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районної ради

Чи можна поєднати 
кохання і війну?

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.  
Фото автора.

Н
езважаючи на Мінські 
домовленості про 
повне припинення 
вогню з обох сторін 

на Сході України, бойовики 
цинічно порушують 
перемир’я. Терористи збіль-
шили спроби штурмом узяти 
Дебальцеве і перешкоджа-
ють роботі місії ОБСЄ. 
Незважаючи на те, що про-
тивник зумів увірватися до 
населеного пункту і зайняти 
низку об’єктів, сили АТО 
намагаються протидіяти 
ворогові.

Днями наші кореспонденти по-
бували у Тернопільському 
об’єднаному міському військово-
му комісаріаті і поспілкувалися з 
земляками, які, отримавши пові-
стки, пройшли медичне обсте-
ження і відправляються у військо-
ві підрозділи для навчання і бойо-
вого злагодження. 

— Настрій у нас бойовий, — 
розповідає сорокарічний мешка-
нець Малого Ходачкова Терно-
пільського району Василь Барба-
рош, який 13 лютого відправився 
разом із побратимами з Терно-

пільського об’єднаного міського 
військкомату на військові навчан-
ня у Любешів. — Сам пішов у сіль-
ську раду і забрав повістку. По-
трібно виконувати патріотичний 
обов’язок — захищати Україну від 
ворога. Ховатись не потрібно. 
Краще піду я, ніж мають іти моло-
ді хлопці, в яких усе життя ще по-
переду. Сьогодні мене прийшли 
провести мої сини, родичі, коле-
ги. Дасть Бог, усе буде добре — 
повернемось додому з перемо-
гою. 

Василь Барбарош працює 
електрозварником. Його особли-
вою гордістю є автомобіль УАЗ, 
який він “зробив” власноруч і на 
якому приїхав до військкомату. 

— Свого “веприка” я робив 
два роки, — розповідає про чоти-
риколісного друга Василь Степа-
нович. — Збирав деталі, зварю-
вав. Хлопці на роботі допомага-
ли. Такий всюдихід надзвичайно 
корисний в селі. Якщо потрібно 
буде, візьму машину в зону АТО, 
де вона стане у пригоді нашим 
хлопцям. 

— Захищати Батьківщину я 
йду добровольцем, — розпові-
дає 37-річний тернополянин ав-
токранівник Віталій Винокуров, 
який відслужив строкову службу 
у Хмельницькому в ракетних вій-

ськах. — Хто, як не ми, врятує 
Україну від посягань ворога? Як-
що всі ховатимуться від мобілі-
зації, то хто захистить державу? 
Рідні та близькі підтримують моє 
рішення іти воювати за мир в 
Україні. 

— Віталій — моя єдина дитина, 
— каже мама Віталія Винокурова 
Надія Львівна, яка прийшла про-
вести сина. — Звичайно, дуже 
переживаю за нього. Молитимусь 
за те, щоб він, як і тисячі інших 
українських військових, повернув-
ся додому живим і з перемогою.   

17 лютого Президент України 
Петро Порошенко підписав указ 
“Про строки проведення чергових 
призовів, чергові призови грома-
дян України на строкову військову 
службу та звільнення в запас вій-
ськовослужбовців у 2015 році”. 
Згідно з документом, у 2015 році 
чергові призови громадян Украї-
ни на строкову військову службу 
відбудуться у квітні-травні та у 
жовтні-листопаді.

На строкову військову службу 
призвуть придатних за станом 
здоров’я до військової служби в 
мирний час громадян України чо-
ловічої статі, яким до дня відправ-
лення до військових частин випо-
внилося 20 років, та які не дося-
гли 27-річного віку і не мають 

права на звільнення або відстроч-
ку від призову на строкову вій-
ськову службу. Кабінету Міністрів 
України доручено визначити чи-
сельність громадян, які підляга-
ють призову на строкову військо-
ву службу, а також обсяги видат-
ків для проведення чергових при-
зовів у 2015 році.

Крім цього, указ передбачає 
звільнення у квітні-травні 2015 
року в запас із Збройних сил 
України, інших військових форму-
вань України, Державної спеці-
альної служби транспорту вій-
ськовослужбовців, які вислужили 
встановлені строки строкової вій-
ськової служби.

16 лютого у приміщенні Терно-
пільського обласного військового 
комісаріату відбувся брифінг на 
тему “Хід проведення четвертої 
черги часткової мобілізації”. У за-
ході взяли участь військовий комі-
сар Тернопільського обласного 
військкомату полковник Володи-
мир Катинський, помічник вій-
ськового комісара з правової ро-
боти, майор юстиції Роман Троян 
та командир міномету 128-ої 
окремої гірсько-піхотної бригади, 
учасник АТО, народний депутат 
України Олег Барна.

Продовження на 2 стор.

Василь Барбарош (третій справа) з Малого Ходачкова Тернопільського району  
із синами серед проводжаючих на території Тернопільського об’єднаного міського військкомату перед  

відправленням у військову навчальну частину для проходження бойового злагодження.

“Для України треба  
не тільки вмирати, 

але й жити!” — 
цьогорічні лауреати 

премії ім. братів 
Лепких. 

   7 стор.

Людмила Кулик:  
“Найбільше 

досягнення мого 
життя — сім’я”.
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Вітаємо! ●

Панорама подій
Подяка ●Мобілізація ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Військовий комісар Тернопіль-
ського обласного військового комі-
саріату полковник Володимир  
Катинський повідомив, що за 27 
днів проведення мобілізації Терно-
пільська область виконала план на 
52%.

— Наголошую, що військові комі-
саріати області не направляють 
військовозобов’язаних у зону АТО. 
Після медичного обстеження наших 
краян відправляємо у військові на-
вчальні частини для відновлення на-
вичок та проведення бойового зла-
годження, — зазначив полковник 
Володимир Катинський.

Помічник військового комісара з 
правової роботи, майор юстиції Ро-
ман Троян наголосив на юридичній 
відповідальності громадян, яка на-
стає за ухилення від мобілізації.

— За ухилення від призову на 
військову службу за мобілізацією 
чинним законодавством України 
встановлено кримінальну відпові-
дальність, передбачену статтею 336 
Кримінального кодексу України, яке 
карається позбавленням волі на 
строк від 2 до 5 років. Стаття 114.1 
Кримінального кодексу України пе-
редбачає покарання осіб, які пере-
шкоджають законній діяльності 
Збройних сил України та іншим вій-
ськовим формуванням. За таке пра-
вопорушення встановлена кримі-

нальна відповідальність строком від 
5 до 8 років, — зазначив майор  
юстиції Роман Троян.

Народний депутат України Олег 
Барна під час брифінгу закликав 
усіх громадян Тернопільщини йти 
виконувати конституційний 
обов’язок — захищати Вітчизну, рід-
ний край і свою родину.

— Якщо не зупинимо ворога на 

Сході України, він прийде і до наших 
домівок. Мобілізація не є якимось 
примусом, це, в першу чергу, вико-
нання святого обов’язку щодо за-
хисту України. Перш ніж вимагати 
від держави, ми повинні запитати 
себе, що ми, як громадяни, готові 
зробити для країни, щоб вона стала 
такою, якою ми хочемо її бачити, — 
зазначив Олег Барна.

“Хто, якщо не ми?”

Провести тернополянина Віталія Винокурова на проходження 
бойового злагодження прийшла мама Надія Львівна.

Пам’ятаючи події річної дав-
ності на Майдані Революції 
Гідності, схиляємо голови 
перед світлою пам’яттю Не-
бесної Сотні та висловлює-
мо щиру вдячність усім  
активним учасникам рево-
люційних подій.

