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Депутати Тернопільської районної ради шостого скликання та учасники  
пленарного засідання на останній, 27-ій сесії районної ради, 16 жовтня 2015 р. 

№7  
у виборчому 
бюлетені до 

Тернопільської 
районної ради

На початок сесії у залі засідань 
зареєструвалися 49 депутатів Тер-
нопільської районної ради. У поря-
док денний було внесено 21 питан-
ня, депутати доповнили його у ході 
сесії. Зокрема, за ініціативи депута-
та Тернопільської районної ради 
Орести Мартинюк, у порядок ден-
ний було внесено питання про виді-
лення 10 тис. гривень для багато-
дітної сім’ї у с. Біла на лікування 
важкохворої доньки. 

Про внесення змін до районно-
го бюджету на 2015 рік інформува-
ла заступник начальника фінан-
сового управління Тернопіль-
ської РДА Ольга Казимирів. 
Аналізуючи виконання бюджету за 
дев’ять місяців 2015 року, Ольга 
Казимирів повідомила, що обсяг 
доходів загального фонду район-
ного бюджету на 2015 рік збільше-
но на 3 млн. 272 тис. грн. за раху-
нок стабілізаційної дотації з дер-

жавного бюджету у сумі 1 млн. 482 
тис. грн., яка спрямована на опла-
ту праці працівників установ і ор-
ганізацій Тернопільського району, 
які не фінансуються з медичної та 
освітньої субвенцій держбюджету. 
Також збільшення відбулося за-
вдяки перевиконанню дохідної 
частини бюджету на суму 1 млн. 
790 тис. грн., що становить 105,4%  
плану. Однак, за словами Ольги 
Борисівни, стабілізаційна дотація 
не забезпечує у повному обсязі 
потреби в коштах на оплату праці 
до рівня мінімальної зарплати пра-
цівникам державних установ Тер-
нопільського району. Рішення про 
внесення змін до районного бю-
джету на 2015 рік депутати за-
твердили.

Продовження на 4 стор.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

16 
жовтня голова Тернопільської районної ради 
Василь Дідух провів 27-му сесію районної ради, 
яка стала останньою сесією районної ради VI 
скликання напередодні місцевих виборів в 

Україні. У роботі сесії взяв участь перший заступник голови 
Тернопільської райдержадміністрації Володимир Осядач. 



2 П’ятниця, 23 жовтня 2015 року Панорама подій
Традиції ●

Вибори-2015 ● ®

Щоразу перед виборами 
постає питання: за кого ж 
голосувати на цей раз. Одні 
кандидати прославилися 
негідними вчинками, інші – 
нічогісінько не зробили для 
громади, треті – нікому не 
знайомі “темні конячки”, 
четверті – ніби й непогані, 
проте, за даними соціоло-
гічних досліджень, не мають 
достатнього рейтингу, щоб 
пройти в раду. Тож багато 
людей обирає найлегший 
шлях: не йти на вибори  вза-
галі.  “Народний контроль” 
як нова політична сила, за-
гартована у вогні Майдану, 
закликає представників гро-
мади: прийдіть на вибори і 
проголосуйте! 25 жовтня 
має стати днем Правди і 
Гідності. Якщо будемо оби-
рати розумом, то 
обов’язково зробимо так, 
щоб кожен наш голос вже 
наступного після виборів 
дня працював на майбутню 
європейську Україну.

Не будьте байдужими, при-
йдіть на вибори. Байдужість, 
апатія громадян завжди “на руку”  
кандидатам від влади, адже маленька явка 
на виборах  дає широкі можливості для 
фальсифікацій. Найвдаліший спосіб  допо-
могти сфальсифікувати вибори – це не піти 
на них і залишити свій бюлетень порожнім. 
Віддавати  свій голос важливо, бо  висока  
явка виборців може запобігти масовій фаль-
сифікації  результатів з використанням ад-
мінресурсу.

Не варто здійснювати вибір, опираю-
чись на результати замовних соцопиту-
вань. Досить часто ми спостерігаємо за-
стосування нечистих технологій:  соціоло-
гічні дослідження замінюються соціологіч-
ними маніпуляціями, які не надають 
об’єктивні дані, а забезпечують формуван-
ня суспільної думки на користь конкретної 
політичної сили. Простіше кажучи, рейтинги 
провладних політичних сил свідомо пере-
більшуються, а інших – нових, чесних, неза-
плямованих скандалами – применшуються 
в рази, щоб навіяти громаді хибну думку: 
“Достойна партія, але ж вона все одно ніку-
ди не проходить, тож голосуватиму за того, 
хто точно стане депутатом”. Пропонуємо 
читачам провести експеримент: запитайте 
у десяти своїх добрих знайомих, чи будуть 
вони голосувати за кандидатів від провлад-
них партій?  А тепер порівняйте результати 
свого міні-дослідження із захмарними рей-
тингами, які обіцяють партіям від влади у 
цілому ряді друкованих видань. Переконані: 

між двома цифрами побачите шалену різ-
ницю. Соціологічні дані показують такі рей-
тинги політичних сил від влади, яких в при-
роді не існує!

Натомість, “Народний контроль” не є за-
мовником спеціальних соціологічних дослі-
джень, ми проти маніпулювання виборцями! 
Ми переконані, що наша політична сила 
впевнено долає не тільки визначені законо-
давством прохідні бар’єри, а й штучно ство-
рені нашими опонентами перешкоди на 
шляху до очищення місцевої влади усіх рів-
нів, до оновлення країни. 

Чим “Народний контроль” відрізняєть-
ся від інших партій? Ми – єдина сила, в 
лавах якої немає представників великого 
бізнесу чи перефарбованих регіоналів. Усіх 
наших кандидатів ми вибирали через від-
критий конкурс. Кожен із них пройшов анти-
корупційну перевірку.

Кому віддати свій голос – розкрученій 
партії чи громадському руху “Народний 
контроль”? Усі розкручені партії контролю-
ють та фінансують олігархи. “Народний 
контроль” – єдиний громадський рух, який 
бере участь у виборах. Наш актив – підпри-
ємці, журналісти, волонтери та фахівці, 
об’єднані ідеями Майдану, допомогою АТО 
та бажанням вирішувати проблеми людей 
тут і зараз.

Тож 25 жовтня прийдіть і проголосуй-
те за оновлення країни і не сумнівайтеся 
– вам є за кого голосувати!

“Громадський рух 
“Народний контроль”:  
“Є за кого голосувати”!

Галина ЮРСА. 
Фото автора.

Ще задовго до святкового концерту 
біля клубу у Товстолузі до мене піді-
йшла маленька і дуже гарна та допит-
лива дівчинка й запитала, хто я і чого 
завітала до їхнього села. Відповіла 
дитині, що я журналістка, приїхала 
подивитися на концерт, присвячений 
Дню захисника Вітчизни, а потім зро-
бити репортаж на радіо та написати 
матеріал до газети. “А це дуже вдала 
ідея! — зраділа дівчинка, — мій дідусь 
хворий, не встає з ліжка. Він дуже 
любить читати газети”. Тож, для  не-
знайомого мені дідуся, який шанує 
газету, а також усіх поціновувачів 
друкованого слова, цей матеріал.

Недільний день 18 жовтня подарував ла-
гідне тепло. Цьому дуже раділи юні товсто-
лузькі артисти. Вони і красувалися вишука-
ними українськими строями й національною 
символікою. Раділо серце, що у нас такі 
славні діти. Разом з тим, проймалась вели-
кою повагою до всіх тих, хто нині захищає 
Україну від російського агресора та сепара-
тистів. Що маємо можливість святкувати, 
хоч із гіркотою про тих, хто вже ніколи не 
переступить рідного порогу, не побачить 
матір, хто залишив сиротами малих дітей, 
щоб ми з вами жили та будували Україну, 
за яку зовсім молоді воїни віддали найдо-
рожче.

Про це говорив, зокрема, парох Товсто-
луга о. Василь Собчук, благословляючи 
святкове дійство, приурочене Дню Україн-
ського Козацтва під Покровом Пресвятої 
Богородиці,  73-ій річниці утворення Україн-
ської Повстанської Армії та Дню захисника 
Вітчизни, яке,  згідно з Указом Президента 
України, цього року вперше відзначаємо як 
державне свято.

Сцена клубу прикрашена вишиваними 
рушниками. На видному, найпочеснішому 
місці — ікона Пресвятої Діви Марії, на яку 
уповають усі, хто прагне миру в державі та 
спокою в душі. З великою повагою тут об-
лаштовано куточок, присвячений подвигу 
Небесної Сотні та першим убієнним на 
мирному Євромайдані під час Революції 
Гідності. У великій повазі в селі книжка. За-
відуюча бібліотекою-філією  Ольга Сопіль-

ник організувала виставку “Лицар волі”, де 
зібрано видання про УПА та провідника 
української нації Степана Бандеру.

Ведуча дійства, вчителька початкових 
класів Наталя Стецюк розповіла про істо-
рію УПА, про подвиг воїнів, які разом зі 
своїм командиром, генералом Романом 
Шухевичем знали, що були приречені, во-
юючи на два фронти, проте до останнього 
чинили опір німецьким окупантам та енка-
ведистам. Останні бої відбувались у 60-их 
роках ХХ століття і показали Україні та сві-
тові незламність національної їдеї.

Про їх славних попередників — україн-
ських козаків — у віршах та піснях розпо-
відали та співали юні товстолузькі артисти 
Олеся Смільська, Валентина Кедя, Інна 
Панькевич, Вікторія Тарнавська, Наталія 
Васусь, Юлія та Наталія Гоцко, Тетяна  Ко-
билянська, Наталія Ференц. Ніжні україн-
ські мелодії прозвучали у виконанні Ольги 
Сопільник, Іванни Коляси, Галини Депутат. 
А п’ятирічна Вероніка Коляса виконала піс-
ні про Україну та завоювала, напевне, най-
більшу прихильність публіки. Люди говори-
ли: “Це наша маленька зірочка!”

Учасники двох дитячих танцювальних 
колективів (мистецький керівник Надія 
Собчук) подарували присутнім українські 
композиції.

Завідуюча клубом у Товстолузі Галина 
Депутат, вітаючи односельчан з триєди-
ним святом, побажала їм миру та добра. 
Подякувала за сприяння у проведенні кон-
церту сільському голові Товстолуга та За-
стінки Юрію Присяжному, усім юним са-
модіяльним артистам, звукорежисеру Та-
расу Присташу, а особливо — місцевим 
підприємцям  Наталії та Юрію Березов-
ським за допомогу клубові та сільській 
культурі загалом.  Це подружжя виступає 
як добрий і щедрий меценат усіх мистець-
ких, духовних заходів, які відбуваються у 
Товстолузі та інших селах, де вони орен-
дують землю. Завдяки їхній праці та праці 
усіх, хто трудиться у сільськогосподар-
ському підприємстві “Агрон” та фермер-
ському господарстві “Березовського”, жи-
ве нині  українська культура, освіта, спорт. 
Допомагають Наталя та Юрій Березовські 
Українській армії та добровольцям, які бо-
ронять східні рубежі нашої держави  у 
неоголошеній війні з російським окупан-
том та терористами.

Лицарі волі,  
або День захисника 

Вітчизни у Товстолузі

Отець Василь Собчук, виконавчий директор ПП “Агрон”, кандидат у депутати 
до Тернопільської обласної ради від партії “Блок Петра Порошенка  

“Солідарність” Юрій Березовський, завідуюча клубом с. Товстолуг Галина 
Депутат, завідуюча бібліотекою Ольга Сопільник, художній керівник  

Надія Собчук з юними учасниками Дня захисника Вітчизни у Товстолузі.

З престольним празником, 
шановні жителі Байковець!
Прийміть щирі вітання з нагоди престольного празника церкви 

Пресвятої Параскеви. У день величного храмового свята під ку-
полом Божого дому кожен з нас складає шану святій Параскеві, 
яка народилася у християнській родині, вела повне чеснот життя, 
з любов’ю опікувалася убогими. Вона ніколи не зраджувала своїх 
духовних цінностей, чистотою свого серця відчинила двері у храм 
Господній для мільйонів християн, подарувала прихисток блука-
ючим душам.

Нехай це величне свято наповнить Ваші серця, дорогі байків-
чани, світлими почуттями надії, віри і любові. Хай душевна чисто-
та, мир та спокій, добро і достаток будуть у Ваших оселях, і сло-
во Боже надасть усім Вам наснаги на добрі справи.

Голова Тернопільського обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, 

Байковецький сільський голова Анатолій КУЛИК.

Допоможе “телефон довіри”
В Держфінінспекції в області  функціонує “телефон довіри”, який забезпечує зв’язок ін-

спекції з громадськістю. Телефонувати можна щодня  з 9.00  до 18.00 (у п’ятницю з 9.00  до  
17.00)  за номером (0-352) 52-54-05. Основними завданнями функціонування “телефону до-
віри” є надання інформації щодо повноважень органів Держфінінспекції, забезпечення опе-
ративного реагування на порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних ко-
штів, використанні державного чи комунального майна, виявлення фактів можливих коруп-
ційних та інших неправомірних дій (бездіяльності) посадових осіб органів Держфінінспекції 
при здійсненні ними своїх повноважень. Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у 
роботі чиновників з державним майном та грошима, а тим більше факти їх незаконного при-
власнення, не вагайтесь — дзвоніть на “телефон довіри”.

Крім цього, Держфінінспекція в області просить інформувати про факти неналежного ви-
конання обов’язків  її працівниками  під час проведення ними контрольних заходів. У випад-
ку упередженості з боку фінансового інспектора, формалізму чи відхилення від законодавчих 
та нормативних документів в його роботі, негайно дзвоніть на телефон довіри. У повідомлен-
нях необхідно викласти причини звернень та суть питання.  Зі скаргами, запитаннями та 
пропозиціями також можна дзвонити на телефон  довіри  Держфінінспекції  України  за но-
мером: (044) 425-38-18. 
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Соломія ШАЛАЙ. 
Фото автора.

15 жовтня в Чернелеві-
Руському Тернопільського 
району освятили меморіаль-
ну дошку Володимиру Гар-
матію — двадцятидворічно-
му військовому, який заги-
нув у липні 2014 року на 
сході України, підірвавшись 
з побратимами на фугасній 
міні поблизу Сєверодонець-
ка, що на Луганщині.

Пам’ятний знак встановили на 
фасаді будинку культури, непода-
лік від оселі, де зростав і жив Во-
лодя. На поминальну молитву 
прийшла матір Оксана Володи-
мирівна, брат Олег з дружиною і 
маленькою донечкою, яка наро-
дилася за кілька днів до загибелі 
Володимира, друзі і родичі Ге-
роя. 

Після молитви всіх запросили 
в будинок культури, аби провести 

вечір пам’яті та спога-
дів про Володимира 
Гарматія. Попри бу-
день і холодну погоду, 
великий зал вщерть 
наповнився людьми, 
які знали, любили юна-
ка, і завжди 
пам’ятатимуть про йо-
го найбільшу жертву. 

Щоб зустрітися з 
громадою Чернелева-
Руського, яка свято 
береже пам’ять про 
Героя та підтримати 
рідних Володі, на вечір 
пам’яті прибули і ви-
словили повагу та 
вдячність голова Тер-
нопільської РДА Олек-
сандр Похилий, за-
ступник голови Терно-
пільської районної ра-
ди Роман Наконечний, 
Чернелево-Руський  
сільський голова Ми-
хайло Дручок.