Тернопільська районна органі-
зація ВО “Свобода” висловлює 
подяку своїм побратимам, які 
брали найактивнішу участь у поді-
ях періоду 18-21 лютого 2014 ро-
ку у Києві: Романові Сисаку, Пе-
трові Щурку, Дмитрові Коробову, 
Олегові, Петрові та Ігорю Стука-
лам, Володимиру Оленюху, Юрію 
Башняку, Іванові Сампарі, Олек-
сандру Пиндусу, Михайлу Патри-
ляку, Ігореві Попку, Богдану Ли-
хому, Романові Твардовському, 
Михайлу Протасевичу, Володи-
миру Грелі, Дмитрові Кривому, 

Володимиру Петрику, Романові 
Пастуху, Мирону Кузику, Володи-
миру Вуйціку, Івану Кужді.

Висловлюємо подяку 
побратимам-симпатикам ВО 
“Свобода”, які на Майдані боро-
лися разом з нами: Юрію Штиці 
(зараз воює на Сході), Володими-
ру Пиндусу (зараз перебуває в 
батальйоні “Збруч” в Херсонській 
області на кордоні з Кримом), 
Руслану Порохняку, Юрію Мель-
ничуку,  Володимиру Кравцю, Пе-
трові Вавренюку, Юліану Бачин-
ському, Петрові Мустафі (зараз 
перебуває в батальйоні “Збруч” в 
Херсонській області на кордоні з 
Кримом).

Слава Україні! Героям слава!
Роман НАКОНЕЧНИЙ,  

голова Тернопільської 
районної організації  

ВО “Свобода”.

Уклін Вам, 
лицарі Майдану

Громадська рада при районній 
державній адміністрації як постійно 
діючий колегіальний виборний 
консультативно-дорадчий орган 
утворюється на підставі Постанови 
Кабінету Міністрів України від 3 лис-
топада 2010 року № 996 для забез-
печення участі громадян в управлін-
ні державними справами, здійснен-
ня громадського контролю за діяль-
ністю органів виконавчої влади, на-
лагодження ефективної взаємодії 
органів виконавчої влади з громад-
ськістю, врахування громадської 
думки під час формування та реалі-
зації державної політики.

Склад громадської ради буде 
сформовано на установчих зборах, 
шляхом рейтингового голосування 
за кандидатури, які добровільно 
заявили про бажання брати участь 
у роботі громадської ради та вне-
сені інститутами громадянського 
суспільства. 

До складу громадської ради мо-
жуть бути обрані представники 
громадських, релігійних, благодій-
них організацій, професійних спі-

лок та їх об’єднань, творчих спілок, 
асоціацій, організацій роботодав-
ців, недержавних засобів масової 
інформації та інших непідприєм-
ницьких товариств і установ, лега-
лізованих відповідно до законодав-
ства України (далі — інститути гро-
мадянського суспільства). До скла-
ду громадської ради може бути 
обрано не більше, ніж по одному 
представнику від кожного інституту 
громадянського суспільства.

Установчі збори з формування 
нового складу громадської ради 
при Тернопільській районній дер-
жавній адміністрації відбудуться 13 
березня 2015 року. Початок о 14.00 
у приміщенні Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації,  
кабінет №310.

Документи приймаються ініціа-
тивною групою до 5 березня 2015 
року включно (крім вихідних та  
святкових днів) за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Майдан Пере-
моги, 1, каб. 301, з 8.00 до 17.00. 
Телефон для довідок (0352)  
43-59-30.

Громадянське суспільство ●

Повідомлення  
про підготовку до створення   

громадської ради при Тернопільській 
райдержадміністрації

Події на Сході України по-
значаються на всіх сферах 
суспільного життя. 

— Сьогодні усі ми єдині в тому, 
щоб підтримати українських бій-
ців, які воюють у зоні антитеро-
ристичної операції, — каже на-
чальник відділу культури Тер-
нопільської райдержадміні-
страції Андрій Галайко. — Таку 
підтримку прагнуть надати і пра-
цівники галузі культури Терно-
пільського району, творчі та мис-
тецькі колективи. Для того, щоб 
зібрати кошти на реанімобіль для 
батальйону територіальної оборо-
ни “Збруч”, у п’ятницю, 20 люто-

го, спільно з Тернопільсько-
Зборівською єпархією УГКЦ запо-
чатковуємо проведення у селах та 
селищах Тернопільського району 
благодійного заходу на підтримку 
воїнів АТО — Години пам’яті “З 
болем у серці”. 

Благодійний захід стартує 20 
лютого в Тернопільському район-
ному будинку культури, 22 лютого 
акція пройде у  народному домі 
смт. Велика Березовиця та на-
родному домі с. Великі Гаї.  За-
плановано виступи художніх ко-
лективів Тернопільського район-
ного будинку культури, обласного 
методичного центру народної 
творчості, мистецьких колективів 

Острівської музичної школи, на-
родного аматорського хору клубу 
с. Великі Гаї. У неділю, 22 лютого, 
в народному домі смт. Велика Бе-
резовиця виступить гурт “Фіра”, 
того ж дня у клубі с. Кип’ячка від-
будеться презентація книги пись-
менника Бориса Щавурського, 
присвяченої рідному селу.

Година пам’яті “З болем у сер-
ці” у лютому-березні пройде у 
всіх закладах культури Тернопіль-
ського району. На добровільні по-
жертви, які будуть зібрані під час 
благодійного заходу, буде при-
дбано і відправлено у зону АТО 
реанімобіль для бійців територі-
альної оборони “Збруч”.

Допоможемо армії ●

Година пам’яті “З болем у серці”

Підгороднянська сільська рада відповідно до cт. 21 
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті” проводить громадські слухання детального плану тери-
торії для будівництва житлового масиву на території пасо-
вища (землі с/г призначення не надані у власність або 
постійне користування) в північній частині села. Площа 
місцевості, охопленої генпланом, — приблизно 23,6 га.

Замовник детального плану території — виконком Під-
городнянської сільської ради. Розробник — ТОВ ТМ “Сти-
лобат”.

Громадські слухання відбудуться 29.03.2015 р. о 15 
год. у приміщенні клубу за адресою: 47726 Тернопільська 
обл., Тернопільський р-н, с. Підгородне, вул. Бережан-
ська, 1.

Пропозиції та зауваження до детального плану території 
громадськість та юридичні особи подають до 29.03.2015 р. 
до Підгороднянської сільської ради у робочі дні. Відпові-
дальний за організацію розгляду пропозицій — землевпо-
рядник сільської ради Гуль Василь Іванович. З матеріалами 
щодо детального плану території можна ознайомитись до 
29.03.2015 р. у Підгороднянській сільській раді Тернопіль-
ського району. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50. 

Підгороднянський сільський голова С. В. ЧАПРАК.

Чистилівська сільська рада оголошує кон-
курс на заміщення вакантної посади особи місце-
вого самоврядування — головного бухгалтера.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають такі документи: заяву про участь в конкурсі, 
в якій зазначається про ознайомлення заявника зі 
встановленими законодавством обмеженнями 
щодо прийняття на службу в органах місцевого 
самоврядування та проходження служби в орга-
нах місцевого самоврядування; заповнену особо-
ву картку (форма П-2ДС) з відповідними додатка-
ми; дві фотокартки (розміром 4x6 см); копію до-
кумента про освіту; відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе 
та членів своєї сім’ї; копію паспорта громадянина 
України.

Умови конкурсу: освіта за спеціальністю, 
стаж роботи за фахом — не менше 2-ох років. 
Довідки за телефоном 29-67-48. Документи 
приймаються впродовж місяця з дня опубліку-
вання оголошення.

Чистилівський сільський голова  
І. М. ПОЛОТНЯНКО.

Згідно з розпорядженням в. о. •	
голови Тернопільської ОДА Івана 
Крисака, у зв’язку із загибеллю 
мешканця села Велика Лука Тер-
нопільського району, бійця 80-ї 
окремої аеромобільної бригади 
Івана Вітишина у зоні проведення 
АТО, 19 лютого у Тернопільській 
області було оголошено Днем 
жалоби. 