До глибини душі схвилював 
присутніх спогад про Володю 
вчительки Чернелево-Руської 
ЗОШ І ступеня-дитячого садка 
Ірини Гуменної.

— На вечорі пам’яті Володими-
ра Гарматія була особливо хви-
лююча атмосфера, — розповіла 
директор будинку культури села 
Чернелів-Руський Людмила Мита. 
— Пісенне мистецтво дарував 
присутнім зразковий аматорський 
гурт “Чернелівські забави”, най-
тонших струн душі торкалася по-
езія у виконанні Мар’яни Слободи 
та Зоряни Гонзул. Висловлюю 
щиру вдячність за участь у вечорі 
пам’яті нашим друзям і гостям — 
художнім колективам Мишковиць-
кого будинку культури (художній 
керівник Тетяна Гонтарук) та бу-
динку культури мікрорайону Кут-
ківці міста Тернополя. 

Громада Чернелева-Руського 
висловлює вдячність кандидату в 
депутати до Тернопільської об-
ласної ради від “Об’єднання “Са-
мопоміч” Андрію Костюку за фі-
нансове сприяння у виготовленні 
та встановленні меморіальної до-
шки Герою України Володимиру 
Гарматію.

У рідному селі Володі Гарматія  
пам’ятають його найбільшу жертву

Меморіальну дошку Володимиру Гарматію освятив о. Іван Гавліч.

Односельчани та рідні Володі Гарматія під час освячення  
меморіальної дошки, встановленої на фасаді БК с. Чернелів-Руський.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Затверджено ряд розпоряджень 
голови Тернопільської районної 
ради та голови Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації. За-
тверджено статут комунального 
закладу Тернопільської районної 
ради навчально-виховного комп-
лексу “Мар’янівська ЗОШ І ст.-
дошкільний навчальний заклад”. 
Завідуючою цим навчальним за-
кладом призначено Олександру 
Іванівну Руду. Схвалено статут ко-
мунального закладу навчально-
виховного комплексу “Дубівецька 
ЗОШ І-ІІ ст.-дошкільний навчаль-
ний заклад”, який очолила Ольга 
Степанівна Яцюк. На сесії депутати 
дали згоду на звільнення директо-
рів  Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. і 
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. Підтри-
мано призначення директором 
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. Оксани 
Володимирівни Поврознік.

На 27-ій сесії Тернопільської ра-
йонної ради затверджено норма-
тивної грошові оцінки земельних 
ділянок. Прийнято районну програ-
му запобігання і протидії корупції 
на 2015-2016 роки та районну про-
граму залучення школярів до на-
вчання у закладах освіти Терно-
пільського району на 2015-2017 
роки.  Дали згоду на відкриття ра-
йонної психолого-медико-
педагогічної консультації при Ост-
рівській ЗОШ І-ІІІ ст. Погоджено 
відкриття груп продовженого дня і 
короткотривалого перебування ді-
тей дошкільного віку в загальноос-

вітніх школах Тернопільського ра-
йону. Підтримано рішення голови 
Тернопільської РДА, голови Терно-
пільської районної ради, військо-
вого комісара Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату щодо формування, 
дислокації, бойового злагодження і 
всебічного забезпечення загонів 
оборони Тернопільського району. 

Розглядаючи питання спільної 
власності територіальної громади 
Тернопільського району, депутати 
погодили передачу Плотицької 
ЗОШ І-ІІ ст. з балансу відділу осві-
ти Тернопільської РДА на баланс 
Плотицької сільської ради. Також 
погоджено передачу Великобере-
зовицької ЗОШ І ст. з балансу від-
ділу освіти Тернопільської РДА на 
баланс Великоберезовицької се-
лищної ради. 

На сесії погоджено списання 
восьми застарілих транспортних 
засобів Тернопільського район-
ного територіального медичного 
об’єднання. Затверджено пере-
дачу районному бюджету з бю-
джету Настасівської сільської ра-
ди на поточні видатки Настасів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. — 30 тис. грн. 
і 20 тис. грн. на ДНЗ с. Настасів, 
які знаходяться на балансі відді-
лу освіти Тернопільської РДА. 
Подібним чином 250 тис. грн. з 
бюджету Білецької сільської ради 
через районний бюджет спрямо-
вано на поточні і капітальні ви-
датки Білецької ЗОШ І-ІІ ст. Три-
надцять тисяч гривень з бюджету 
Ступківської сільської ради пере-
дано на поточні видатки Ступків-

ської ЗОШ І ст.   
Сесія підтримала звернення де-

путата Тернопільської районної ра-
ди Степана Бородая щодо закрит-
тя “Ветсанзаводу” в с. Острів. 

Широкого обговорення на се-
сії набуло питання про перейме-
нування села Жовтневе Терно-
пільського району. “Сьогодні я 
отримав звернення до сесії Тер-
нопільської районної ради, під-
писане 328 жителями с. Жовтне-
ве, — сказав під час сесії голова 
Тернопільської районної ради 
Василь Дідух. — 80% населення 
Жовтневого просить не підтри-
мувати рішення про зміну назви 
села”. З цього питання інформу-
вали депутати районної ради 
Ганна Макух та Микола Костик. 
Нагадаємо, у зв’язку з Законом 
України “Про засудження кому-
ністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їх символі-
ки”, прийнятого 9 квітня 2015 
року, село Жовтневе Тернопіль-
ського району потрапило у спи-
сок населених пунктів щодо пе-
рейменування. 23 серпня ц. р. у 
Жовтневому відбулися громад-
ські слухання, згодом визначали-
ся з остаточною назвою шляхом 
голосування, яке відбувалося у 
місцевому будинку культури. Ре-
зультати цього голосування були 
затверджені сесією Чернелево-
Руської сільської ради, далі це 
питання мала розглянути Терно-
пільська районна рада. На сесії 
Тернопільської районної ради 16 

жовтня, врахувавши звернення 
328 мешканців Жовтневого, де-
путати відхилили рішення щодо 
зміни назви с. Жовтневе.

На завершення останньої сесії 
районної ради VI скликання голова 
Тернопільської районної ради Ва-
силь Дідух підбив підсумки роботи 
депутатів за п’ять років та висло-
вив вдячність колегам. “Відрадно, 
в шостому скликанні Тернопіль-
ської районної ради працювали 
найбільш підготовлені депутати за 
час незалежної України, — сказав 
Василь Дідух. — Ви — компетентні, 
порядні, освічені, монолітні. Своєю 
позицією ви засвідчили, що на ви-
борах у 2010 році переміг інтелект, 
а не чорні піартехнології. Впро-
довж п’яти років ми вирішували 
переважно господарські питання 
Тернопільського району, і це, вва-
жаю, правильно. За час цього 
скликання відкрито дитячі садки у 
селах Лозова, Гаї Шевченківські, 
Мар’янівка, Дубівці, Великі Гаї, 
тривають ремонтні роботи в Ігро-
виці. Тернопільський район — єди-
ний в області, де збережено кому-
нальну лікарню, депутати домогли-
ся виділення з держбюджету 7,5 
млн. грн. на обладнання і ремонт у 
Тернопільському районному тери-
торіальному медичному об’єднанні 
— це спільна праця керівництва 
лікарні, зокрема, головного лікаря 
ТРТМО Ігоря Вардинця та Терно-
пільської районної ради. Дякую 
всім за плідну роботу, бажаю, щоб 
новообрана районна рада працю-
вала так само продуктивно і ще 
краще”.

Районна рада VІ  
скликання: на фініші

Сесія ●

Виконавчий комітет Чисти-
лівської сільської ради повідо-
мляє, що громадські слухання з 
обговорення проекту детального 
плану території, обмеженої вули-
цями Козацька та Незалежності в 
с. Чистилів, відбудуться 30 листо-
пада 2015 року о 18 годині в при-
міщенні сільського клубу за адре-
сою: с. Чистилів, вул.Галицька, 
39.

Проект детального плану те-
риторії  розроблений  
Архітектурно-проектним бюро 
„Арко” СПД Огоньок В. О. на за-
мовлення виконавчого комітету 
Чистилівської сільської ради на 
підставі рішення сільської ради VI 
скликання №763 від 20.08.2015 
р. “Про розробку детальних пла-
нів територій житлової забудови 
в районі вул. Незалежності с. 
Чистилів, територій громадської 
забудови в районі вул. Козацька 
в с. Чистилів та затвердження 
програми “Детальний план тери-
торії житлової забудови в районі 
вул. Незалежності с. Чистилів 
Тернопільського району Терно-
пільської області та Детальний 
план території громадської забу-
дови по вул. Козацька в с. Чисти-
лів Тернопільського району Тер-
нопільської області”. З текстовою 
та графічною частинами зазна-
ченого проекту можна ознайоми-
тись в Чистилівській сільській ра-
ді за адресою: с.  Чистилів, вул. 
Галицька, 52, (тел. 29-67-48) у 
понеділок та четвер з 14 до 17 
години до 30 листопада 2015 ро-
ку з дня першого опублікування 
цього повідомлення. Зауваження 
та пропозиції до проекту прийма-
ються секретарем виконавчого 
комітету Чистилівської сільської 
ради до 30 листопада 2015 року 
з дня першого опублікування 
цього повідомлення. Відповідаль-
ний за організацію розгляду про-
позицій — секретар Чистилівської 
сільської ради Мельник Ольга 
Ярославівна.

Чистилівський сільський 
голова І. М. ПОЛОТНЯНКО.

В Україні входять у практику і 
набувають популярності аукціо-
ни з продажу права на оренду 
земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення на 
тривалий термін. Ці аукціони 
проводить Держгеокадастр. Та-
ких  прикладів продажу права на 
оренду землі в Україні вже є ба-
гато, у Тернопільському районі 
також окреслюється тенденція 
до більш широкого використан-
ня нових способів наповнення 
сільських і селищних бюджетів, 
які дуже потерпають від нестачі 
фінансових ресурсів на розвиток 
соціальної сфери.

За інформацією Ігровицького 
сільського голови Галини Голик, 
готуються документи відразу на 
три земельні ділянки із земель  
запасу за межами населеного 
пункту, які візьмуть участь в аук-
ціоні з продажу права на оренду 
строком на 7 років. 

— Продаж права на оренду 
земельних ділянок є дуже вигід-
ним для громади села, — каже 
Галина Богданівна. — Мова, на-
голошую, не йде про продаж 
землі, адже земля сільськогос-
подарського призначення в 
Україні не продається, нема ще 
такого закону. Аукціони прово-
дить Держгеокадастр, інформа-
ція про це є в мережі інтернет у 
відкритому доступі, кожен може 
з нею ознайомитися. Якщо аук-
ціон відбувається, коштів держа-
ва не забирає – вони надійдуть 
на рахунок сільської ради. Ці ре-
сурси можна буде використати 
на облаштування дитячого сад-
ка, фінансову допомогу школі, 
медичним закладам, закладам 
культури.

Бюджетне питання ●

Кошти від 
продажу 
права на 
оренду 

поповнюють 
місцеві 

бюджети
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Кожна людина від наро-
дження має дар, який впро-
довж життя може розвину-
ти, або взагалі не викорис-
тати. У випадку професії лі-
каря – це дар від Бога, гли-
бокі теоретичні знання, пра-
вильно освоєний досвід та 
повага до пацієнта. Бо лі-
карська інтуїція – це ніщо 
інше, як знання, помножені 
на досвід. Вичерпним набо-
ром цих важливих критеріїв 
володіє завідуючий хірур-
гічним відділенням Терно-
пільського районного тери-
торіального медичного 
об’єднання Володимир Лі-
совський – кандидат у де-
путати до Тернопільської 
обласної ради по територі-
альному виборчому округу 
№57, до якого входять  
смт Великі Бірки, села  
Смиківці, Байківці, Малий 
Ходачків, Костянтинівка, 
Чернелів-Руський, Жовтне-
ве, Романівка, Ангелівка, 
Дубівці, Стегниківці, Курни-
ки, Лозова, Гаї Шевченків-
ські, Гаї Гречинські.

— Володимире Романовичу, 
у неділю, 25 жовтня, відбу-
дуться місцеві вибори. Ви є 
кандидатом у депутати до  
Тернопільської обласної ради 
від політичної партії  
ВО “Батьківщина”, два скли-
кання — депутат Тернопіль-
ської районної ради. Розка-
жіть, будь ласка, які проблемні 
питання медицини Тернопіль-
щини вважаєте першочерго-
вими для вирішення?

— Як представник галузі ме-
дицини маю намір лобіювати у 
Тернопільській обласній раді  
інтереси всіх мешканців Терно-
пільського району і області, 
адже збереження здоров’я для 
кожного є першочерговим. Є 
чимало проблемних питань, які 
на рівні Тернопільської області 
залишаються не вирішеними. 
Це, передусім, створення спеці-
алізованих відділень та хоспісів. 
Спеціалізовані відділення пови-
нні функціонувати у вузькому 
напрямку щодо лікування окре-
мої патології (найважчі патології 
– гостра кишково-шлункова 
кровотеча та гострий панкреа-
тит), це дасть можливість мак-
симально підняти перспективу 
виживання пацієнта. Такий 
центр може бути один на весь 
Тернопіль і Тернопільський ра-
йон. Щодо другого проблемно-
го аспекту, який реально вирі-
шити, — у Тернопільській об-
ласті немає жодного хоспісу – 
це медичний заклад, в якому 
можуть перебувати важкохворі 
з прогнозованим летальним ви-
падком, яких нема кому належ-
но доглянути з рідних. Для хос-
пісу не потрібно будувати нове 
приміщення, навіть у Тернопіль-
ському районі є кілька варіантів, 
де можна створити такий ме-
дичний заклад. 

— У Європі активно розви-
вається страхування і страхо-
ва медицина зокрема. Хоро-
ший страховий поліс покриває 
лікування та медикаментозне 
забезпечення для хворих, які 
сплачували певні внески. В 
Україні і на Тернопільщині зо-
крема про це говорять вже ро-
ками. Чи далеко нам ще до 
цього?

— Єдино можлива перспекти-
ва розвитку вітчизняної меди-
цини – у страхуванні пацієнтів,  
однак це компетенція загально-
державного рівня. Депутати 
Верховної Ради повинні при-
йняти закон про страхову меди-
цину і змінити 49 статтю Кон-
ституції України, яка зараз гла-
сить: “Держава створює умови 
для ефективного і доступного 
для всіх громадян медичного 
обслуговування. У державних і 
комунальних закладах охорони 

здоров’я медична допомога на-
дається безплатно”. У перехід-
ний період, в якому ми зараз 
перебуваємо, безкоштовна ме-
дична допомога може бути га-
рантована лише для соціально 
незахищених верств населення 
та у випадках, коли необхідна 
невідкладна медична допомога. 
Також вона повинна стосувати-
ся дітей до трьох чи п’яти років, 
а ще — лікування генетично 
обумовлених та рідкісних захво-
рювань. Охорона здоров’я всіх 
інших категорій має здійснюва-
тися на основі страхової меди-
цини. У рамках конкретних за-
конодавчих норм, вважаю, у на-
селення з’явиться довіра до 
страхування свого здоров’я. 

У Тернопільському районі є 
вдалий приклад втілення страхо-
вої медицини: ТОВ “СЕ 
Борднетце-Україна”, розташова-
не на території с. Байківці, за-

страхувало своїх працівни-
ків, відтак ліки, згідно з 
рецептами лікаря, праців-
никам підприємства опла-
чує страхова компанія. У 
загальній площині для 
впровадження страхової 
медицини в Україні бракує 
одного – політичної волі. 
Держава не подарує нам 
здоров’я, однак у сфері її 
можливостей — створити 
умови для збереження 
здоров’я своїх громадян. У 
сфері можливостей люди-
ни – використати ці умо-
ви. 

— Володимире Рома-
новичу, на часі — 
а д м і н і с т р а т и в н о -
територіальна реформа, 
в рамках якої багато по-
вноважень перейдуть на 
місцевий рівень, в тому 
числі і щодо медицини.  
Яким чином надавати-
муться медичні послуги 
в об’єднаних територі-
альних громадах?

— Система охорони 
здоров’я після об’єднання 
територіальних громад 
не зміниться, але пови-
нно відбутися посилення 
первинної ланки у фор-
маті функціонування ам-
булаторії загальної прак-
тики сімейної медицини. 
Якщо взяти окрему гро-
маду з центром у с. Бай-
ківці, відповідна амбула-
торія сьогодні існує у селі 
Шляхтинці, яке входить у 
новостворену громаду. З 
1 січня ц. р. ця амбулато-
рія повинна бути переве-
дена з балансу Терно-
пільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання на баланс 
об’єднаної територіальної 
громади. В межах фінан-
сових можливостей ви-
значатимуть кількість лі-
карів, оновлення осна-
щення. Поки що перспек-
тиви в цьому напрямку 
позитивні.

— Знаю, Ви часто зустрічає-
теся з мешканцями сіл Терно-
пільського району. З якими 
пропозиціями до Вас зверта-
ються люди?

— Часто апелюють з питання-
ми, вирішення яких у компетенції 
самих громадян або сільської чи 
селищної ради – приміром, хто 
має прибирати сміття у селі, що-
до ремонту доріг тощо. Неодно-
разово звучать питання про ство-
рення сільських аптечних пунктів 
у ФАПах. Питання цікаве, акту-
альне, але потребує глибшого 
вивчення.

Буду вдячний мешканцям  
Тернопільського району за  
підтримку під час місцевих вибо-
рів 25 жовтня.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Володимир Лісовський:  
“Буде в Україні політична воля 
– буде і страхова медицина”

Довідково. Володимир Лісовський – уродженець Тернопільщини, 
народився у м. Бучач 1964 року. Незабаром сім’я переїхала у сели-

ще Великі Бірки, тут закінчив місцеву школу. Вищу освіту здобув у Терно-
пільському державному медичному інституті (тепер – Тернопільський  
державний медичний університет ім. І. Горбачевського). Лікарем, спочатку 
онкологом і паралельно ургентним хірургом, почав працювати 1990 року в 
Тернопільській районній поліклініці (нині – ТРТМО). Вісім останніх років – 
завідувач хірургічним відділом Тернопільського районного територіально-
го медичного об’єднання. Проводить у межах трьох сотень великих опе-
рацій на рік, тож за 26 років професійного стажу Володимира Лісовського 
– майже вісім тисяч врятованих життів. Одружений, з дружиною Олексан-
дрою виростили двох дітей, які пішли професійним шляхом тата –  
молодша дочка Анастасія – першокурсниця на державній формі навчання, 
староста групи у Тернопільському державному медичному університеті  
ім. І. Горбачевського, старша Марта – стоматолог, одружена, має доньку-
першокласницю Оленку. Кожну цеглину від фундаменту до даху в сімей-
ному домі у Великих Бірках Володимир Лісовський викладав своїми рука-
ми без сторонньої допомоги. У вільний час, який буває рідко, Володимир 

Романович любить грати на гітарі, раніше займався велоспортом. 

Кандидат у депутати до Тернопільської обласної ради 
по територіальному виборчому округу №57, завідуючий 

хірургічним відділенням Тернопільського районного територіального 
медичного об’єднання Володимир Лісовський.

Округ №57  
смт Великі Бірки, с. Дубівці,  
с. Стегниківці, с. Курники,  

с. Лозова, с. Гаї Шевченківські, 
с. Шляхтинці, с. Гаї Гречинські,  

с. Байківці, с. Смиківці,  
с. Чернелів-Руський, с. Жовтневе, 

с. Ангелівка, с. Романівка,   
с. Малий Ходачків, с. Костянтинівка.

На Тернопільщині 
СБУ закликає 

громадян  
до співпраці

Для забезпечення законності 
під час підготовки місцевих вибо-
рів, попередження спроб дестабі-
лізувати ситуацію та перешкодити 
вільному волевиявленню грома-
дян Служба безпеки України за-
кликає громадськість до активної 
співпраці. 

У разі виявлення правопору-
шень під час виборчої кампанії, 
або отримання інформації про 
підготовку та вчинення злочинів, 
віднесених до компетенції СБУ, 
мешканці Тернопільської області 
мають можливість цілодобово 
звертатися до регіонального 
управління СБУ на телефон дові-
ри та інформувати через електро-
нну поштову скриньку. 

Ми вдячні небайдужим края-
нам, які завдяки  активній грома-
дянській позиції допомагають 
правоохоронним органам. 

Телефон довіри УСБУ в Терно-
пільській області – (0352) 52-90-
00. Телефон гарячої лінії УСБУ в 
Тернопільській області – (067) 
352-31-00. Офіційна електронна 
скринька управління – usbu_ter@
ssu.gov.ua

Сектор взаємодії  
зі ЗМІ та громадськістю УСБУ 

в Тернопільській області.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“На твоїх губах застигла
гримаса болю,

Чому я тут ще — я хочу давно 
на волю!”

(Кузьма “Скрябін”).

Коли я повертався електрич-
кою зі Львова в Тернопіль, до 
мене підсів незнайомий хлоп-
чина. Попри літню спеку, він 
був одягнутий в осінню курт-
ку і камуфляжний кашкет на-
бакир. Юнак поцікавився, ко-
ли електропоїзд прибуває до 
кінцевої зупинки.  

“У вас добрі люди – не відмов-
ляють у допомозі. Священики в 
церквах завжди надають притулок, 
уважно вислуховують, годують го-

лодних”, — сказав хлопець. У про-
цесі розмови я дізнався, що мого 
випадкового супутника звати Ар-
тем і йому 17 років. До війни жив у 
Краматорську. Торік змушений був 
переселитися з батьками до Хар-
кова. Їздив в Івано-Франківськ на 
похорон бабусі, тепер повертаєть-
ся.

“Ти розумієш російську?” — 
питає Артем. Я киваю і показую 
книжку Стейнбека “Грона гніву”, 
яку якраз читав, — російською. 
Мій співрозмовник одразу пере-
ходить на російську — помітно, 
що так йому легше спілкуватися. 
Артем не розуміє українців, які 

повірили в перспективність псев-
дореспублік ДНР і ЛНР. Питає 
мене, чому іноді, коли дізнають-
ся, що він зі сходу, його назива-
ють сепаратистом. “Як на заході, 
так і на сході живуть українці. Що 
поганого в тому, що на сході 
більшість розмовляє російською? 
Коли між нами пробігла чорна 
кішка?” — дивується Артем.

Кажу, що “чорна кішка” – це по-
літики, які створили міф про дві 
України, щоб маніпулювати свідо-
містю людей. Їм не вигідно, щоб 
ми були єдині. Це не в їхніх 
інтересах. Для них ми електорат. 
Простіше кажучи, голоси на вибо-

рах. Для них головне, щоб їх не 
забули. Для них важливо, щоб про 
них пам’ятали. Так і живуть – від 
виборів до виборів. Вибрали – 
клас, не вибрали – чекатимуть ін-
шого разу. Країна повинна знати 
своїх героїв. Негідників теж.

“Чому ти не вертаєшся до рід-
ного Краматорська? Він уже звіль-
нений”, – питаю Артема. “Верта-
тися? А ти б вернувся?” – відпо-
відає мій співрозмовник. Заду-
мався – зрозумів, що не можу ні-
чого сказати. “Я трохи посплю. 
Розбуди, як приїдемо до Терно-
поля”, – просить Артем. “Добре”, 
– киваю.

Таких, як Артем, зараз багато. 
Всі ми – заручники системи. Від-
сутність стабільності, впевненості 
у завтрашньому дні підживлюють 
грона гніву в душах мільйонів укра-
їнців. Тим часом політики роздуму-
ють над тим, що нового пообіцяти 
людям, кажуть те, що люди хочуть 
чути. Люстрація, боротьба з ко-
рупцією – це зараз модно. Їм ві-
рять. Не всім, не всі, але вірять.

Я не хочу бачити при владі “но-
ві” обличчя. Втомився від числен-
них обіцянок, чиновницького по-
пулізму. Шарль де Голь казав, що 
“політика надзвичайно серйозна 
справа, щоб довіряти її політи-
кам”. Я хочу, щоб Артем прокинув-
ся вдома, біля рідних. Хочу, щоб 
закінчилась війна, щоб воїни по-
вернулися до теплих домівок. Які 
ж вони вузькі, двері на волю…

Позиція ●

Двері на волю

Змінили прізвище 
— поміняйте  

і закордонний 
паспорт

Після зміни імені чи прізвища по-
трібно обміняти не лише паспорт 
громадянина України, а й паспорт 
громадянина України для виїзду за 
кордон. Відповідно до вимог поста-
нови Кабміну № 152, останній через 
місяць після зміни персональних 
даних визнається недійсним, а від-
так перетнути кордон з таким до-
кументом стане неможливо.

Як діяти? Не пізніше, ніж через 
місяць після зміни прізвища, імені 
чи по батькові, слід звернутися до 
центру надання адмінпослуг або 
підрозділу міграційної служби за 
місцем реєстрації із заявою про об-
мін паспорта громадянина України 
для внесення нових персональних 
даних. Отримуючи від вас докумен-
ти на обмін “внутрішнього” паспор-
та, працівники міграційної служби 
запитають про наявність закордон-
ного і, якщо такий є, попередять, 
що через місяць він стане недій-
сним. Подати заяву на оформлення 
нового закордонного паспорта 
можна відразу після отримання пас-
порта громадянина України зі змі-
неними персональними даними. 

За матеріалами управління 
Державної міграційної служби 

України у Тернопільській 
області.

Консультації ●
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Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”.

Михайла Дребота у всіх се-
лах Тернопільського району 
знають як старшого дільнич-
ного інспектора, адже віддав 
службі в органах МВС майже 
три десятиліття свого життя. 

Вийшовши на заслужений від-
починок, не захотів поривати 
зв’язки з службою, очоливши ра-
ду ветеранів районного відділу 
УМВС України в Тернопільській 
області. Організація допомагає 
колишнім правоохоронцям, які 
потрапили у складні життєві об-
ставини, хворим. Не забувають 
привітати з професійним святом, 
державними та релігійними дата-
ми. По стопах дідуся пішла онука 
Тетяна, яка обрала фах правоо-
хоронця.

Син Михайла Дребота Роман 
після активної участі у Революції 
Гідності служить у добровольчо-
му батальйоні особливого при-
значення “Тернопіль” на Луган-
щині. Одним із перших записав-
ся добровольцем і сам Михайло 
Дребот, проте, за віком йому по-
ки що відмовляють.  

Спочатку ветеран МВС пере-
раховував, як він каже, незна-
чні кошти для поповнення мо-
більних рахунків сина та його 
побратимів. Згодом, познайо-
мившись з комбатом “Тернопо-
ля” (позивний “Койот”), вивчив 
потреби захисників східних ру-
бежів України та з допомогою 
очолюваної ним ветеранської 
спілки, власної родини, підпри-

ємців збирав продукти, кошти 
на обмундирування, техніку для 
АТО. Адже вірить в істинність 
мудрості “Хто не хоче підтри-
мувати  власну армію, той зму-
шений буде годувати загарб-
ницьку”.

Як святиню зберігає Михайло 
Дребот подарований команди-
ром батальйону “Тернопіль” 

український прапор.  Це і щирі 
слова подяки воїнів додають 
впевненості  йому — активному 
волонтеру громадської організа-
ції спілки бійців та волонтерів 
АТО “Сила України”, що робить 
потрібну і корисну справу для пе-
ремоги українського народу у 
неоголошеній війні з російським 
агресором та сепаратистами.

Волонтер за покликом душі

Михайло Дребот віддав службі в органах  
МВС майже три десятиліття свого життя.

1. Байковецька сільська ра-
да об’єднаної територіальної 
громади — Кулик Анатолій Ро-
манович. 

2. Білецька сільська рада — 
Мотика Надія Ярославівна.

3. Буцнівська сільська рада 
— Кононенко Дем’ян Олексан-
дрович, Мац Марія Петрівна, Дя-
ченко Тарас Богданович.

4. Великоберезовицька  
селищна рада — Чепіль Воло-
димир Романович, Куфель Петро 
Йосипович, Костюк Ілля-Михайло 
Ігорович, Тимчій Володимир Бог-
данович, Твардовський Роман 
Мирославович, Лісовий Сергій 
Євгенович.

5. Великобірківська селищ-
на рада — Ковч Любомир Петро-
вич, Мацелюх Роман Євгенович.

6. Великогаївська сільська 
рада об’єднаної територіаль-
ної громади — Кохман Олег  
Андрійович, Якимів Анатолій  
Ігорович.

7. Великоглибочецька  
сільська рада — Загалюк Ігор 
Юрійович, Зарівна Надія Іванів-
на, Комаринський Петро-Борис 
Іванович, Осовський Петро  
Іванович, Полигач Володимир 
Михайлович.

8. Великолуцька сільська 
рада — Гутор Ольга Михайлівна.

9. Гаї-Шевченківська сіль-
ська рада —  Брич Богдан Васи-
льович, Лужний Володимир Ан-
тонович, Матієк Тарас Васильо-
вич.

10. Довжанківська сільська 
рада —  Ткач Олег Михайлович, 
Нацюк Володимир Михайлович, 
Чупак Володимир Юліанович.

11. Домаморицька сільська 

рада — Котляр Любов Миросла-
вівна, Ладика Олег Ярославович, 
Струк Володимир Михайлович.

12. Драганівська сільська 
рада —  Піговська Марія Михай-
лівна, Піговський Михайло Пе-
трович, Борух Анатолій Петро-
вич, Майструк Ігор Іванович.

13. Івачеводолішнівська 
сільська рада —  Гук Михайло 
Федорович.

14. Ігровицька сільська рада 
—  Біловус Ганна Петрівна, Голик 
Галина Богданівна, Мокрицька 
Зоряна Володимирівна, Франків-
ський Володимир Олегович.

15. Йосипівська сільська ра-
да — Данилюк Василь Іванович.

16. Малоходачківська 
сільська рада — Береза  

Володимир Васильович, Балабан 
Наталя Богданівна, Недошитко 
Михайло Богданович.

17. Мар’янівська сільська 
рада — Прейнзер Степан  
Мирославович.

18. М и р о л ю б і в с ь к а  
сільська рада — Криницький  
Володимир Дмитрович.