16 лютого в приміщенні Терно-•	
пільської районної ради відбули-
ся збори асоціації сільських і се-
лищних рад Тернопільського ра-
йону за участі голови асоціації, 
Великобірківського селищного 
голови Романа Мацелюха, голо-
ви Тернопільського обласного 
відділення Всеукраїнської асоціа-
ції сільських і селищних рад, Бай-
ковецького сільського голови 
Анатолія Кулика, народного депу-
тата України Тараса Юрика, за-
ступника голови Тернопільської 
районної ради Романа Наконеч-

ного і 27 сільських і селищних 
голів. На порядок денний було 
винесено три питання: про 
суспільно-політичну ситуацію в 
Україні; про прийняття Закону 
України “Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад”; про утворення громадських 
приймалень народних депутатів 
України у сільських і селищних 
радах Тернопільського району. 
Детальніше – у наступному номе-
рі газети “Подільське слово”.

У Тернополі з 1 березня тариф •	
на проїзд у маршрутних таксі ста-
новитиме 3 грн. Відповідне рі-
шення прийняли на засіданні ви-
конавчого комітету Тернопіль-
ської міської ради. 

Рада національної безпеки і •	
оборони України на засіданні, яке 
відбулося 18 лютого під голову-
ванням Президента України Пе-
тра Порошенка, прийняла рішен-
ня про звернення до ООН з про-

ханням направити в Україну ми-
ротворчу місію, яка буде діяти 
відповідно до мандату Ради Без-
пеки ООН. 

РНБО схвалила зміни до Зако-•	
ну про правовий режим воєнного 
стану, напрацьовані за доручен-
ням Петра Порошенка. Глава 
держави зазначив, що зміни вра-
ховують досвід і особливості гі-
бридної війни, висловив споді-
вання, що Верховна Рада України 
після обговорення підтримає вне-
сення цих змін. 

Президент України Петро По-•	
рошенко під час засідання РНБО 
18 лютого повідомив, що із Де-
бальцевого вийшли 2475 україн-
ських військових. Більшість із них 
– 2132 військових – бійці Зброй-
них сил України, 158 – Нацгвар-
дії, решта – міністерства внутріш-
ніх справ. Разом із цим виведено 
понад 200 одиниць техніки. По-
над сотню військових поранено.

Новини ●

Колектив управ-
ління Пенсійного 
фонду України в 
Тернопільському 
районі вітає з 40-
річчям начальника 
у п р а в л і н н я  
Віталія Вікторовича 
ШАХОВАЛА.

Хай Вам щасливо 

                   стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

З 40-річчям вітаємо начальни-
ка управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському  
районі Віталія Вікторовича  
ШАХОВАЛА.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колеги  
по роботі.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, Тернопіль-
ського районного будинку куль-
тури, бібліотечної системи Тер-
нопільського району вітають із 
40-річчям начальника управління 
Пенсійного фонду України в Тер-
нопільському районі Віталія  
Вікторовича ШАХОВАЛА. Щиро 
зичимо міцного здоров’я та  
добра на многії літа!

Щастя Вам бажаємо на Вашому обрії,

Долі незрадливої — прихильної і доброї.

У Вашому домі щоб гарно велося

І збулося все, що ще не збулося.

13 люто-
го випо-
внився один 
рочок най-
дорожчому 
племіннико-
ві Іванкові 
ПИТУЛАЮ 
із села Ло-
зова Терно-
пільського 
району.

У зимову ясну днину постукала 

пташечка у віконечко,

З днем народження Тебе, наше 

рідне сонечко.

Від усієї душі бажаємо, аби Ти був

 щасливий, любий наш Іванку.

Дорогеньке дитятко, будь завжди 

здоровий, веселий, наше янголятко,

Нехай вірний ангелик над Тобою

 кружляє,

Від горя і біди Тебе оберігає.

З любов’ю – хресний  
тато Андрій, брат Тарас 

 і тітка Наталя.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна  
організація профспілки працівни-
ків культури, працівники Терно-
пільської центральної районної 
бібліотеки вітають з 20-літтям бі-
бліотекаря центральної районної 
бібліотеки Ольгу Василівну  
СТЕФУРАК.

З днем народження вітаємо,

Від всього серця бажаємо

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла, 

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі 

                 були в порядку.
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Сто п’ята зима 
Юлії Гринчук 
Небагатьом вдається пере-

тнути столітній рубіж. А хто до-
сягне цього поважного віку, тих 
вважають обранцями долі, людь-
ми особливими. Познайомив-
шись ще у 2010 році зі століт-
ньою жителькою села Домамо-
рич Тернопільського району 
Юлією Гринчук, вважала себе 
дуже щасливою людиною. Адже 
мала можливість поспілкуватися 
з шляхетною панею, яка без 
книжки розповідала правдиву  
історію України: про розвиток 
сільського театру, діяльність то-
вариства “Просвіта”,  про гарних 
українських господарів, яких 
згодом вивезли у Сибір, про ви-
звольну боротьбу за незалеж-
ність України, важкі часи німець-
кої та московської окупації, за-
борону та переслідування укра-
їнської греко-католицької церк-
ви та усе, що зберегла пам’ять.

А завітавши разом з іншими 
гостями у гарну січневу днину до 
помешкання Юлії Гринчук у її 
сто п’ятий рік народження, була 
вражена. Літа не мають влади 
над цією жінкою. Зустріла нас з 
невимовною радістю, сказавши: 
“Знаю, ви, як і колись, лише на 
кілька хвилин. А ви якось, коли 
буде тепло, приїжджайте на ці-
лий день, а то й надовше. Маю 
дуже багато вам розповісти…”  
Обіцяємо, що знайдемо такий 
час, адже просте спілкування з 
цією унікальною, хоча дуже про-
стою людиною, приносить неви-
мовне задоволення.

Народилася Юлія Гринчук  
1 січня 1910 року у селі Котузів 
сучасного Теребовлянського ра-
йону Тернопільської області у 
родині господарів-середняків, 
українських патріотів. Мали до-
статньо землі, весь реманент 
для обробітку. Тримали коні, ко-
рови, овець, птицю. Велика пра-
цьовита родина, в якій виховува-
лись три дочки та син, давали 
лад великому господарству. 
Юлія, закінчивши чотири класи 
початкової школи у Котузові,  
активно допомагала батькам. 
Вечорами ходила на проби до 
сільського клубу, де брала 
участь в аматорському театрі. 
Зіграла головні ролі у багатьох 
українських виставах. Не без 
гордості згадує, як їздили з по-
становками по навколишніх се-
лах. А на зароблені кошти купу-
вали книжки для місцевої хати-
читальні.

“А ви читали повісті Богдана 
Лепкого про Мазепу “Батурин”, 
“Не вбивай”, “Мотря”, “Полта-
ва”, “Над Десною”, “Бої” “З-під 
Полтави до Бендер або Мазе-
па”? — раптом запитує Юлія 
Гринчук. — Якщо ні, то 
обов’язково зробіть це. Не на-
зивайте себе патріотами, якщо 
не цікавитеся історією України. 
Її потрібно вивчати, а найголо-
вніше — засвоювати уроки. Усе 
повторюється. Дивлюсь по теле-
візору про війну на Сході Украї-
ни. Молюся за наших україн-
ських хлопців-захисників. Вони 
гідні онуки та правнуки воїнів-
повстанців, які у час війни у со-
рокових роках і до шістдесятих  
боролися спочатку з німецьким, 
а потім з російським окупан-
том…”

А згодом Юлія Гринчук читає 
напам’ять поезію Тараса Шев-
ченка. Знає багато й інших ві-
ршів. Але “Кобзар” для неї  після  
Біблії — найосновніша книга. Ще 
жінка проводить більшу частину 
доби у молитві. Має багато вер-
виць. Нагадує нам усім жити з 
Богом та його заповідями: 
“Пам’ятайте про нашу небесну 
захисницю — Пречисту Богоро-
дицю. Я завжди щиро звертала-
ся до Неї упродовж всього свого 
довгого життя. І, як говориться у 
молитві, Вона мене завжди ви-
слуховувала та допомагала. І я 
особисто була свідком багатьох 
чудес…”.