19. Мишковицька сільська 
рада —  Фарина Оксана  
Богданівна.

20. Настасівська сільська 
рада —  Злонкевич Микола Ярос-
лавович, Пхітіков Руслан Хасано-
вич, Іваницька Руслана Євгенів-
на, Бурий Василь Михайлович

21. Острівська сільська рада 
— Ворочук Ярослав Дмитрович, 
Дацко Михайло Михайлович, 
Гринчишин Наталія Михайлівна, 
Криса Ігор Іванович, Мельников 
Олег Вікторович, Піщатін Богдан 
Петрович, Тримбуляк Павло 
Богданович.

22. Петриківська сільська 
рада —  Лазорко Руслан Володи-
мирович, Король Володимир Ми-
хайлович.

23. Підгороднянська сіль-
ська рада —  Кузик Геннадій 
Федорович, Чапрак Сергій Воло-
димирович, Тищук Іван Карпович

24. Почапинська сільська 
рада — Західний Володимир Йо-
сипович, Мудра Ганна Степанів-
на, Палига Марія Степанівна.

25. Плотицька сільська рада 
— Коніцький Андрій Володими-
рович, Кравець Оксана Володи-
мирівна, Пекар Василь Мироно-
вич, Скоренький Ігор Ярославо-
вич, Чупик Степан Степанович.

26. Романівська сільська  
рада — Василик Ярослав Воло-
димирович, Петріченко Галина 
Ярославівна.

27. Смиковецька сільська 
рада — Сидяга Володимир Сте-
панович, Кузь Ярослава Василів-
на, Антків Петро Адамович, Каф-
таник Ігор Андрійович.

28. Ступківська сільська 
рада — Куць Петро Филимоно-
вич, Радецький Ігор Романович.

29. Чернелево-Руська  
сільська рада — Дручок Михай-
ло Іванович, Зарічний Віктор  
Володимирович, Крицак Оксана 
Володимирівна, Патриляк  
Михайло Васильович, Петрушев-
ський Віталій Іванович, Шост  
Андрій Миронович. 

Голова Тернопільської  
районної виборчої комісії 

Г.М.Галич. 
Секретар Тернопільської  

районної виборчої комісії  
С.Б.Бутковський.

Офіційне ●

Кандидати на посади сільських  
і селищних голів Тернопільського району

Місцеві вибори 25 жовтня 2015 року  
Тернопільська районна  

виборча комісія

Великобірківська селищна рада Тернопільського району проводить конкурс суб’єктів оціночної ді-
яльності на проведення експертної оцінки земельної ділянки ФО-П Клепача Петра Євгеновича площею 
0,8874 га для обслуговування виробничих приміщень у смт. Великі Бірки по вул. Грушевського,132.

Заяви про участь у конкурсі приймаються до 15 листопада 2015 року за адресою: смт. Великі Бірки 
Тернопільського району Тернопільської області, вул. Грушевського,53. За додатковою інформацією звер-
татися за телефоном 49-23-60.

Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ

Марія ЛУЦИШИН, 
старший інспектор по роботі з 
населенням та громадськими 

формуваннями Тернопільського 
районного відділу УМВС у 

Тернопільській області. 

У Тернополі офіційно розпо-
чав роботу пункт прийому 
анкет до нової патрульної 
поліції. Набір триватиме до 4 
листопада ц. р.

Пункт прийому анкет працює за 
адресою: Український дім «Пере-
мога», бульвар Шевченка,27, 
м. Тернопіль. Бажаючі особисто 
подати заяву та заповнити анкету 
можуть звертатися за вказаною 

адресою щоденно (крім вихідних) 
з 9.00 до 18.00. Необхідні доку-
менти — паспорт громадянина 
України та ідентифікаційний код. 
Заповнити анкету також можна 
он-лайн на веб-сайті МВС Украї-
ни. 

Вимоги до кандидатів: праг-
нення до якісних змін; вік від 21 
до 35 років; повна загальна се-
редня або вища освіта; наявність 
посвідчення водія категорії «В»; 
відсутність судимості; вільне во-
лодіння українською мовою; фі-
зичне здоров’я та моральна стій-
кість. Якщо ж у вас виникли за-
питання, телефонуйте за номе-
ром гарячої лінії у Тернополі – 
(0352) 40-24-42.

У Тернополі офіційно 
розпочали приймати анкети 
до нової патрульної поліції

За підсумками цьогорічного 
чемпіонату з футболу чемпі-
оном Тернопільського райо-
ну став минулорічний пере-
можець — команда села 
Грабовець, яка пройшла 
турнірну дистанцію без жод-
ного програшу. «Срібло» — у 
футболістів із Плотичі, 
«бронзові» нагороди вибо-
роли спортсмени з Дубів-
ців. Команди Великої Бере-
зовиці, Великої Луки-
Мишкович переходять у 
першу лігу. Команда Вели-
ких Гаїв зіграє з командою, 
яка займе третє місце в 
першій лізі, стиковий матч 
за право залишитися серед 
найсильніших команд Тер-
нопільського району.

Результати матчів 21 туру: ви-
ща ліга — Дубівці-Грабовець1:3, 
Біла-Велика Березовиця 4:3, Ве-
ликі Гаї-Шляхтинці 1:2, Озерна-
Велика Лука і Мишковичі 5:1, 
Дичків-Плотича 2:7, Великі Бірки-
Товстолуг 1:3; перша ліга — Ве-
ликий Глибочок-Острів 4:0, Гаї 
Шевченківські-Білоскірка 3:2, 
«Динамо» (Тернопіль)-Байківці 
2:0, Романівка-Пронятин 1:1, 

Довжанка-Івачів 1:3, Прошова-
Кутківці (матч перенесено); друга 
ліга — Домаморич-Залізці 1:6, 
Товстолуг-2-Велика Лука і 
Мишковичі-2 1:2, Підгороднє-
Лозова —:+ (0:3), Малий Ходачків-
Баворів 7:2, Смиківці-Жовтневе 
1:4, Ігровиця-Забойки 1:5.

Матчі 22 туру: вища ліга — 
Дубівці-Біла 3:3, Великі Гаї-
Озерна 3:2, Великі Бірки-Дичків 
6:2, Велика Березовиця-
Грабовець 2:3, Шляхтинці-Велика 
Лука і Мишковичі 5:2, Плотича-
Товстолуг 1:2; перша ліга — Ве-
ликий Глибочок-Гаї Шевченків-
ські 2:0, «Динамо» (Тернопіль)-
Романівка 5:2, Прошова-
Довжанка 1:0, Острів-Білоскірка 
1:5, Байківці-Пронятин 6:1, 
Кутківці-Івачів 7:4; друга ліга — 
Забойки-Малий Ходачків 0:4, 
Ігровиця-Смиківці 0:1, Жовтневе-
Підгороднє +:— (3:0), Лозова-
Залізці 1:4, Товстолуг-2-
Домаморич 3:2, Петриків-Велика 
Лука і Мишковичі-2 3:5.

У наступному турі (25 жовтня) 
зіграють: друга ліга — Домаморич-
Петриків, Товстолуг-2-Лозова, 
Залізці-Жовтневе, Підгороднє-
Ігровиця, Смиківці-Малий Ходач-
ків, Забойки-Баворів.

Футбол ●

Команда села Грабовець — 
чемпіон Тернопільського району

У Тернопільській області 
2169 учасників АТО виявили 
бажання отримати земельні 
ділянки. Саме таку кількість 
звернень військові подали 
до землевпорядної служби 
регіону та органів місцевого 
самоврядування з початку 
запровадження ініціативи 
про забезпечення землею. 
Військовослужбовці вже 
отримали 1 738 дозволів на 
розроблення документації із 
землеустрою на ділянки за-
гальною площею 372,1 гек-
тара. Інші заяви знаходяться 
на стадії розгляду.

Учасники АТО завершили 
оформлення право власності на 
551 земельну ділянку. З усієї кіль-
кості наділів 410 призначені для 
ведення садівництва. Збудувати 
будинок, обслуговувати його та 
господарські споруди військові 
планують на 119 ділянках. Ще 22 
наділи відведені для особистого 
селянського господарства.

Землевпорядники області 
сформували резерв земель, що 
можуть бути надані учасникам 
АТО. При виборі земельної ділян-

ки військовослужбовці можуть у 
відкритому доступі ознайомитись 
з інформацією про вільні землі. 
Дані про зарезервовані земельні 
масиви знаходиться на офіційно-
му веб-сайті головного управлін-
ня Держгеокадастру у Тернопіль-
ській області.

Довідково:
Надання у власність земельних 

ділянок учасникам АТО здійсню-
ється у порядку, визначеному 
статтею 118 Земельного кодексу 
України, за умови, що такий гро-
мадянин не скористався своїм 
правом на безоплатне отримання 
у власність земельної ділянки від-
повідного цільового призначення 
та надав документ, який посвід-
чує його участь в АТО.

На сайті Держгеокадастру роз-
міщена покрокова схема дій для 
допомоги учасникам АТО та чле-
нам родин загиблих воїнів, котрі 
бажають отримати земельні ді-
лянки. Роз’яснення складено з 
урахуванням запитів, які найчасті-
ше надходять до земельного ві-
домства.
Прес-служба Держгеокадастру 

e-mail: press@land.gov.ua

Земельна реформа ●

У Тернопільській області 
понад 372 гектарів земель 
нададуть учасникам АТО

В управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільському 
районі функціонує “гаряча” телефонна лінія для надання консуль-
тацій щодо порядку проведення перерахунків пенсій у зв’язку із 
збільшенням прожиткового мінімуму  для непрацездатних осіб з 1 
вересня цього року. За отриманням консультацій можна звернутись 
за номерами “гарячих” телефонних ліній: 53-51-54; 53-51-32.

Управління Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.
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Це важливо ●

Соціум
Життя прожити... ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Роки стрімко летять, немов 
птахи у вирій. 20 жовтня 
95-річчя відзначила найстар-
ша жителька села Лозова 
Тернопільського району Оль-
га Коваль. Привітати іменин-
ницю прийшли директор 
СТОВ «Дружба», кандидат у 
депутати Тернопільської об-
ласної ради від політичної 
партії «Громадський рух «На-
родний контроль» (територі-
альний виборчий округ №57) 
Наталя Янкевич і Лозівський 
сільський голова Володимир 
Гуль. 

Хоч обличчя покрили зморшки, 
а у волосся вплелась сивина, ду-
ша в Ольги Григорівни залишаєть-
ся молодою. Попри складні життє-
ві випробування вона не втратила 
почуття гумору, кожну розповідь 
присмачує дотепними приказка-
ми, паличку, на яку опирається, 
жартома називає «коліжанкою». 

Народилася Ольга Коваль у 
Польщі в селі Розбуж Длугий 
Ярославського повіту Львівського 
воєводства. В чотири роки зали-
шилася сиротою. Мати Анна, на-
роджуючи другу дитину, померла 
під час пологів. Батько після цього 
покинув сім’ю. Маленьку сироту 
взяли під опіку бабуся Єва і дідусь 
Федір. Ольга Коваль закінчила на 
відмінно п’ять класів школи в рід-
ному селі. Навчання велося поль-
ською, на вивчення української 
мови була виділена година в тиж-
день. 

У 1939 році Ольгу Григорівну 
разом з іншими молодими хлоп-
цями та дівчатами вивезли на два 
з половиною роки на примусові 
роботи до Німеччини. Після цього 
вона повернулася до Польщі, де 
познайомилася з чоловіком Анто-
ном. «Біда біду знайде, коли сон-
це зійде», — жартує Ольга Григо-
рівна, згадуючи, першу зустріч із 
чоловіком. На польській землі на-
родилися діти — дочка Володими-
ра і син Денис. У грудні 1946 року 
під час операції «Вісла» сім’ю Ко-
валів переселили в Україну.

— Взяли з собою корову, телят-
ко, свинку — їхали разом в одному 
товарному вагоні, — розповідає 
Ольга Коваль. — Нас привезли в 
Денисів Козівського району, потім 
відправили в Драганівку, звідти — 

в Лозову. В Україні завели неве-
личке господарство, мали три гек-
тари землі, які згодом забрали до 
колгоспу. Чоловік Антон працював 
столяром на пивзаводі, я — в ко-
лективному господарстві у горо-
дній бригаді, вирощувала овочі. 
За сезон давали 100 кілограмів 
пшениці. В часи «хрущовської від-
лиги» ламали качани кукурудзи. 
Жартома казали: «Що ти робиш, 
Хрущу? Кукурудзу лущу». Життя 
проходило у щоденних клопотах, 
не було коли перевести подих. 
Однак люди не втрачали сили ду-
ху, робочі будні супроводжувалися 
піснями і жартами. Хороший на-
стрій, віра у власні сили допомо-
гли мені дожити до такого поваж-

ного віку.
В Україні доля подарувала Оль-

зі Коваль ще трьох дітей — синів 
Володимира, Мирона і 
дочку Галину. В 70-их роках Ольга 
Григорівна вийшла на пенсію, але 
ще десять років продовжувала 
працювати в колгоспі. Хвороба за-
брала чоловіка Антона, в 46 років 
жінка залишилася з п’ятьма дітьми 
на руках. Проте життєві негаразди 
її не зламали.

Для лозівчан Ольга Коваль — 
приклад добропорядності, сумлін-
ного ставлення до праці, берегиня 
родинного гніздечка, в якому сьо-
годні 14 онуків, 15 правнуків і 
2 праправнуки, які проживають на 
Тернопільщині. Іменинниця живе з 

внучкою Людмилою, правнучкою 
Іриною і півторарічним праправ-
нучком Марком, якому співає те-
плі колискові. 

— Ольга Григорівна — пайовик 
нашого господарства, — каже ди-
ректор СТОВ «Дружба» Наталя 
Янкевич. — Їй випала важка доля. 
В ранньому віці залишившись без 
батьків, утративши чоловіка, по-
кинувши родинне гніздо, Ольга 
Григорівна змогла виховати 
п’ятьох чудових дітей. Лише силь-
на людина може вистояти у таких 
складних життєвих обставинах. В 
Ольги Григорівни велика дружна 
родина. Господь не кожному дає 
таке безцінне багатство. В госпо-
дарстві «Дружба» довгий час пра-

цювала дочка іменинниці Володи-
мира. Тут працює її онука Наталя, 
внук Василь — у ТзОВ «Стегників-
ське». Люди відповідальні, пра-
цьовиті, сумлінно ставляться до 
своїх обов’язків. СТОВ «Дружба», 
в якому сьогодні 47 працівників, 
постійно дбає про стареньких, про 
незахищені верстви населення, 
надає необхідну допомогу. Пода-
рували іменинниці букет барвис-
тих квітів і мультиварку, щоб онука 
Людмила могла тішити бабусю 
смаколиками. 

Колектив редакції газети «По-
дільське слово» приєднується до 
привітань і бажає іменинниці міц-
ного здоров’я, злагоди в домі і 
сімейного затишку!

Берегиня українського роду

Продовження.
Початок у №41. 

— На сьогоднішній час грошове 
забезпечення осіб рядового, сер-
жантського та старшинського скла-
ду становить від 2400 до 6200 гри-
вень на місяць (залежно від специ-
фіки військової частини).

Крім того, раз на рік надається 
матеріальна допомога для вирішен-
ня соціально-побутових проблем у 
розмірі місячного окладу грошового 
утримання; у разі відбуття в щорічну 
чергову відпустку виплачується гро-
шова допомога на оздоровлення в 
розмірі місячного грошового забез-
печення; при переїзді до нового 
місця військової служби в інший на-
селений пункт виплачується грошо-
ва допомога у розмірі 100% місяч-
ного грошового забезпечення на 
військовослужбовця та 50% місяч-
ного грошового забезпечення на 
кожного члена сім’ї.

— Які переваги та перспекти-
ви очікують контрактників?

— Соціально-правовий захист 
військовослужбовців, перспективи 
кар’єрного росту та переваги вій-
ськової служби за контрактом: ста-
більне грошове забезпечення та 
поетапне його зростання; можли-
вість кар’єрного зростання та отри-
мання надбавки за професійну май-
стерність; можливість участі у ми-
ротворчих операціях та інших захо-
дах міжнародного військового спів-
робітництва; право на безкоштовне 
отримання заочної вищої освіти за 
освітньо-кваліфікованим рівнем 
“бакалавр” (після закінчення термі-

ну першого контракту); речове за-
безпечення відповідно до визначе-
них норм і термінів; безкоштовні 
обіди у робочі дні (або за бажанням 
отримання грошової компенсації у 
розмірі вартості набору продуктів 
на приготування обіду). Під час ви-
конання заходів навчально-бойової 
підготовки у таборах та навчальних 
центрах — триразове харчування; 
отримання безоплатної кваліфіко-
ваної медичної допомоги у 
військово-медичних закладах охо-
рони здоров’я контрактників та чле-
нів їх сімей; право на санаторно-
курортне лікування та відпочинок у 
санаторіях, будинках відпочинку, 
пансіонатах і на туристських базах 
Міністерства оборони України, але 
не більше одного разу на рік; мож-
ливість отримання безкоштовного 
житла за рахунок держави; щорічна 
відпустка із збереженням грошово-
го, матеріального забезпечення 
тривалістю від 30 до 45 календар-
них днів (залежно від вислуги ро-
ків). Це можливість отримання пер-
винного офіцерського звання вій-
ськовослужбовцями сержантського 
(старшинського) складу, які мають 
вищу освіту; отримання права на 
пенсійне забезпечення незалежно 
від віку в разі, якщо контрактник 
має на день звільнення зі служби 
вислугу 25 років і більше або в разі 
досягнення контрактником на день 
звільнення зі служби 45-річного ві-
ку, за наявності трудового стажу 25 
років і більше, з яких не менше ніж 
12 календарних років і 6 місяців ста-
новить військова служба або служ-
ба в інших силових органах.

— Які основні права військо-
вослужбовців, які проходять вій-
ськову службу за контрактом?

— Військовослужбовці користу-
ються усіма правами і свободами 
людини та громадянина, гарантія-
ми цих прав і свобод, закріпленими 
в Конституції України та законах 
України, з урахуванням особливос-
тей, встановлених законами. Вико-
ристання військовослужбовців для 
виконання завдань, не пов’язаних з 
військовою службою, забороняєть-
ся та тягне за собою відповідаль-
ність згідно із законом. Для вій-
ськовослужбовців встановлюється 
п’ятиденний робочий тиждень з 
двома вихідними днями, а тим, які 
виконували службові обов’язки у 
вихідні, святкові та неробочі дні 

відповідний час для відпочинку на-
дається командиром (начальни-
ком), як правило, протягом наступ-
ного тижня. Час перебування гро-
мадян України на військовій службі 
зараховується до їх страхового 
стажу, стажу роботи, стажу роботи 
за спеціальністю, а також до стажу 
державної служби. Військовослуж-
бовці не можуть бути звільнені з 
військової служби до набуття права 
на пенсію за вислугу років, крім ви-
падків, визначених Законом Украї-
ни “Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів 
їх сімей”. Грошова допомога при 
звільненні з військової служби на-
дається у випадках, передбачених 
Законом України “Про пенсійне за-
безпечення осіб, звільнених з вій-
ськової служби та деяких інших 
осіб”. Виплата одноразової грошо-
вої допомоги у разі поранення 
(контузії, травми або каліцтва), за-
подіяного військовослужбовцю під 
час проходження військової служ-
би, а також інвалідності, що наста-
ла в період проходження військової 
служби або не пізніше, ніж через 
три місяці після звільнення зі служ-
би, але внаслідок захворювання, 
або нещасного випадку, що мали 
місце в період проходження служ-
би. Пенсійне забезпечення після 
звільнення з військової служби 
здійснюється на підставах та у ви-
падках, передбачених Законом 
України “Про пенсійне забезпечен-
ня осіб, звільнених з військової 
служби та деяких інших осіб”. Осо-
би, звільнені з військової служби 
без права на пенсію, забезпечу-

ються зайнятістю відповідно до за-
конодавства України про зайнятість 
населення. Держава забезпечує 
соціальну та професійну адаптацію 
військовослужбовців, які звільня-
ються у зв’язку із скороченням 
штатів або проведенням організа-
ційних заходів, за станом здоров’я, 
в разі відповідного звернення. У 
разі необхідності соціальну та про-
фесійну адаптацію проходять та-
кож члени сімей військовослужбов-
ців за їх зверненням. Адаптація 
проводиться за рахунок коштів 
державного бюджету. Військовос-
лужбовцям, які мають вислугу вій-
ськової служби не менше 10 років 
та позитивні службові характерис-
тики, дозволяється протягом остан-
нього року перед звільненням з 
військової служби проходити про-
фесійну перепідготовку (триваліс-
тю не менше 500 годин), без стяг-
нення з них платні за навчання та із 
збереженням усіх видів забезпе-
чення. Військовослужбовці при 
звільненні з військової служби ма-
ють право на вибір місця прожи-
вання в будь-якому населеному 
пункті України або в іншій державі 
відповідно до законів та міжнарод-
них договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України. Військовос-
лужбовці мають рівне з іншими 
громадянами України право на ви-
їзд за кордон у порядку, встанов-
леному законом.

Продовження — у наступному 
номері газети “Подільське  
слово“.

Служба за контрактом — крок до професійної армії

Військовий комісар  
Тернопільського об’єднаного 

міського військового комісаріату, 
підполковник Сергій Гаврилюк.

Найстарша жителька села Лозова — 95-річна Ольга Григорівна Коваль із директором СТОВ “Дружба”, 
кандитатом у депутати до Тернопільської обласної ради від партії “Громадський рух “Народний контроль”

 по територіальному виборчому округу №57 Наталею Янкевич, Лозівським сільським головою Володимиром Гулем, Сергієм 
Янкевичем, дочкою Володимирою, внучкою Людмилою, правнучкою Іриною і праправнуком Марком. 20 жовтня 2015 року.
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ПРОДАМ
* автомобіль Geely MK Impreza 

2010 р., газ-бензин, відмінний стан, 
ціна договірна. Тел. (097) 776-77-
07.

* продам дрібну картоплю. Тел.  
(067) 366-15-69.

*ВАЗ 2107, 2005 року випуску. 
Газ-бензин. Тел.: (067) 924-76-
90, (067) 369-26-54.

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

* добру корову, чорно-рябу, 6 
років, 4 місяці тільна, спокійна, тел. 
42-53-92, (067) 144-83-25.

* телицю, червоно-красу,  
6 місяців, с. Смиківці. Тел.: (098) 
816-66-14.

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

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 12 
к. с.), мототрактори, двигуни різ-
них потужностей, навісне облад-
нання. Гарантія, з/ч, безкоштов-
на доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-30-
00, (098) 259-19-58, 066 665-36-

06. www.tractor_c.com ua

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: мото-

рист, автослюсар з ремонту лег-
кових автомобілів і бусів, мене-
джер, маляр. Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

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

* обміняю земельну ділянку у 
Хмельницькому на житло у Тернопо-
лі.. Тел. (067) 28-54-360.

* пасажирські перевезення в 
Україні, авто МБ Віто на 7 місць. 
Тел.: (067) 728-25-32.

* здам в оренду приміщення під 
офіс 20 м2 , механічну майстерню 100 
м2 під рихтовку, покраску автомобі-
лів. . Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

* працівники на кондитерський 
цех у м. Тернопіль. Людям без 
досвіду роботи надаємо можли-
вість навчатися. Тел. (098) 426-
26-48.

* лікування на бджолиних вули-

ках, с. Чернелів-Руський, Тернопіль-
ський район, Орест Михайлович 
Лук’янець. Тел.: 42-36-32, (068) 539-
25-33, (097) 207-65-23.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 

опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-17-
373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  

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

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 
15 квітня, 44) ремонтує двигуни, ко-
робки передач, ходову частину, галь-
мівну систему, систему охолоджен-
ня, здійснює комп’ютерну діагности-
ку автомобілів, зварювання.  Тел.: 
067-700-55-02, 51-00-97.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Марія ЛУЦИШИН, 
старший інспектор по роботі з 
населенням та громадськими 

формуваннями ТРВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.  
Мирослава МУЗИКА,  

вчитель іноземної мови 
Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.

У День захисника України, на 
Покрову, в Петриківській 
ЗОШ І-ІІ ст.  відбулася посвя-
та молодших школярів у ко-
зачата. Участь у цих урочис-
тостях взяли працівники Тер-
нопільського районного від-
ділу управління внутрішніх 
справ України в Тернопіль-
ській області, які захищають 
українські позиції у зоні про-
ведення АТО на сході Украї-
ни.

Під час урочистостей начальник 
штабу, майор міліції Тернопіль-
ського районного відділу УМВС 
Тернопільської області Сергій 
Сеник та оперативний черговий 
майор міліції Роман Музика розпо-
віли присутнім про реалії служби 
на буремних територіях сходу на-
шої країни, про події, які там від-
бувалися, про правила поведінки у 
надзвичайних ситуаціях. Учням 

продемонстрували екіпіровку пра-
воохоронців, засоби особистого 
захисту, зразки зброї. Школярі з 
захопленням слухали правоохо-
ронців. 

Діти ставили багато запитань 
до гостей урочистостей. Не дивля-
чись на свій юний вік, хлопці уже 

багато знають про події на сході 
України і намагаються підтримува-
ти наших бійців. Директор Петри-
ківської школи Василь Леонідович 
Ковальчук та педагогічний колек-
тив висловили переконання, що 
подібні зустрічі важливі і корисні у 
вихованні учнівської молоді.

Правоохоронці розповіли  
школярам у Петрикові про буремні  

події на сході України

Учні Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.  
під час зустрічі з правоохоронцями.

Компанія “МРІЯ Агрохолдинг” 
завершила збір урожаю со-
няшника з площі 18,9 тисяч 
га, намолотивши майже 
39 тисяч тонн. Середня залі-
кова врожайність культури 
склала 21 ц/га. Зокрема, у 
Тернопільському районі ком-
панія зібрала врожай соняш-
ника з майже 800 га.

Цього року агрохолдинг сіяв со-
няшник уперше — у попередні роки 
компанія цю культуру не вирощува-
ла.

Операційний директор “МРІЇ” Ві-
ктор Кухарчук відзначив: “Це рішен-
ня було економічно доцільним. Ком-
панія цьогоріч не сіяла цукрових 
буряків та скоротила площі з куку-

рудзою. Врожайність соняшника 
навіть вища, ніж планували, що по-
радувало. Зібрали оперативно. Це 
свідчить про те, що команда “МРІЇ” 
добре спрацювала”. 

Операційний директор повідо-
мив, що навесні “МРІЯ” сіяла со-
няшник, використовуючи традиційні 
схеми технологій обробітку ґрунту, 
no-till та mini-till. “Важливим завдан-
ням у цей перший рік для нас було 
навчити людей працювати з соняш-
ником, бо культура для компанії 
нова. А також працювати за техно-
логіями no-till та mini-till. Можу ска-
зати, що повністю справились з 
поставленим завданням, — каже Ві-
ктор Кухарчук. — Відсутність дощів у 
період наливання зерна далася 
взнаки, врожайність могла б бути 

ще значно кращою. Однак, варто 
зазначити, що соняшник не так по-
терпів від погоди, як кукурудза”.

До слова, збирання соняшника 
проводилось 15 новими жатками, 
які агрохолдинг “МРІЯ” придбав на-
передодні в рамках розширення 
власного технічного парку. Зараз 
компанія продовжує збір решти піз-
ніх культур — сої та кукурудзи. За-
вершується посів озимої пшениці, в 
тому числі на полях, які звільнено 
з-під соняшника.

Нагадаємо, що цього року ком-
панія має намір зібрати урожай зі 
126 тисяч га. 

 
Прес-служба компанії 
“Мрія “Агрохолдинг”.

Агробізнес ●

“МРІЯ” завершила збір соняшнику

Днями у приміщенні Терно-
пільської ОДПІ відбувся черго-
вий телефонний сеанс “гаря-
ча лінія”. Із платниками по-
датків спілкувалась Сніжана 
Василівна Кравчун, начальник 
відділу адміністрування єди-
ного внеску. 

— Як нараховується єдиний 
внесок у разі погодинної оплати 
праці?

 — Працівникам за основним міс-
цем роботи, до яких застосовується 
мінімальна зарплата в погодинному 
розмірі, підприємство має нараху-
вати ЄВ, виходячи із законодавчо 
встановленого розміру мінімальної 
зарплати на місяць. 

При цьому норма щодо нараху-
вання та сплати ЄВ із розрахунку не 
нижче встановленого розміру міні-
мальної зарплати на місяць не роз-
повсюджується на зарплату праців-
ника, який працює не за основним 
місцем роботи. Тобто, для сумісни-
ків сума ЄВ розраховується (нара-
ховується та утримується) з фактич-
но нарахованої зарплати незалежно 
від її розміру. 

 — Чи звільняється від сплати 
ЄВ працюючий на підприємстві 
пенсіонер за віком? 

 — Сплата єдиного внеску на 
обов’язкове державне соціальне 
страхування регулюється Законом 
України від 8 липня 2010 року № 
2464-VI “Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування”. 

Працівники, які працюють на під-
приємствах, в установах та органі-
заціях, в інших юридичних особах, 
утворених відповідно до законодав-
ства України, незалежно від форми 
власності, виду діяльності та госпо-
дарювання, є платниками ЄВ. Звіль-
нення від сплати ЄВ для працюючих 
на підприємстві пенсіонерів законо-

давством не передбачено. 
 — Чи існують обмеження що-

до періодів, за які роботодавець 
має право подати уточнюючий 
звіт щодо сум нарахованого ЄВ з 
метою виправлення помилок?

 — У разі виявлення помилки у 
звіті до закінчення терміну подання 
страхувальник повторно формує та 
подає звіт у повному обсязі до по-
даткової інспекції за місцем обліку. 
Чинним вважається останній елек-
тронний або паперовий звіт, пода-
ний страхувальником до закінчення 
термінів подання звітності.

Якщо страхувальником до закін-
чення терміну подання звіту пода-
ються лише окремі таблиці за по-
точний звітний період звіту зі стату-
сом “скасовуюча”, “додаткова”, цей 
звіт не вважається звітом і вважа-
ється таким, що не подавався.