Юлія Гринчук розповіла про 
своє гарне та щасливе заміжжя 
з коханим Ізидором, який помер 
16 років тому. Про  дітей та ону-
ків, сімдесятисемирічну свою 
донечку Любов Мовчій, яка про-
живає з мамою та турбується 
про неї, про гарно вихованих 
учнів Домаморицької школи, які 
разом з вчителями навідуються 
до неї та тішать піснями, вірша-
ми, цікавими розповідями.

На прощання стоп’ятилітня 
Юлія Гринчук  благословила усіх, 
хто прийшов її привітати та обі-
цяла молитися. 

Надія СвориНь. 
Фото Галини ЮрСи.

 
Стежками  

долі оксани 
Дмитрук

30 cічня 100-річний ювілей 
зустріла жителька селища Вели-
ка Березовиця Оксана Пилипів-
на Дмитрук. 

Ювілярку привітали заступник 
голови Тернопільської райдер-
жадміністрації Уляна Люлька, 
Великоберезовицький селищ-
ний голова Марія Калинка, ди-

ректор територіального центру 
соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Терно-
пільського району Надія Бойко, 
заступник начальника управлін-
ня Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі Галина 
Гумницька, працівники територі-
ального центру соціального об-
слуговування (надання соціаль-
них послуг) Тернопільського ра-
йону Марія Войнаровська та Єв-
генія Українець, секретар Вели-
коберезовицької селищної  ради 
Олександра Чура, секретар ви-
конавчого комітету Олександра 
Кульчицька, родичі та близькі. 
Парох церкви Святого Володи-
мира селища Велика Березови-
ця отець Ігор Драпак благосло-
вив ювілярку.

Народилася Оксана Пилипів-
на Дмитрук (з дому Розум) 30 
січня 1915 року в селі Замх  
Білгорайського повіту Люблін-
ського воєводства на Холмщині 
(сучасна територія Польщі) в ро-
дині дяка і була третьою серед 
п’яти дітей у сім’ї. Закінчила 
шість класів місцевої школи. 
Ювілярка розповіла, що для то-
го, аби продовжити здобувати 
освіту, польська влада вимагала 
перейти на католицьку віру, од-

нак Оксана Пилипівна 
завжди мала в житті 
чітку позицію, не зра-
джувала ідей україн-
ства, тому відмовила-
ся. 

Коли Оксані Дми-
трук було двадцять 
років, померла її ма-
ма Ірина Іванівна. 
Батько Пилип Олексі-
йович через деякий 
час одружився вдру-
ге. Дівчині довелося 
самостійно протопту-
вати собі стежину в 
житті. 1943 року вона 
вийшла заміж за ко-
валя — односельчани-
на Михайла Дмитру-
ка. В 1946 році під 
час операції “Вісла” 
сім’ю примусово де-
портували з батьків-
ських земель. 

— Давали двадцять 
хвилин, щоб зібрати 
речі і покинути домів-
ку, — згадує Оксана 
Пилипівна. — Часу 
для роздумів не було. 
Взяли корову, запря-
гли кіньми воза і ви-
рушили на залізничну 

станцію у Любачеві. Того дня до-
щило. Дорога залізницею була 
дуже довгою і важкою. Привезли 
нас до Великого Ходачкова Ко-
зівського району. Шукати нове 
житло довелося самим. Зна-
йшли будинок у Настасові, де і 
поселилися. Загалом нас жило 
п’ятнадцятеро в одній хаті. Доля 
підносила нелегкі випробування, 
однак разом ми все пережили, 
постійно сподіваючись кращого 
майбутнього.

Оксана Дмитрук працювала 
на цукровому заводі у Великій 
Березовиці, у колгоспі на буря-
ках. З чоловіком Михайлом про-
жила в подружньому житті 45 
років. Сьогодні ювілярка живе у 
Великій Березовиці разом зі 
старшою дочкою Параскевією. 
Молодша дочка Надія працює 
лікарем в Івано-Франківську. На-
відуються в гості до Оксани Пи-
липівни внуки Сергій, Тетяна, 
Ірина, Наталя і правнучка Іринка. 
Редакція газети “Подільське 
слово” приєднується до приві-
тань і бажає ювіляркам та їх рід-
ним здоров’я, наснаги, родинної 
злагоди і ласкавої долі!

Андрій оМЕЛьНиЦьКиЙ.

Живіть до ста

великоберезовицький селищний голова Марія Калинка вітає зі 100-річним 
ювілеєм жительку смт. велика Березовиця оксану Дмитрук.

105-річна Юлія Гринчук у день свого народження з дочкою Любов’ю Мовчій,  
заступником голови Тернопільської рДА Уляною Люлькою, заступником начальника 

з призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі  
Іриною Лебідь, директором територіального центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) Тернопільського району Надією Бойко, Домаморицьким  
сільським головою володимиром Струком, опікуном Степаном васильківим.  

Тернопільська районна орга-
нізація во “Свобода” за роки 
своєї діяльності завжди була 
в числі найактивніших націо-
налістичних організацій  
Тернопілля. 

15 лютого 2015 року відбулися 
збори  організації. Про діяльність у 
2014 році звітував голова Терно-
пільської районної організації ВО 
“Свобода” Роман Наконечний. З 
нагоди річниці Революції Гідності 
на Майдані в Києві відзначені най-
активн іші  свободівц і  
Роман Сисак, Петро Щурко,  
Богдан Лихий, Роман Твардов-
ський, Мирон Кузик, Дмитро  
Коробов, Олег, Петро та Ігор  
Стукало, Володимир Оленюх, Юрій 
Башняк, Іван Сампара, Олександр 
Пиндус, Михайло Патриляк, Ігор 
Попко та інші.

На зборах заслухали інформа-
цію про ХХХ з’їзд ВО “Свобода” з 
уст делегата від Тернопільського 
району Володимира Петрика.

Про діяльність депутатів-
свободівців звітував голова фрак-
ції у Тернопільській районній раді 
Богдан Лихий. Свободівці пере-
свідчились, що належний соціаль-
ний захист людей та діяльність 
депутатів для добра громад, про-
стих українців не залишаються не-
поміченими людьми і дають ре-
зультат на виборах. Так, у селах 
Скоморохи, Кип’ячка, Костянтинів-
ка, Великий Глибочок, Лучка, 
Мишковичі рівень довіри виборців 
до ВО “Свобода” був від 12 до 
22%, незважаючи на низький по-
казник довіри на попередніх вибо-
рах Президента в області та в 
Україні загалом. 

Районна організація ВО “Сво-
бода” набуває авторитету серед 
жителів та громад сіл завдяки то-
му, що виборює законні права 
людей. У 2014 році за активного 
сприяння заступника голови Тер-
нопільської районної ради, голови 
районної організації ВО “Свобо-
да” Романа Наконечного, голови 
райдержадміністрації — свободів-
ця Андрія Строєвуса та першого 
заступника голови райдержадмі-
ністрації — свободівця Богдана  
Лихого було зупинено ряд дери-
банів землі в Тернопільському ра-
йоні. Жителі села Кип’ячка та жи-
телі інших сіл (без хабарів!) отри-
мали 250 земельних ділянок. Сво-
бодівці активно допомагають гро-
маді села Скоморохи відстоювати 
їх права у вирішенні конфлікту між 
перевізником та громадою, а гро-
маді села Домаморич допомогли 
реалізувати своє законне право 
на доступ до ставка, до якого 
орендар не допускав громаду. 
Завдяки зусиллям депутатів від 
ВО “Свобода” в районі погашено 
заборгованість щодо пільг воїнам 
ОУН-УПА та репресованим, яка не 
погашалась роками. Продовжу-
ється робота зі створення в  
Тернопільському районі оптового 
сільськогосподарського ринку та 
відбувається розширення ТОВ 
“СЕ Борднетце-Україна”, завдяки 
чому додатково створюється від 
1500 до 2000 робочих місць для 
жителів Тернопільського району і 
міста Тернополя. 

Районна організація ВО “Сво-
бода” робила, робить та робитиме 
й надалі усе для порятунку України 
і добра нашої нації, допоки не ма-
тимемо вільної, національної, 
сильної України.

Прес-служба Тернопільської 
районної організації  

во “Свобода”.

Для добра 
громад  

і простих 
українців

Управління Пенсійного 
фонду України  

в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій 

своєчасно повідомляти орга-
ни, що призначають та випла-
чують пенсію, про прийняття 
на роботу, звільнення з робо-
ти, зміни в складі сім’ї, зміни 
місця проживання та інші  
обставини, що можуть вплину-
ти на пенсійне забезпечення. 
Тел. для довідок: 53-50-72, 
53-51-54.
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Додаток 2 до рішення Тернопільської районної ради 
“Про районний бюджет на 2015 рік”

Код Назва Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом
Разом

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

200000 Внутрішнє фінансування -110000,0 110000,0 110000,0 0,0

208000
Фінансування за рахунок 

зміни залишків коштів  
бюджетів

-110000,0 110000,0 110000,0 0,0

208400

Кошти, що передаються 
із загального фонду бюдже-
ту до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-110000,0 110000,0 110000,0 0,0

 Всього за типом креди-
тора -110000,0 110000,0 110000,0 0,0

600000 Фінансування за актив-
ними операціями -110000,0 110000,0 110000,0 0,0

602000 Зміни обсягів бюджетних 
коштів -110000,0 110000,0 110000,0 0,0

602400

Кошти, що передаються 
із загального фонду бюдже-
ту до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-110000,0 110000,0 110000,0 0,0

 Всього за типом борго-
вого зобов’язання -110000,0 110000,0 110000,0 0,0

Перелік видатків у 2015 році  
будуть проводитися  

за рахунок коштів бюджету розвитку
Код 

типової 
відомчої 

класифіка-
ції видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головно-
го розпорядника 

коштів
Назва об’єктів 

відповідно  до 
проектно-

кошторисної 
документації; 

тощо

Загаль-
ний 

обсяг 
фінан-

сування 
будівни-

цтва 

Відсоток 
заверше-

ності  
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки 

 Всього 
видатків 
на завер-

шення 
будівни-

цтва 
об’єктів 
на май-

бутні 
роки 

Разом
видат-

ків на 
поточний 

рік 

Код 
тимчасової 
класифіка-
ції видатків 
та креди-
тування 
місцевих 
бюджетів

Найменування 
коду тимчасової 

класифікації 
видатків та креди-
тування місцевих 

бюджетів

10 Відділ освіти 70000

070201 Загальноосвітні 
школи

Капітальні 
видатки, пов’язані 

з утриманням 
бюджетних установ

70000

24 Відділ культури 
і туризму ТРДА 40000

110201 Бібліотеки

Капітальні 
видатки, пов’язані 

з утриманням 
бюджетних установ

40000

Всього 110000

   
грн.

Код 
тимчасо-

вої 
класифі-

кації 
видатків 
та креди-
тування 

місцевого 
бюджету

Код 
функціо-
нальної 
класифі-

кації 
видатків 
та креди-
тування 
бюджету

Найменування 
згідно з типовою 

відомчою/типовою про-
грамною3/тимчасовою 
класифікацією видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування 
місцевої (регіо-

нальної) програми

Загаль-
ний фонд

Спе-
ціальний 

фонд

Разом 
загальний 

та спеціаль-
ний фонди

10

Районна рада

 300000  300000

120100

0830

Телебачення і радіо-
мовлення

Програма роз-
витку засобів ма-
сової інформації 
на 2011-2015 рр. 50000  50000

120201 0830

“Подільське слово” Програма роз-
витку засобів ма-
сової інформації 
на 2011-2015 рр.

250 000  250 000

67
 Сектор з цивільного 

захисту  97000  97000

210105 0320

Видатки на запобіган-
ня та ліквідацію надзви-
чайних ситуацій та на-
слідків стихійного лиха

Програма за-
хисту населення і 
територій від над-
звичайних ситуа-
цій техногенного 
та природного ха-
рактеру на 2014-
2017 рр.

97 000  97 000

15  

Управління соціаль-
ного захисту населення 
Тернопільської районної 
державної адміністрації 

 600 000  600 000

91207 1030

Пільги, що надають-
ся населенню (крім ве-
теранів війни і праці,  
військової служби, орга-
нів внутрішніх справ та 
громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи), 
на оплату житлово-
комунальних послуг і 
природного газу

Районна про-
грама “Ветеран” 
на 2015-2019 рр. 

600 000  600 000

  Всього  997 000  997 000

Додаток 4 до рішення Тернопільської районної ради
“Про районний бюджет на 2015 рік”

Додаток 5 до рішення Тернопільської районної ради  
“Про районний бюджет на 2015 рік”

 Перелік місцевих (регіональних) програм, 
які фінансуватимуться за рахунок коштів 

районного бюджету у 2015 році1

Фінансування  районного  
бюджету на 2015 рік

Це важливо ●

12 січня в управлінні міграційної служ-
би в Тернопільській області, що за 
адресою: бульв. Шевченка, 10, при-
йняли перші заяви від громадян на 
оформлення закордонного паспорта 
з електронним носієм біометричної 
інформації.

Біометричні паспорти вже оформляють у 
підрозділах міграційної служби у Тернополі 
(за адресами: вул. Руська, 17; бул. Петлю-
ри, 6) та у м. Бучач. Невдовзі запрацюють 
комплекси для оформлення закордонних 
паспортів у новому форматі в Борщові, Кре-
менці та Чорткові.

Громадяни мають право відмовитися від 
біометричного паспорта та отримати доку-
мент нового зразка, але без чіпа, поясню-
ють у міграційній службі. Можна відмовити-
ся й від сканування відбитків пальців рук.

Загальна сума оплати при оформленні 
біометричного паспорта протягом 20 робо-

чих днів складе 518,15 грн. Паспорт без 
електронного чіпа обійдеться дешевше — в 
461,15 грн. Крім того, залишається можли-
вість прискореного оформлення документа 
(протягом 7 робочих днів). У такому випад-
ку паспорт з електронним чіпом обійдеться 
в 775,3 грн., без чіпа — 718,3 грн.

Перелік документів, обов’язкових для 
подачі в територіальний підрозділ міграцій-
ної служби при оформленні закордонного 
паспорта не змінився — це паспорт грома-
дянина України (свідоцтво про народження, 
для осіб, які не досягнули 16-річного віку) та 
відповідні документи, що підтверджують 
здійснення встановлених законодавством 
платежів, або оригінал і копію документа 
про звільнення від таких платежів.

 
За матеріалами управління  

Державної міграційної служби України 
в Тернопільській області.

На Тернопільщині розпочали 
прийом заяв від громадян  
на біометричний паспорт

30 січня 2015 року перший заступник 
голови Тернопільської райдержадміні-
страції Богдан Лихий підписав розпо-
рядження №24-од “Про встановлення 
режиму підвищеної готовності”. Цей 
документ прийнято на виконання роз-
порядження Кабінету Міністрів України 
від 26 січня 2015 р. № 47-р “Про вста-
новлення режимів підвищеної готов-
ності та надзвичайної ситуації”, розпо-
рядження голови обласної державної 
адміністрації від 28 січня 2015 року 
№35-од “Про встановлення режиму 
підвищеної готовності” та відповідно 
до рішення обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 28 січня 
2015 року.