Проте, якщо виявлено помилки 
у звіті після закінчення звітного пе-
ріоду, то помилки в реквізитах 
(окрім сум), що стосуються стра-
хувальника або застрахованої осо-
би, подаються скасовуючі доку-
менти, тобто страхувальник пови-
нен сформувати та подати звіт за 
попередній період, який містить: 
перелік таблиць звіту, відповідну 
таблицю зі статусом “скасовуюча” 
з відомостями, які були помилкові, 
на одну або декількох застрахова-
них осіб та відповідну таблицю зі 
статусом “початкова” із зазначе-
ними правильними відомостями 
на одну або декількох застрахова-
них осіб. Роботодавець до початку 
перевірки податковою інспекцією 
має право подати необхідні скасо-
вуючі документи щодо виявлених 
недостовірних відомостей про за-
страхованих осіб та одночасно по-
чаткові документи із зазначеними 
правильними відомостями разом з 
пояснювальною запискою щодо їх 
зміни.

ЄСВ для сумісників  
розраховується з фактично 

нарахованої зарплати

Катерина ПОВРОЗНІК,  
учениця 10 класу,  

прем’єр-міністр органу 
учнівського самоврядування  

“Учнівської Республіки” 
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Ефективність навчання зале-
жить від багатьох компонентів — 
майстерності вчителя, методів на-
вчання, забезпеченості уроку  
технічними засобами навчання і 
навчального обладнання.

Головне завдання кожного вчи-
теля — активувати в учнів інтерес 
до навчання та навчити самостійно 
здобувати знання, творчо їх вико-
ристовувати. Навчання буде успіш-
ним, якщо учитель має можливість 
пояснювати новий (або закріплю-
вати вивчений) матеріал, викорис-
товуючи сучасні наочні педагогічні 
засоби.

1 вересня цього навчального 
року наша школа отримала сучас-

ний оптичний прилад  — завдяки 
місцевим підприємцям Юрію Ро-
мановичу і Наталії Григорівні Бе-
резовським у фізичному кабінеті 
встановили проектор. Із появою 
цього пристрою уроки фізики у 
Товстолузькій школі стали набага-
то цікавішими. Проектор викорис-
товують вчителі й інших предме-
тів. 

Висловлюємо щиру вдячність  
за дорученням учнівського колек-
тиву Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. за 
важливий і цінний подарунок ви-
конавчому директору ПП “Агрон”, 
заслуженому працівнику сільсько-
го господарства України, директо-
ру ФГ “Березовського” Юрію Бе-
резовському та директору ПП  
“Агрон” Наталії Березовській. Хай 
надалі колосяться щедрими вро-
жаями Ваші ниви, хай втілюються 
у життя Ваші плани і задуми. Не-
хай Ваша праця заколоситься ще-
дрою нивою успіху!

Вдячність ●

Спасибі “Агрону” 
за подарунок

Адміністрація, профспілкова організація, колектив Тернопільського районного територіального медич-
ного об’єднання глибоко сумують з приводу передчасної смерті лікаря Мишковицької АЗПСМ Жук Віри 
Адамівни і висловлюють щире співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять!

Колектив Гаї-Шевченківської сільської ради, виконком висловлюють щирі співчуття Зиновію Степа-
новичу Сердюку з приводу важкої і непоправної втрати — смерті дружини Сердюк Ірини-Уляни  
Михайлівни.

Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хреста України сумує з приводу смерті 
лікаря Мишковицької АЗПСМ Жук Віри Адамівни і висловлює глибоке співчуття всім рідним.

Колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щире співчуття Ганні Андріївні Коделяк з  
приводу важкої і непоправної втрати — смерті чоловіка.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Життя і здоров’я — найцінніші 
скарби. Безпека кожної лю-
дини в її руках. Однак часто 
трапляється, що через неу-
важність, необережність чи 
незнання люди стають заруч-
никами надзвичайної ситуа-
ції. Тоді на допомогу за сиг-
налом «тривога» приходять 
рятувальники.

З метою інформування насе-
лення 15 жовтня ц. р. на базі 
Буцнівської сільської ради відбу-
лося тренування щодо запобіган-
ня пожеж та недопущення люд-
ських утрат під час осінньо-
зимового періоду. В заході, який 
пройшов під керівництвом за-
ступника начальника управління 
ДСНС України в Тернопільській 
області Романа Терлецького, 
взяли участь працівники Терно-
пільського районного відділу 
управління ДСНС України в Тер-
нопільській області, перший за-
ступник голови Тернопільської 
районної державної адміністрації 
Володимир Осядач, завідувач 
сектору з питань надзвичайних 
ситуацій Тернопільської РДА Ва-
лерій Баца.

Протягом дня рейдова група, 
до складу якої ввійшли ряту-
вальники управління ДСНС 
України у Тернопільській облас-
ті, представники Тернопільсько-
го районного відділу УМВС 
України в Тернопільській облас-
ті, ПАТ «Тернопільміськгаз», 
Тернопільського районного 
РЕМу ПАТ «Тернопільобленер-
го», соціальні працівники Буц-
нівської сільської ради, здійсни-
ла подвірний обхід соціально 
неблагополучних, багатодітних, 
малозабезпечених сімей, лю-
дей похилого віку. З ними про-
ведено профілактичні бесіди, 

інструктаж із питань експлуата-
ції побутових електроприладів, 
електромережі, роз’яснено пра-
вила пожежної безпеки в побу-
ті, роздано тематичні пам’ятки 
попереджувального змісту. Жи-
телі Буцнева почули відповіді на 
питання, які їх турбували, отри-
мали практичну допомогу, спря-
мовану на вирішення побутових 
проблем. За день здійснено об-
хід близько десяти дворів. 

— Вирішили провести навчання 
населення правилам пожежної і 
техногенної безпеки в Буцневі то-
му, що з початку цього року тут 
сталося п’ять пожеж, унаслідок чо-
го загинули дві людини, — зазна-
чив головний державний інспектор 
із нагляду у сфері пожежної та тех-
ногенної безпеки Тернопільського 
району Володимир Дубина.  

«Надзвичайники» провели з 

учнями Буцнів-
ської загально-
освітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
профілактичні 
бесіди на тему 
запобігання ви-
никненню поже-
жі внаслідок не-
обережного по-
водження з вог-
нем, навчально-
рятувальну ева-
куацію в разі 
виникнення по-
жежі, показали 
навчальні філь-
ми на тему по-
жежної безпеки. 
Школярі озна-
йомилися з тех-
нічними засоба-
ми, які пожеж-
ники використо-
вують для поря-
тунку людей, 
спробували га-
сити пожежу з 
пожежного ру-

кава і за допомогою порошкового 
вогнегасника. 

— Професія рятувальника — 
складна і надзвичайно відповідаль-
на, — поділився враженнями деся-
тикласник Буцнівської школи Іван 
Коляса, який спробував себе в ро-
лі пожежника. — Доводиться ризи-
кувати власним життям. Рятувати 
людей — благородна справа. Ді-
знався, як правильно діяти в екс-
тремальних умовах, тож тепер 
зможу не лише вберегти власне 
життя, а й за потреби врятувати 
іншу людину. 

— Ніхто не застрахований від 
нещасного випадку, — каже дирек-
тор Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Марія Краковецька. — Саме тому 
необхідно регулярно проводити 
роз’яснювальну роботу серед на-
селення щодо правил безпеки. 
Щороку в день цивільного захисту 
навчаємо школярів, як правильно 
поводитися на випадок небезпеки, 
відпрацьовуємо евакуацію дітей з 
приміщення школи, вчимося гаси-
ти пожежу за допомогою підручних 
засобів.             

Це повинен знати кожен ●

День безпеки у Буцневі

До учасників Дня безпеки звернулися (зліва направо): Буцнівський сільський 
голова Марія Мац, заступник начальника управління ДСНС України 

в Тернопільській області Роман Терлецький, перший заступник голови 
Тернопільської районної державної адміністрації Володимир Осядач.

Учні Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів із директором школи 
Марією Краковецькою та організаторами Дня безпеки.

Сторінки історії ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

18 жовтня ц. р. у селі Сми-
ківці Тернопільського ра-
йону відкрили пам’ятний 
знак з нагоди першої пи-
семної згадки про село. 

Парох церкви Різдва Пресвя-
тої Богородиці села Смиківці 
отець Євген Флиста освятив 
пам’ятний знак, зазначивши, 
що не дати формують рівень 
життя громади, а добрі справи. 
Освячення супроводжувалося 
спільною молитвою та чудовим 
піснеспівом церковного хору 
села Смиківці. Юні смиківчани 
Марічка та Аня Букаті, Яна Ка-
сарда, Оленка Цвенцишин під 
керівництвом завідуючої клубом 
села Смиківці Надії Осадчук де-
кламували вірші про рідне село 
місцевої поетеси Мирослави 
Дуфанець.   

Смиківці розташовані непо-
далік Тернополя в долині річки 
Гніздечна, яка впадає в ліву 
притоку Серету — річку Гнізну. 
Село межує з Великими Бірка-
ми, Ступками, Дичковом, Вели-
кими Гаями, Байківцями. У старі 
часи тут перетиналися дороги 
до Збаража і Тернополя, через 
які проходили шляхи чумаків та 
інших мандрівників. 

На одній із доріг, свідчать іс-
торичні джерела, виник невели-
кий ринок, де продавали овочі і 
фрукти, свійських тварин, гли-
няний посуд. Легенда розпові-
дає, що коли візники переїж-
джали митницю біля ринку, міс-
цеві жителі тягли з возів усе, що 
могли. Внаслідок цього подо-
рожні називали жителів смику-
нами. Звідси пішла назва Сми-
ківці. Інша, менш поширена ле-
генда розповідає, що раніше 
значна територія Смиківців була 
під водою, в глибинах якої існу-

вали колонії молюсків. У доку-
ментах XVI століття згадується 
село Самолюсківці, розташову-
ване неподалік Великих Бірок, 
які на той час були у володіннях 
польського шляхтича Якуба Да-
видовського. Оскільки сьогодні 
поблизу селища Великі Бірки 
немає поселення зі схожою на-
звою, є припущення, що ця на-
зва внаслідок спрощення пере-
творилася у Смиківці. 

За свідченнями дослідників 
історії Тернопільського краю, 
перша писемна згадка про Сми-
ківці датується 1545 роком. З 
цієї нагоди смиківчани виріши-
ли втановити в центрі села 
пам’ятний знак. Пам’ятку із си-
нього каменю, видобування яко-
го колись приносило дохід міс-
цевим мешканцям, виготовив 
тернопільський архітектор Іван 
Осадчук. Його руками зроблено 

кам’яний знак Тернопо-
ля на в’їзді зі сторони 
Смиківців, та Стіну 
пам’яті жителів Молот-
кова Лановецького ра-
йону Тернопільської об-
ласті, яких навесні 1943 
року спалили живцем 
фашисти.

Роботу над різьблен-
ням було розпочато цьо-
горіч у середині серпня. 
Побудували пам’ятний 
знак за кошти, які отри-
мали працівники Смико-
вецької сільської ради, 
учасники Смиковецького 
самодіяльного драма-
тичного театру та інші 
активні мешканці села, 
вітаючи односельчан 
колядою під час різдвя-
них свят. 

— Концепція знака 
має сакральний зміст, — пояс-
нює один з ініціаторів спору-
дження пам’ятки, депутат Тер-
нопільської районної ради, 
смиківчанин Юрій Ліский. — Ви-
січена з каменю хатина уосо-
блює сімейний затишок. У старі 
часи в Смиківцях розташовува-
лося поселення каменярів, яке 
отримало назву Хатки. Там був 
кар’єр, в якому видобували си-
ній камінь, який став основою 
для пам’ятного знака. Він фак-
тично уособлює смиковецьку 
громаду — з нього збудовано 
місцевий храм і більшість до-
мівок. Висічений колодязь сим-
волізує життя, а вимощена бру-
ківкою дорога — шлях до світ-
лого майбутнього. Поряд роз-
ташований стовп як згадка про 
митницю, яка була раніше в на-
шому селі. Щиро вдячний всім, 
хто долучився до облаштову-
вання пам’ятного знака з наго-
ди першої писемної згадки про 
Смиківці.

Смиківцям — 470!

Організатори спорудження пам’ятного знака з нагоди першої писемної 
згадки про Смиківці (зліва направо): депутат Тернопільської районної ради 

Юрій Ліский, депутат Смиковецької сільської ради Богдан Миколишин, 
активіст села Смиківці, учасник Смиковецького самодіяльного драматичного 

театру Борис Антків, Смиковецький сільський голова Ігор Кафтаник. 

Парох церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Смиківці о. Євген Флиста та смиковецька  
громада під час освячення пам’ятного знака з нагоди першої писемної згадки про село.
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“Подільське слово” представляє ●

На шляху до Євросоюзу Україна 
має велику підтримку міжнародної 
спільноти. У боротьбі з російським 
агресором також не сама — потужна 
підтримка цивілізованого світу зупи-
няє його недобрі наміри. Між тим, 
ми так мало знаємо про те, як ішли 
ці країни — серед яких є наші, до 
речі, близькі сусіди — до високих 
стандартів життя, як живеться там їх 
мешканцям, що вони думають, що 
знають про Україну. Щоб більше 
про це дізнатися і більше розповісти 
нашим читачам, журналіст “Поділь-
ського слова” Ірина Юрко поїхала у 
Литву.

Ірина ЮРКО. 
Тернопіль — 

Вільнюс.

Знаєте, як 
там кажуть 
про ситуацію 
в Україні? 
“Мы будем с 
вами до кон-
ца и еще 
чуть-чуть!”. 
Ці слова “вбрані” у конкретні і 
численні проекти, бо йдеться 
про Литву, переконливий ру-
пор України у світі. Литва — це 
прямолінійна, смілива і ризи-
кова жінка-президент Даля 
Грибаускайте. Це — її народ, 
емігранти та іммігранти. Звіс-
но, і трухлява “вата” (проро-
сійська спільнота, яка вважає 
себе особливою),  що втрати-
ла термін придатності, але 
вперто лежить і в цій  
“аптечці”.

… щоб разом піти 
довгим лабіринтом 

можливого
Того дня 30 вересня 2015 року, 

коли літак обрав повітряну колію за 
маршрутом Київ — Вільнюс, в Україні 
було холодно і непевно. Я перетина-
ла тринадцятий за ліком кордон іно-
земної країни в своєму житті. Дума-
лося, чому Литва, а не якась інша 
країна, стала першою у світі, що при-
йшла на допомогу ще під час Майда-
ну в Києві і вперто продовжує підні-
мати з колін мою державу? Згодом 
запитаю про цей феномен у 15-ти 
своїх інтерв’юерів у Вільнюсі, почую 
15 різних відповідей, які повезу додо-
му в понад десяти годинах дикто-
фонного запису — найцікавішого і 
найдорожчого журналістського мате-
ріалу за чверть століття свого життя.

Незважаючи на обмежений фі-
нансовий ресурс (на тлі інших країн 
Європи), на невеликі свої габарити 
(майже три мільйони осіб), коло вну-
трішніх проблем з великим градусом 
серйозності, насамперед, Литва по-
казала приклад у 2013-му, який по-
чали наслідувати заможніші і впливо-
віші держави. Так триває і досі. Ли-
товці стукають, їм відчиняють, з ними 
“у дім” запрошують і Україну. Ми ра-
зом, щоб піти довгим лабіринтом 
можливого. Щоб віднайти правиль-
ний напрямок в коридорі, який веде 
зі спільного радянського минулого.