Відповідно до розпорядження голови РДА, 
в Тернопільському районі з 8.30 год. 31 січня 
2015 р. функціонування органів управління 
Тернопільської ланки територіальної підсис-
теми єдиної державної системи цивільного 
захисту відбувається в режимі підвищеної 
готовності. Районним службам цивільного за-

хисту — охорони громадського прядку, про-
типожежної, медичної, енергетики, автодо-
рожньої — доручено з 3 лютого 2015 р. роз-
робити графіки чергування осіб керівного 
складу в пунктах постійного розташування та 
інформувати РДА до 16.00 щоденно, при 
ускладненні обстановки — негайно, за теле-
фонами: в денний час — 43-59-30, у нічний 
час — 43-58-21.

Тернопільському РВ управління ДСНС 
України в Тернопільській області, Теребов-
лянському міжрайонному управлінні ГУ 
Держсанепідемслужби доручено до 12 лю-
того 2015 року провести уточнення плану 
цивільного захисту Тернопільського району 
на особливий період у разі загрози або ви-
никнення надзвичайної ситуації техногенно-
го та природного характеру. З 3 лютого до 
30 березня 2015 р. доручено перевірити 
готовність до використання за призначен-
ням захисних споруд цивільного захисту на 
об’єктах, які віднесені до категорій цивіль-
ного Тернопільського району, а також на 
територіях сільських і селищних рад, відпо-
відно до доручень, даних головам виконав-
чих комітетів на місцях.

У райдержадміністрації ●

Встановлено режим 
підвищеної готовності

Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює щирі співчуття працівнику 
школи Марії Василівні Ліщині з приводу тяжкої і непоправної втрати – смерті батька, 
вчителю англійської мови Мирославі Василівні Музиці і кухарю школи Наталі  
Василівні Бойко – з приводу смерті дідуся.

Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті добро-
го друга школи, спонсора і мецената, прекрасної людини, директора ПП “Форум”  
Перога Михайла Володимировича. Висловлюємо співчуття сім’ї, рідним і близьким.

Колектив відділу культури Тернопільської райдержадміністрації висловлює  
співчуття головному бухгалтеру відділу культури Корчинській Ларисі Анатоліївні з при-
воду тяжкої і непоправної втрати — смерті батька Фугеля Анатолія Федоровича.

Редакція газети “Подільське слово” співчуває головному бухгалтеру відділу куль-
тури Тернопільської райдержадміністрації Корчинській Ларисі Анатоліївні з приводу 
тяжкої втрати — смерті батька Фугеля Анатолія Федоровича.

Пам’яті Михайла 
Володимировича Перога

Виконком Чернелево-Руської сільської ради, гро-
мада с. Жовтневе Тернопільського району з сумом 
сповіщають, що 18 лютого 2015 року перестало бити-
ся серце Михайла Володимировича Перога — відомо-
го на Тернопільщині підприємця, директора  
ПП “Форум”, щирої і доброї людини. 

Територіальна громада с. Жовтневе зазнала вели-
кої втрати. Будучи людиною діяльною та успішною, 
створивши на початку 1990-х років у м. Тернополі 
приватну міні-пекарню та магазин “Гарячий хліб”, які 
більш як 20 років мають велику популярність серед 
тернополян, Михайло Періг чи не найбільше зусиль 
доклав для відродження і розвитку рідного Жовтнево-
го. Його зусиллями у селі відкрито сучасний магазин, 
створено робочі місця, споруджено і обладнано авто-
бусну зупинку, багато зроблено для благоустрою се-
ла, потреб навчальних закладів на території сільської 
ради, закладів соціальної сфери. Він мав золоті руки, 
велику душу і добре серце, був справжнім патріотом 
України. Для кожного, хто звертався до нього, знаходив можливість допомогти. 
Михайло Володимирович мав заслужений авторитет і в ділових колах, і серед 
простих людей, обирався депутатом Тернопільської районної ради. Прожив 
усього 56 років. 

Великий біль непоправної втрати розділяємо з дружиною Ганною, синами  
Володимиром і Андрієм, батьками, усіма рідними і близькими. Хай земля буде 
пухом, а Господь прийме його душу в Царство Небесне. Пам’ять про Михайла 
Володимировича Перога назавжди залишиться у наших серцях.
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Наша 
сторінка

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

Байківці
і байківчани
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Ірина ЮРКО.

Програму щодо збільшення 
вартості раціону вихован-
ців дитячого садка “Мете-
лик” с. Байківці розглянуть 
на сесії Байковецької  
сільської ради 20 лютого 
ц. р. у питанні внесення 
змін до сільського бюдже-
ту. Про це повідомив  
Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик.

— Зараз, коли дошкільні на-
вчальні заклади передані на 
баланс відділу освіти, держа-
вою встановлена вартість що-
денного харчування дітей у 
дитсадку на рівні 8 грн. Це ду-
же мало, — зазначив Анатолій 
Кулик. — У той час, як у попе-
редні роки з бюджету Байко-
вецької сільської ради вихован-
цям дитячого садка “Метелик” 
спрямовували по 12 грн., тоді і  
гривня була значно стабільні-
шою, ніж зараз. На сесії плану-
ємо затвердити дофінансуван-
ня раціону дитячого садка  
“Метелик” на рівні 16 грн. на 
кожну дитину щодня. Такі захо-
ди необхідні, щоб забезпечити 

малечі збалансоване поживне 
харчування, адже ціни на про-
дукти ростуть, мов на дріж-
джах. Таке меню допоможе на-
близити харчування дітей до 
рекомендованих норм.

Ще однією зміною до  
бюджету на сесії Байковецької 
сільської ради буде додаткове 
виділення коштів на електрифі-
кацію масивів Приміський та 
Сонячний, а також на виконан-
ня робіт щодо перенесення 
електричного кабелю на масиві 
Гаї Чумакові.

Серед інших питань порядку 
денного сесії буде розгляд ре-
зонансного питання щодо про-
довження чи припинення пайо-
виками оренди земельної ді-
лянки із ПП “Будівельник”.  
Передбачається, що участь у 
сесії візьмуть представники 
житлово-будівельного коопера-
тиву на вул. Корольова у  
с. Байківці “Біла акація”, ПП 
“Будівельник” і ТОВ “Будова 
“Захід”.

Сесія Байковецької сільської 
ради розпочнеться із посвячен-
ня стели Небесній Сотні у  
сесійній залі о 16 год. 20 люто-
го 2015 року.

У Байківцях планують  
збільшити вартість  

харчування вихованців 
дитсадка “Метелик”

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Олена Загородна з чоловіком 
– батьки двох дітей. Коли 
створили свою сім’ю, зважи-
лися на купівлю квартири в 
рамках пайової участі. Хотіли 
бодай однокімнатну, але нову 
і свою. Складали гроші з кож-
ної зарплати, частину коштів 
взяли у кредит. 

Щоб швидше сплатити борг, 
мама Олени поїхала працювати за 
кордон. З часом вклали у будівни-
цтво своєї квартири (площею 40 
кв. м.) всю суму – 150 тис. грн., 
яка мала б бути готовою до здачі в  
експлуатацію ще у 2012 році. Сім’я 
Загородних досі живе з батьками, 
адже станом на початок 2015 року 
на місці обіцяного їм забудовни-
ком ПП “Будівельник” багатоквар-
тирного житлового будинку є ли-
ше виритий котлован. Загалом 
договір з ПП “Будівельник” уклали 
178 осіб.

Тристоронні збори за участю 
членів житлово-будівельного  
кооперативу “Біла акація”, які сво-
го часу вступили у дольову участь 
за договором з ПП “Будівельник” 
та юридичною особою ТОВ “Бу-
дова “Захід”, і представниками 
Байковецької сільської ради від-
булися у будинку культури с. Бай-

ківці 23 січня ц. р. Присутні мали 
на меті домовитися щодо можли-
вості продовження будівництва 
багатоквартирного будинку на 
вул. Корольова, адже 22 лютого 
ц. р. закінчується 5-річний договір 
оренди пайовиків, укладений з ПП 
“Будівельник” і договір суборенди 
з юридичною особою ТОВ “Будо-
ва “Захід”. За результатами збо-
рів жоден з присутніх учасників 
житлово-будівельного кооперати-

ву “Біла акація” не виявили ба-
жання продовжувати договори 
після закінчення їх дії.

Присутній на зборах начальник 
головного управління Держзема-
гентства у Тернопільській області 
Віктор Мартинюк проконсультував 
учасників житлово-будівельного 
кооперативу “Біла акація” щодо 
процедури розірвання договорів 
та необхідного для цього пакету 
документів. 

Проблеми і рішення ●

Виростили сина, посадили 
дерево, а яка доля дому?

Директор ТОВ “Будова “Захід” Андрій Стоцький  
закликав пайовиків по вул. Корольова продовжити договір.

Ірина ЮРКО.

13 лютого Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик про-
вів збори з жителями масивів 
Приміський та Сонячний у с. Бай-
ківці щодо початку будівництва лі-
нії електропостачання та вирішен-
ня питання спільного фінансуван-
ня процесу електрифікації.

— На зборах домовилися, що з 
бюджету Байковецької сільської 
ради на будівництво лінії електро-
постачання масивів Приміський та 
Сонячний буде виділено 30% від 
загальної суми виконаних робіт, 
— зазначив Анатолій Кулик. — Ре-
шту 70% сплачуватиме територі-
альна громада цих масивів. Втім, 
якщо на кінець року бюджет  

Байковецької сільської ради до-
сягне перевиконання, можливо, 
що ми збільшимо фінансування з 
місцевого бюджету на цей про-
ект.

Загальна вартість будівництва 
лінії електропостачання становить 
1 млн. 400 тис. грн. Початок будів-
ництва запланований на березень 
2015 року.

Атрибути села ●

Будівництво лінії 
електропостачання на двох 

масивах розпочнуть у березні

Учасники зборів щодо продовження будівництва  
багатоквартирного будинку на вул. Корольова в с. Байківці.

* Станом на початок 2015 
року в Байковецькій сільській 
раді проживало 1973 особи, 
що на 166 жителів більше, 
ніж було у січні 2014 року. 
Найстаршим мешканцем се-
ла Байківці є Іван Євстахійо-
вич Пулька, який народився 
1 січня 1920 року. Юлія Тро-
химівна Цимборська —  
найстарша серед байківча-
нок, вона народилася 23 
червня 1921 року. 4 лютого 
2015 року народилася  
наймолодша байківчанка — 
Меланка Олександрівна 
Крохмалюк. Наймолодший 
байківчанин Максим Юрійо-
вич Вождаєнко народився 10 
лютого цього року. 

* У січні 2015 року в  
Байковецькій сільській раді 
зареєстровано 626 приват-
них будинків.

* На території Байковець-
кої сільської ради діє 1 сіль-
ськогосподарське підприєм-
ство — ТОВ “Вікторія” (гене-
ральний директор — Степан 
Маціборка) і 18 промислових 
підприємств. Діє 581 домо-

господарство. 
* За результатами  моніто-

рингу, у Байківцях зареє-
стровано 45 голів великої 
рогатої худоби (на початку 
2014 р. було 60 голів), 3 ко-
ней (торік – 7), 9 кіз (у січні 
2014 р. – 15 кіз), 105 свиней 
(минулого року – 176 голів), 
260 кролів (торік було на 23 
кролі більше), 3067 голови 
птиці (у 2014 р. – 4363 пти-
ці),  100 бджолосімей, 190 
собак.  

* Згідно з даними гене-
рального плану населеного 
пункту, площа Байковецької 
сільської ради становить 1180 
гектарів. Для порівняння: у 
2007 році територія села зна-
ходилася у межах 347 га.

* У межах генерального 
плану Байковецької сільської 
ради є тринадцять масивів: 
Байківці, Гаї Чумакові, Гаї 
Ходорівські, Русанівка, Єв-
ропейський, Зоряний, Соняч-
ний, Північний, Центральний, 
Подільський, Галицький, Лі-
щина, Приміський. Найбіль-
ший масив — Сонячний.

День за днем ●
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Завжди було так, що велич-
ність Різдва Христового  
відкривалася з появою у небі 
першої зірки, з першими го-
лосними мелодіями вертепу. 
Вважається добрим знаком: 
коли в оселі відбудеться вер-
тепне дійство, тоді і рік весь 
буде спокійним та заможним. 

Організатори вертепу у Байків-
цях насамперед стояли на тому, 
щоб різдвяне дійство 2015 року 
створило у Байківцях ауру захище-
ності, миру, добра. Для цього ко-
жен, навіть маленька дитина, по-
винен вміти розрізняти добре від 
злого. Отож, стати учасником вер-
тепного дійства мали змогу усі 
охочі байківчани у місцевому бу-
динку культури 1 лютого.

Організатори вертепного дій-
ства – Марійська дружина парафії 
прп. Параскеви Сербської  
с. Байківці. Праця над проектом 
розпочалася за півтора місяці до 
дебюту. Відрадно, що одразу ж 
після розподілу сценічних ролей, 
на кожній репетиції бажаючих 
брати участь у вертепі збільшува-
лося, тому автору сценарію вер-
тепу Юлії Шевчук кілька разів до-
водилося змінювати і доповнюва-
ти репліки. Як розповіла нашому 
кореспонденту Юлія, вона сама 
створила більшість тексту, оскіль-

ки всім хотілося новизни звучання 
традиційного дійства. 

Участь у вертепі взяли понад 
два десятки байківчан. “З дітьми 
було дуже легко і просто працюва-
ти, незважаючи на велику чисель-
ність учасників, – розповіла Юлія 
Шевчук. – Вони швидко запам’ятали 
свої слова, тому основний час ре-
петицій ми присвятили манері гри. 
У мене склалося враження, наче ді-
ти не просто грали, а проживали 
свої ролі. Багато зусиль учасники 
вертепу і їхні батьки доклали до 
створення сценічних костюмів, що 
теж дуже важливо у вертепі. Вва-
жаю, поставлених цілей досягнуто. 
Попереду нас чекають багато твор-
чих проектів. Головне, звичайно, 
здоров’я  та мирне небо над Укра-
їною”. 

Ролі вертепного дійства на сцені 
будинку культури у Байківцях ви-
конали: Пастушки – Денис Букар-
тик, Назар Гарбуз, Йосип – Володя 
Башняк, Марія – Софія Башняк, 
Царі – Коля Куліш, Наталя Петрій, 
Діма Гарбуз, Звіздарик – Антон 
Дзюба, Ангелики – Руся Кондра-
тюк, Аліна Кабарда, Господар – 
Ростик Горак, Господиня – Діана 
Гуменна, Мошко – Софія Кондра-
тюк, Сура – Тарас Башняк, Циган 
– Віка Шулик, Циганка – Назар 
Шуб’як, Циганя – Настя Генсьор-
ська, Воїн – Назар Пашкарчук, Ірод 
– Рома Савка, Смерть – Саша  
Савка, Чорт – Максим Букартик, 
Дівчата – Іра Шулик, Яна Гетьман.

Створили ауру захищеності, миру і добра 

Понад два десятки байківчан взяли участь у вертепному 
 дійстві на сцені будинку культури с. Байківці 1 лютого ц.р. 