Майже весь час перебування у 
Вільнюсі я провела у Старому Місті, 
яке ні на мить не дало спрацювати 
ефекту чужинця, щоразу підтасовую-
чи знаки: моє житло виявилося у 
готелі-монастирі поруч з Українською 
греко-католицькою церквою. Адміні-
стратор готелю — пані Зоя з Жито-
мира, одна з 17-ти дітей у сім’ї. У 
перший вечір натрапила на будинок, 
де жив і вперше сильно закоханим 
творив юний Шевченко. Ймовірно, 
саме у тому будинку він зрозумів 
своє призначення і те, що мета по-
требує боротьби. Конституція окре-
мого району Вільнюсу — Республіки 
Ужупіс (по-нашому — “Заріччя”), — 
перекладена українською мовою, що 
підтверджує масивний 20-ий за ра-
хунком стенд на стіні проспекту Кон-
ституції. Саме в Ужупісі першими 
створили список персон нон-грата 
— українських політиків — та ввели 
санкції тим самим особам, яких зго-
дом оголосили на рівні ЄС. Це і звер-
нення незнайомців у кав’ярні: “Слава 
Україні!”. Це — Нікодем — українець 
за походженням, поляк за національ-
ністю, водночас житель Литви, який 
ціною свого часу і статків вирішує 
труднощі українців під час перельо-
тів, безкорисливо перекладає з  
інших мов на українську актуальні 

твори сучасної європейської літера-
тури, створює комплексні логістичні 
рішення розгубленим українцям на 
кшталт мене. Жовто-блакитні стрічки 
на першій барикаді під час захисту 
литовського сейму від радянських 
військ (січень 1991 року) та експона-
ти з Майдану в Києві у меморіально-
му музеї Вільнюсу. Зустріла в цій 
столиці численні грамоти і подяки від 
українських батальйонів на стіні офісу 
волонтера-шведа Йонаса, який зараз 
живе у Литві. Це коли під час інтерв’ю 
відома литовська співачка, голос якої 
вважається “настільним” у литовців, 
володарка Оскару з фольклору Ве-
роніка Повільонєнє наспівує україн-
ських народних пісень, які давно 
перекладені на литовську і користу-
ються попитом навіть під час за-
стіль. Чоловік пані Вероніки свого 
часу був сусідом у таборах Мордовії 
з Василем Стусом, з яким потім во-
ни ще довго листувалися, передаю-
чи між рядків зрозуміле лише двом. 
Приємною була зустріч з українцем, 
митем Олексієм, який давно живе в 
Литві, і як на мене, правильно її від-
чуває. Для професійного досвіду 
дуже цінною була розмова з журна-

лістом національного телебачення 

Литви, киянином Віктором Чернишу-
ком. Почесний консул Ісландії в Литві 
Вайдотас Санкалас розробив інтер-
нет проект для фінансової підтримки 
дітей у східних регіонах України, до 
якого долучаються країни всього сві-
ту, і навіть Росія. Запам’яталися очі 
росіянки Тетяни, що живе в Литві, яка 
розповіла, як публічно відмовилася 
від російського громадянства на 
Майдані в Києві. Незабутня недільна 
літургія українською у храмі посеред 
столиці Литви. Радник Посольства 
України в Литві Андрій Бацій та вій-
ськовий аташе України Дмитро Дон-
ськой, які розповіли про зворушливі 
історії акцій поваги і підтримки під 
стінами Посольства України в Віль-
нюсі. Молода балерина з Дніпропе-
тровська, яка організовує лікування 
наших поранених бійців у Литві. Ще 
були випадкові і ні зустрічі з рідними 
українцями, які давно знайшли тут 
другу Батьківщину. Зрештою, у Віль-
нюсі все і почалося — Янукович під-
писав собі та Україні вирок, залишив-
ши без автографу угоду про асоціа-
цію з ЄС. 

... віднайти те, без 
чого нам ніяк не 
можна рушати в 
завтрашній вік

Упродовж чотирьох днів у Віль-
нюсі я зустрілася з впливовими у 
Литві особами високого рангу,  
однак не пафосними і готовими ко-
мунікувати. Ми збиралися, щоб при-
гадати, як з ними “сталася” нова 
Україна, щоб віднайти і озвучити 
щось дуже важливе, без чого нам 
ніяк не можна рушати в завтрашній 
вік. 

Першим пунктом мого призна-
чення стало Міністерство закордон-
них справ Литви. Сюди я  
дісталася тролейбусом — основний 
(поруч з автобусами) вид громад-
ського транспорту в Вільнюсі, за 
проїзний документ у мене була кар-
та для електронного компостування 
тривалістю три дні на будь-який вид 

громадського транспорту, яка також 
давала можливість безкоштовно 
входити у музеї, зі знижками робити 
покупки в деяких магазинах. Вар-
тість одноразового проїзду без 
картки, купуючи квиток у водія — 1 
євро, з 1 січня 2015 року це єдина 
грошова валюта Литви. На проїзно-
му талоні чотирма мовами зазначе-
но прохання компостувати документ, 
відтак іншомовні “зайці” навряд чи 
викрутяться за таких умов. Тролей-
буси у Вільнюсі — ненові чеські 
“Шкоди” та нові польські “Соляріси”. 
Щоб на переходах даремно не бли-
мали світлофори, тут встановили 
пристрій, який вмикає зелене світло 
на вимогу. Якщо не потерпати про 
вчасний вихід на потрібну зупинку, 
перебуваючи в громадському тран-
спорті, можна переглянути архітек-
туру за вікном — естетичні вітаміни у 
світобачення гарантовані. Невисокі 
двох-трьох поверхові будинки з чер-
воною черепицею, зазвичай у змові 
з архітектурним ансамблем. Вулиці 
Вільнюса вільні від зовнішньої ре-
клами, так місто має здоровий ви-
гляд. І саме в такій Європі мені хоті-
лося б жити. 

Будівничі діалогу  
і миру на Донбасі

Отож, моєю першою співроз-
мовницею стала керівник департа-
менту Східної Європи Міністерства 
закордонних справ Литви Аста  
Андріяускене. У випадку України, 
компетенція пані Асти — курування 
двосторонніх відносин, зовнішня 
політика, євроінтеграція, координа-
ція роботи інших міністерств та ві-
домств, організація візитів делега-
цій Президента Литви, очільників 
міністерств в Україну, або пред-
ставників вітчизняного керівництва 
нашою державою у Литву, підготов-
ка проектних матеріалів, також діа-
лог з непровладними організація-
ми. Представники Міністерства за-
кордонних справ Литви надають не 
тільки матеріальну, а й експертну 
допомогу Україні.

У розмові Аста Андріяускене 
пригадала перші кроки становлен-
ня Литви за межами Радянського 
союзу. “20 років тому у Вільнюсі 
була не менш складна ситуація, — 
каже Аста Андріяускене. — Прига-
дую, як сама студенткою сиділа в 
пальто на лекціях, бо Росія “відрі-
зала” Литву від газопостачання. 
Однак, поряд з економічною кри-
зою, у нас стабільно працювало 
налаштування влади і народу щодо 
чіткої відмови від радянських пріо-
ритетів. Моя країна взяла конкрет-
ний напрямок до Євросоюзу. Ми 
пішли різким шляхом, хоч більш 
змодерований варіант теж існу-
вав”.

Хоч Литва — невелика держава 
з порівняно скромним бюджетом 
на тлі ЄС, однак виступає голо-
вним рупором “українського пи-
тання” в Європі. Під час Майдану в 
Києві Литва була найпершою з іно-
земних країн, яка запропонувала 
допомогу в лікуванні поранених за 
кордоном — це була ініціатива 
Президента Литви Далі Грибаус-
кайте. Згодом проект розширили 
через підключення інших країн.

— Востаннє я була в Україні тиж-
день тому, — розповідає Аста Андрі-
яускене 30 вересня 2015 р. — Ми 
відвідали місто Сєверодонецьк, се-
лище Станиця Луганська на Луган-
щині. Ціль поїздки — участь у семі-
нарі ОБСЄ щодо питань національ-
ного діалогу між центральною вла-
дою і керівництвом східних облас-
тей. Відрадно, Литва, як країна з 
обмеженими фінансовими ресурса-
ми, все ж знайшла кошти для орга-
нізації цього важливого семінару. 
Країнами-донорами згодом стали 
Норвегія, Японія, Швеція, Данія.

 В рамках візиту в Луганську  
область литовська делегація зустрі-
лася з головою Луганської  
обласної військово-цивільної адміні-
страції Георгієм Тукою. Під час пе-
реговорів проаналізовано перспек-
тиви можливих проектів щодо допо-
моги жителям Луганської  
області на контактній лінії з фрон-
том.  Конкретно оглянули три за-
гальноосвітні школи, які запланова-
но привести в належний стан до 
зимового періоду. Передусім, робо-
ту сконцентрують над відновленням 
вікон, купівлею шкільних підручників, 
інвентарю. 

Литовці першими запросили 
школярів з прифронтової території 
навчатися у себе на цілий навчаль-
ний рік. “Спочатку це були 15 шко-
лярів у віці 14 років минулоріч, — за-
значає пані Аста. — Оскільки інші 
країни на початках робили подібне 
на короткотривалий термін. Литовці 
першими взяли до себе учнів на 
весь навчальний рік. Для школярів 
було сформовано окремий клас з 
вивченням української мови, повно-
цінною шкільною програмою. У 
травні ц. р., у День Європи, я зустрі-
чалася з цими дітьми. Найбільше 
здивував факт, що за рік юні україн-
ці повноцінно оволоділи литовською 
мовою, яка вважається однією з 
найскладніших у вивченні. Та й у 
розмові це — абсолютні європейці, 
які мають свою чітку позицію, з ними 
можна розмовляти, як з доросли-
ми”. 

Зі слів Асти Андріяускене, у Литві 
вважають, що українці сьогодні ма-
ють прогресивну, сміливу владу, 
яка, можливо, вперше за  
історію незалежності справді нала-
штована на реформи. “І результати 
уже чітко помітні, — сказала Аста 
Андріяускене. — Приміром, у час 
останнього візиту в Україну наша 
делегація побувала у Харкові, в той 
день якраз відбулася інавгурація но-
вої патрульної поліції —  
конкретний та очевидний результат, 
яким задоволене, передусім, просте 
населення”. 

За останні півтора року уряд Лит-
ви вже виділив Україні близько 2 
млн. євро, однак удвічі, може, утричі, 
більшу суму зібрали місцеві громад-
ські організації. “Для мене стало 
приємним відкриттям, що у Литві 
так багато людей допомагають укра-
їнцям, які створили безліч благодій-
них проектів, — зазначила пані Аста. 
— Коли йдеться про Україну, для них 
нема нічого неможливого”. 

А у відпустку керівник департа-
менту Східної Європи МЗС Литви 
цьогоріч приїжджала в Чернівці. 

Далі буде.

У Литву — побачити своїх

Під час візиту в м. Сєверодонецьк Луганської області литовська делегація зустрілася з головою 
Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгієм Тукою (у центрі).  

На передньому плані друга ліворуч — керівник департаменту Східної Європи Міністерства  
закордонних справ Литви Аста Андріяускене.

Фахівці Тернопільського місь-
крайонного центру зайнятос-
ті взяли участь у спеціалізо-
ваному ярмарку вакансій 
“Profі Day”, який організував 
обласний молодіжний центр 
праці в Українському домі 
“Перемога” у м. Тернополі 
для студентів, трудової мо-
лоді, школярів, переселен-
ців. Кожен відвідувач мав до-
бру нагоду зустрітися з пред-
ставниками організацій та 
підприємств, дізнатися про 
актуальні вакансії, умови пра-
ці та її оплати, соціальні га-
рантії для працівників, зали-
шити власне резюме. 

Фахівці міськрайонного центру 
зайнятості консультували відвіду-
вачів з питань ефективного пошуку 
роботи; інформували про вільні ро-
бочі місця у м. Тернополі та Терно-
пільському районі; тестували на 
визначення професійної спрямова-
ності, нахилів та індивідуальних 
особливостей і їх вплив на майбут-
ню професію; розповідали про по-
слуги служби зайнятості. Корисни-
ми для молоді були майстер-класи 
зі складання резюме, самопрезен-
тації. 

Учасники заходу також цікави-
лися законодавством про працю та 
зайнятість населення, питаннями 
вибору професії, можливостями 
працевлаштування, у тому числі 
отримання тимчасової роботи, 
професійного навчання тощо. Від-
відувачі з числа переселенців за-
питували про останні зміни в за-
конодавстві щодо осіб, які прожи-
вають в зоні проведення антитеро-
ристичної операції або пересели-
лися з неї під час її проведення, в 
тому числі у частині здійснення за-
ходів сприяння зайнятості, повер-
нення коштів, спрямованих на фі-
нансування таких заходів, у разі 
порушення гарантій зайнятості для 
внутрішньо переміщених осіб.  У 
заході взяли участь понад 150 
осіб.

Зайнятість ●

На ярмарку 
вакансій 

“Profі Day” 

Валентина СЕМЕНЯК. 

В італійському дворику арт-
галереї “Бункермуз” відкрилась 
експозиція “Що кажуть дерева?”. Її 
автор Ліланд Беті. Він народився в 
американському штаті Техас. За 
характером — мандрівник. Відвідав 
понад 50 країн світу. Останніх 6 
років живе переважно у Перу. Не-
щодавно відкрив для себе світ 
України. Вже встиг багато поман-
друвати Україною. У Тернополі 
створив проект разом із галереєю 
“Бункермуз”. Для своїх майбутніх 
творінь використовує сухі дерева і 
лише звідти, де творить, а творить 
там, де живе. Американець пере-
конаний, що у кожного дерева 
своя історія. До кожного з дерев 
він має індивідуальний підхід. А ко-
ли береться за роботу, то не знає 
наперед, що у нього “народиться” 
під руками. З одним сухим дере-
вом Ліланд працював аж у Плотичі. 
Під час творчого процесу у дереві 
з’явилась тріщина. На думку авто-
ра, це сталось через вплив нега-
тивної енергії від приміщення, де у 
свій час працювали кедебісти. Де-
рево росло саме там. — Для мене, 
як для художника, важливо не дик-
тувати правила красі. Важливо 
схопити природній момент, тому 
що він набагато вагоміший, ніж я. Я 
ніколи не зможу зрозуміти або ж 
контролювати процес творення. Я 
можу тільки поєднатися з красою, 
яка чекає на мене. Я намагаюсь 
дослухатися до краси, що оточує 
мене і цінувати її, замість того, що-
би вирішувати, що таке краса ще 
до того, як побачу її, — каже скуль-
птор. Триватиме виставка-
експозиція до 23 жовтня. Після то-
го скульптури встановлять у парках 
міста.

Виставки ●

“Що кажуть 
дерева?”  

у Тернополі, знає 
американець  

із Техасу



Суботній вечірП’ятниця, 23 жовтня 2015 року11
Усміхніться

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада

Головний редактор
Ганна МАКУХ ................ 528878
Редактори відділів:  
Ірина ЮРКО 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ..... 528830
Відповідальний секретар
Людмила ДЕЙНЕКА
Бухгалтерія, довідки ........... 528830

Позиція авторів може не збігатися з 
позицією редакції. За достовірність 

викладених фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за собою право 

редагувати і скорочувати тексти. Рукописи 
не рецензуються і не повертаються. 

 — політична реклама

АдРесА РедАкцІЇ:
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста Тернополя, МФО 

338783, ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2730

Індекс 61357. Зам.№ 399. 
еmail: podilske_slovo@ukr.net

Газета виходить у п’ятницю. 
Віддруковано: ТОВ «Поділля-Тер», 
м.Тернопіль, вул.Текстильна, 28, 

тел. (0352) 52-27-37. 
Еmail: a-print.com.ua

®

Гороскоп ●

Дотримуйтесь своїх планів, а також не 
відходьте від намірів, які вважаєте пра-
вильними і переконані в них. Якщо різні 
підводні течії будуть вам заважати досяг-
нути свого, не форсуйте подій і старайтесь 
не вступати у конфлікти. Перша половина 
тижня буде не вдалою для прийняття важ-
ливих рішень.

Активний тиждень у сфері професійної 
діяльності. Зустрічайтесь з потрібними 
людьми, беріть активну участь у різних за-
ходах, впроваджуйте якусь новизну, самі 
навчайтеся такого, що для вас є невідо-
мим. Вмійте переконати тих, хто не завжди 
погоджується з вашою думкою. У вихідні 
знайдіть час для відпочинку.

Не гайте час для зміцнення партнер-
ських стосунків, підготуйтеся до початку 
нових справ, а також вирішення приватних 
питань. Буде вдавитись посередницька ді-
яльність, а також колективні проекти. Біз-
несмени і працівники творчих професій 
теж мають шанс продуктивно використати 
цей тиждень.

Вдалий тиждень для прийняття важли-
вих рішень, зміцнення ділових, торгових і 
творчих в’язків. Можете оформляти креди-
ти і позики, а також вирішувати складні, 
клопітливі питання в органах правосуддя. 
Фінансова діяльність має бути поміркова-
ною. На романтику сподівайтесь у вихідні.

Відповідальний тиждень у сфері творчої 

та комерційної діяльності. Хороший час 
для спілкування в інтернет-мережі, зна-
йомств, різних покупок. Зміцнюйте свою 
матеріальну базу, шукайте вигідних парт-
нерів для бізнесу. Прислуховуйтесь до 
пропозицій. 

Вирішуйте бізнесові справи, відправ-
ляйтесь у відрядження і різного плану по-
їздки. Не втішайтесь малим, а прагніть 
досягнути тих вершин, про які колись ду-
мали. Можете сподіватись на додаткові 
заробітки, або повернення вже призабу-
тих боргів. Вдалий тиждень для флірту і 
зустрічей, проведення екскурсій.

Тиждень сприятливий для вирішення 
професійних завдань. Продовжується по-
зитивний час у сфері прибутків, бізнесу і 
здоров’я, вдалий період для покупок, ре-
алізації різних проектів. Будете відчувати 
приплив енергії, бадьорості та внутріш-
ньої сили. Будете відчувати себе впевне-
но, незалежно, перешкоди зможете до-
лати влучно і активно.

Нестабільність, яка супроводжувала 
вас останнім часом, буде минати, і це 
відчують ті, хто займається підприєм-
ницькою діяльністю. Через безліч справ, 
що нагромадились, доведеться вирішу-
вати усі разом. Ніколи не вистачатиме 
часу для відпочинку. Але у вихідні зумійте 
знайти час для себе, усамітнитись.

Час настає напружений і непевний. Ви 
будете старатись все вчасно і добре зро-
бити, але якісь сили заважатимуть. Час 

не є сприятливим для проведення рекла-
ми, презентацій, а також самоутверджен-
ня. Бажано уникати проведення зборів, 
навчально-освітницьких семінарів. Обе-
режно на дорозі.

Вирішуйте сімейні, соціально-побутові 
і родинні проблеми. Вдалий час для 
оновлень і проведення порядку вдома і 
на роботі. Різноманітні поїздки матимуть 
позитивний результат. Особисте життя 
скраситься якоюсь неординарною поді-
єю, фліртом, розширенням контактів. На 
вихідні не зашкодить кудись поїхати.

Відповідальний час у сферах комер-
ційного і творчого характеру. Піднесений 
внутрішній стан, підтримка і взаєморозу-
міння друзів і колег, а також цікава пози-
тивна новина просто штовхатимуть до 
нових горизонтів. Любовні справи теж 
наберуть нового відтінку.

Час напруги, негараздів минув. Про-
женіть геть образи, нудьгу і душевне 
спустошення, яке хотіло загнати вас у 
глухий кут. До вас не будуть чіплятися, 
придиратися, робити зауваження і звину-
вачувати, все буде по-іншому. Уникайте 
з’ясувань з особою, яка вас любить.

від Івана Круп'яка з 26 жовтня по 1 листопада

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №41 

від 16 жовтня 2015 року.

Розмова зранку в суботу:
— Кохана, влаштуємо один одному супер-

ові вихідні?
— Так! Звичайно, коханий.
— Ну тоді я пішов, у понеділок зустріне-

мось…

— Милий, мені пасує ямочка на підборід-
ді?

— На якому саме, люба?

Зустрічаються друзі:
— О, я чув, у тебе вже семеро дітей!
— Якось так вийшло. Спочатку не хотів 

цим займатися, а потім втягнувся.

— Матусю, а хіба люди народжуються з 
землі? 

— Чому ти так думаєш?
— Я чула, як дядько питав у татуся: “Де ти 

відкопав таку бабу?”

— Де ти була?
— На зустрічі однокласників.
— Три дні?
— Ну, ми згадували...
— Що ви згадували?!!
— Де я живу.

 
Зі студентського меню: “Булочка 

“Кам’яний гість”, чай “Білі ночі”, цукерки 
“Граніт науки в шоколаді”, котлети “Дожи-
вемо до понеділка”.

“Осінь. Краплі дощу сумно стукали у ві-
кно. Вітер завивав, наче поранений вовк. 
Здавалося, це саме небо плаче, як мале ди-
тя. У таку негоду так хочеться загорнутися в 
теплий плед…”.

— Петровичу, по-моєму, ти якось не так 
пишеш пояснювальну з приводу запізнення 
на роботу.



12 сторінкаП’ятниця, 23 жовтня 2015 року

Вітаємо! ●Ми — українці ●

Спортивні новини ●

Хай мати не побачить смерті сина, 

Хай дівчина не плаче за коханим, 

Хай батько зможе виростить дитину, 

Хай прийде мир на нашу Україну!   

Такими рядками розпочали 
флешмоб  у Настасівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. під назвою 
“Дух, що тіло рве до бою”, 
який відбувся 22-23 верес-
ня.

З метою реалізації заходів з 
виконання обласної програми 
підтримки осіб, які брали участь 
в антитерористичній операції 
та членів сімей загиблих під 
час проведення антитерорис-
тичної операції, увічнення 
пам’яті про мужніх воїнів, укра-
їнських військових та добро-
вольців, які боролися з теро-
ристичними збройними угрупу-
ваннями самопроголошеної 
ДНР за встановлення контролю 
над летовищем Донецького 
міжнародного аеропорту, учні 
нашої школи активно включи-
лися у підготовку до проведен-
ня патріотичного флешмобу під 

гаслом “Дух, що тіло рве до 
бою”, присвяченого захисни-
кам Донецького аеропорту ім. 
Сергія Прокоф’єва, які з 26 
травня 2014 року мужньо від-
бивали атаки терористів.

Розповідь ведучих про геро-
їчну оборону аеропорту, яка 
тривала 242 дні, сповнювали 
серця кожного з присутніх гор-
дістю за наших славних захис-
ників, вірою в те, що наш народ 
вистоїть у цій нелегкій боротьбі 
і Україна буде по-справжньому 
незалежною та єдиною. Оборо-
на, за якою стежили мільйони, 
смуга землі, за яку билися сотні 
бійців, 15 потужних атак ворога, 
щонайменше 20 героїв, які ніко-
ли не повернуться додому, ле-
генда про “кіборгів” — такою ми 
запам’ятаємо оборону Доне-
цького аеропорту. Такою вона 
увійде в історію. 

Школярі під час флешмобу 
показали свої здібності. Вони 
доклали чимало зусиль, щоби 
показати те, що вони є достой-
ними патріотами, дочками і си-
нами своєї країни. Учні нашої 

школи під патріотичні заклики 
пісень “Україно! Будьмо!”, “На 
світі є одна країна, яку люблю, 
це — Україна!” та інші демон-
стрували свої  хореографічні 
таланти. Під час танцю вони ви-
користовували українську сим-
воліку: прапорці, синьо-жовті 
помпони та стрічки, полотнища, 
були одягнені у вишиванки. Діти 
показали і довели усім, що не-
має ні кінця, ні краю щедрості 
української душі, єдності по-
мислів про мир та прагнення 
молодого покоління писати іс-
торію власними вчинками.

Саме така активна, небайду-
жа громадянська позиція учнів-
ської молоді має важливе зна-
чення не тільки для підтримки 
захисників Вітчизни, але і для 
формування майбутнього укра-
їнської нації.

Хай живе Україна! 
Слава Україні – Героям сла-

ва!    
Василина КРАВЕЦЬ, 
педагог-організатор 

Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

“Дух, що тіло рве до бою”
Першокласники Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів під час патріотичного флешмобу.

Василь ЗАТОРСЬКИЙ, 
завідувач сектору молоді та 
спорту Тернопільської РДА.

Вдруге на стадіоні села Великі 
Гаї відбувся футбольний турнір 
пам’яті Василя Івановича Сейнаші. 
У футбольних баталіях взяли 
участь юнаки 2002 року наро-
дження з Чортківського району, 

міста Тернополя і дві команди з 
Тернопільського району.

Учасників змагань привітала 
вдова Василя Сейнаші Ніна Сте-
панівна. Вона побажала аматорам 
футболу красивих голів, подякува-
ла за проведення спортивного за-
ходу, який став традиційним у 
Тернопільському районі. Пере-
можців футбольного турніру — ко-

манду Тернополя (тренер Валерій 
Дорошенко), “срібних” призерів — 
першу команду Тернопільського 
району (тренер Віталій Чорній), та 
“бронзового” призера — другу ко-
манду Тернопільського району 
(тренер Тарас Семків) кубками та 
грамотами нагородив директор 
ДЮСШ Тернопільського району 
Олександр Шум.

Пам’яті Василя Сейнаші

“Срібні” призери футбольного турніру пам’яті Василя Сейнаші — команда  
ДЮСШ Тернопільського  району (крайній зліва — тренер команди Віталій Чорній,  

крайній справа — директор ДЮСШ Тернопільського району Олександр Шум).

З одруженням 
щиро вітаємо 
класного ке-
рівника 8 кла-
су Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ 
ст. Ліліану  
Володими-
р і в н у  
К О Р Д У Б У  
і її чоловіка Романа.

До щастя стежина стелилась,

Ви двоє зустрілись на ній,

Вона Вам серця поєднала,

Даруючи радість надій,

Вам в парі судилося стати

На вишитий щастям рушник,

То хай же кохання і вірність

Ви збережете на весь вік.

З повагою — учні 8 класу 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження головного спеціаліс-
та відділу культури Тернопіль-
ської райдержадміністрації  
Любу Ярославівну ШАРГАН.

Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,

Любовi, доброти i щастя повен дiм,

Нехай у серцi розкошує лiто

І соняхом квiтує золотим.

З повагою — колективи 
відділу культури 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 

працівників культури. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя хімії Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Оксану Василів-
ну БРЕГІН.

Життя Вам щедрого, 

як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою – колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Вітаємо з днем народження 
лікаря УЗД Марію Несторівну 
ТРАЧ, медичних сестер ТРТМО 
Надію Олегівну КРУПСЬКУ,  
Тетяну Василівну РАПІНДУ, мо-
лодшу медсестру ТРТМО Оксану 
Миколаївну НИЖНИК, операто-
ра комп’ютерного набору ТРТМО 
Марту Ігорівну ЗВАРИЧ, завід-
увача складу ТРТМО Василя 
Михайловича БИЧА, водія Ве-
ликоберезовицької АЗПСМ 
Михайла Ігоровича КЕРНИЧ-
НОГО, молодшу медсестру  
ФАПу с. Стегниківці Ольгу Васи-
лівну БАРАБАШ, завідуючу  
ФАПом с. Жовтневе Надію  
Петрівну СИСАК, завідуючу ФП 
с. Почапинці Ірину Володими-
рівну ТИХОНЮК.

Хай Матір Божа від зла захищає,

Від горя боронить молитва свята,

Христос хай здоров’я міцне посилає

На довгі, щасливі, благії літа!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів щиро вітає з днем 
народження педагога-
організатора Марію Леонідівну 
КРАМАР, учителя трудового на-
вчання Тараса Романовича 
ВОЙТОВИЧА.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів щиро вітає з ювіле-
єм учителя-пенсіонера Ядвігу 
Іванівну ГРУБАР, з днем наро-
дження вчителя-пенсіонера 
Марію Федорівну ГУК.

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 ПП «Агрон» вітає з 
ювілеєм завідуючого майстер-
нею Андрія  Богдановича  
ЖЕРУХУ.

Ювілей — не просто свято, 

Це здобутки всіх років у житті, 

Тож нехай у Вас їх буде 

                           ще багато, 

Щоб здійснились задуми усі! 

Щастя хай щомиті сприяє

Мати успіх, достаток, добро, 

Серце радість і любов зігріває, 

Друзі та рідні дарують тепло!

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
вітає з днем народження сімей-
ного лікаря Наталію Богданівну 
ГУМЕНЮК.

Добра і щастя зичимо в цю годину,

Надії, сонця, радості, тепла,

Хай Бог благословить усю родину,

А Вам міцне здоров’я посила.

Вітаємо з 
днем народжен-
ня завідуючу 
Ф А П о м  
с. Жовтневе  
Надію Петрівну  
СИСАК.

Хай життя квітує, 

як калина в лузі,

Нехай  будуть  поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться  довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — працівники 
ФАПу, бібліотеки, відділення 

поштового зв’язку 
с. Жовтневе.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вітає з днем народжен-
ня вчителя історії і правознав-
ства Олену Володимирівну 
ВАСИЛИНЧУК, медичну сестру 
Стефанію Іванівну БОЙЧУК.

Бажаємо успіхів великих у роботі, 

Побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи,

Нехай приносить радість кожен день.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження голову господарства СФГ 
«Аванто» Івана Васильовича 
МРИЧКА.

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.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов

 вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить

  з буднів свято,

Господь дарує довгих-довгих літ!

З повагою – колективи СФГ 
«Аванто» та СПП «Мричко».

Колектив Настасівської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем 
народження вчителя зарубіжної 
літератури Ольгу Романівну  
ДЕМИДУ.

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 
депутатів Ігровицької сільської 
ради Петра Петровича 
ЛИТВИНА і Олександру 
Миколаївну ФІЛАТОВУ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської  

ради, депутатський  
корпус, виконком.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ступенів ім. Володимира Гарма-
тія вітає з днем народження сто-
рожа Богдана Михайловича 
ЗАГІРСЬКОГО.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь дасть на довгі роки.