Художній керівник вертепу — Юлія Шевчук.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Хто б міг подумати бодай рік 
тому, що головними героя-
ми вистави “Маланка” у 
Байківцях стануть колишній 
Президент України, прем’єр-
міністр і російський Путін. 
Хіба що якісь знахарі. Але 
факт залишається фактом – 
бути прототипами сил зла, 
лицемірності, зради у свідо-
мості українців цьогоріч ви-
пало Януковичу, Азарову і 
їхній команді, Путіну. Під-
сміюватися починають уже і 
над європейським та амери-
канським “глибоким занепо-
коєнням” щодо війни в Укра-
їні. Чому сміємося над ни-
ми? Щоб не плакати, як вчи-
ла Леся Українка.

У перший день лютого у храмі 
мистецтва с. Байківці вдруге  
цьогоріч показали театралізовану 
виставу “Маланка” у виконанні 
місцевої театральної студії  
“Світло і тінь”. Режисер – парох 
Байковець о. Віталій Дзюба. Гля-
дачів зібралося чисельно, вони 
чекали цю демонстрацію з пев-
ним азартом, позаяк селом уже 
ходили чутки, що режисер виніс 
на вирок публіки “дражливу те-
му”. За сюжетом вистави Януко-
вич і Путін залицяються до про-
стої сільської дівчини, “гарної та 
пишної” Маланки, яка керується 
підказками серця та розуму і в 
результаті відмовляє бути наре-
ченою обом пройдисвітам. 

Режисер о. Віталій Дзюба вмі-
ло розставив однаково важливі 
акценти на сценічне вбрання, 
мову, жести, костюми акторів та 
музичні декорації, представлені 
на сцені. Цікавим був режисер-
ський хід щодо вибору музичних 
заставок, серед яких багато ви-
користано з репертуару просто-
го і смішного співака зі сценіч-
ним ім’ям Дзідзьо, були компо-
зиції найвідомішого українського 
гурту “Океан Ельзи”. Об’ємні гли-
боко філософські репліки 
напам’ять читали Україна  
Майбутнього – Марічка Ленько 

та Україна Минулого – Анна Ко-
валь. У день свого народження 
одразу з двома сценічними роля-
ми Бійця Правого Сектору та  
Аліни Кабаєвої добре впорався 
Максим Касарда. В ролі мужньо-
го Бійця Добровольчого Корпусу 
виступила Надія Яськевич. Авто-
ритетного Тата Маланки зіграла  
Оксана Павленко. У Маланчину 

Маму та Гітлера правдоподібно 
перевтілився депутат Байковець-
кої сільської ради Богдан Смаль. 
Бути американським президен-
том Бараком Обамою на сцені 
випало Яні Гетьман, а його  
німецьку колегу Ангелу Меркель 
зіграв Мар’ян Конотопський. 
Найогидніша роль за версією 
українців – Володимира Путіна – 

випала Степану Канчуку, його 
Бойовим Ведмедем був Станіс-
лав Заровенний. Як зазначив  
о. Віталій, пан Станіслав напере-
додні дуже потерпав, що у нього 
було мало слів у виставі, однак 
насправді він додав неповторно-
го шарму дійству цікавою мовою 
жестів. Рамзана Кадирова зігра-
ла Оля Клюк. Однією з найсклад-
ніших ролей був Микола Азаров, 
для якої байківчанці Ірині Шулик 
довелося освоїти неприємну за 
звучанням мову, яку в народі ще 
називають “азірівкою”. Віктора 
Януковича майстерно відтворив 
Володимир Конотопський. Дати 
прочуханки Ведмедю Путіна ви-
пало Маланчиній Козі (у ролі – 
Павло Бербеничук). Звісно, най-
яскравішою, найсмішнішою се-

ред усіх акторів була Маланка – 
майстерний актор Сергій Бербе-
ничук.  

На завершення показу до 
присутніх звернувся Байковець-
кий сільський голова Анатолій 
Кулик: “Мене не перестає диву-
вати майстерність односельчан, 
яку вони щоразу демонструють 
на сцені. В такі моменти забу-
ваю, що я в сільському будинку 
культури, бо здається, наче пе-
ребуваю у професійному театрі. 
Вистава “Маланка” – відобра-
ження сьогодення України, яку 
ніхто не обдурить і не поставить 
на коліна, навіть самовпевнений 
“Ла-ла-ла”. Анатолій Кулик ви-
словив вдячність отцю Віталію 
від імені усіх глядачів за уміння 
передавати свою майстерність 
іншим, робити будні в селі яскра-
вішими, водночас піднімати для 
роздумів актуальні теми моралі 
серед населення, аби не заблу-
кати на життєвому шляху. 

Перед глядачами того дня ви-
ступили два бійці Добровольчого 
українського корпусу за позивни-
ми Сівер та Кривоніс. Ці хлопці – 
учасники боїв у Донецькому  
аеропорту, родом з Тернопільщи-
ни. Вони закликали чоловіків-
байківчан не переховуватися від 
обов’язку захищати Україну, яка 
зараз у великій біді. Отець Віталій 
Дзюба від імені своєї парафії пе-
редав бійцям подарунки та фінан-
сову допомогу, які гості пообіця-
ли використати на добру справу.

Більше фото з вистави “Ма-
ланка” дивіться на сторінці 
“Байківці і байківчани” у со-
цмережі Facebook. 

Життя – театр  ●

Байковецька  
Маланка дала відкоша 
Путіну і Януковичу

До присутніх на виставі “Маланка” у будинку культури  
с. Байківці звернувся Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

Максим Касарда (зліва) у ролі Бійця Правого Сектора та  
Микола Азаров, у якого перевтілилася Ірина Шулик.

“Чи я не мудра за нього заміж йти?”, — каже Маланка  
(у ролі — Сергій Бербеничук) про Володимира Путіна, якого  

на байковецькій театральній сцені зіграв Сергій Канчук.
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Знайомство зблизька ● Героям слава! ●

Соломія ТКАЧУК, 
студентка IV курсу 

відділення журналістики 
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

З керівником центру 
соціальних програм і 
заходів у справах ді-
тей, молоді, жінок і 
сім’ї Байковецької 
сільської ради   
Людмилою Кулик ми 
зустрілися у її робочо-
му кабінеті. Уже з пер-
шого знайомства було 
зрозуміло, що жінка 
не просто сумлінно ви-
конує свою роботу, а 
живе нею, до глибини 
душі переймається до-
лею кожної родини і 
дитини. І так триває 
вже сім років, відколи 
Людмила Василівна 
очолила центр.

— Наш центр надає со-
ціальні послуги дітям, мо-
лоді та сім’ям, які опини-
лися у складних життєвих 
обставинах, і потребують 

сторонньої допомоги, — розпові-
ла Людмила Кулик. — Завданням 
нашого центру є забезпечення 
реалізації і захист прав та  
інтересів цих категорій населен-
ня, сприяння навчальній, трудо-
вій, просвітницькій діяльності, 
аналіз та контроль за умовами 
праці, навчання, відпочинку. На 
соціальному супроводі у нас пе-
ребувають багатодітні сім’ї, не-
благополучні родини, діти-
інваліди, діти-сироти, одинокі 
матері. Загалом соціальну допо-
могу від центру соціальних про-
грам і заходів у справах дітей, 
молоді, жінок і сім’ї отримують 
понад два десятки сімей. 

За словами Людмили Василів-
ни, на кожну дитину, якою опіку-
ється центр, щороку з бюджету 
Байковецької сільської ради ви-
діляють допомогу в розмірі 1300 
гривень. Виплату здійснюють 
двома траншами: на Великдень і 
до свята Миколая. Всі належні 
виплати соціально незахищеним 
байківчанам забезпечує сільська 
рада.

— Діти, позбавлені батьків-
ського піклування, — це найураз-
ливіша категорія людей, — каже 
Людмила Кулик. — Вони особли-
во потребують нашої уваги і тур-
боти, незалежно від віку. Одна з 
дітей-сиріт, якою ми опікувалися, 
перебувала  на соціальному су-
проводі більше десяти років.  
Незважаючи на те, що сьогодні 
дівчині вже двадцять років і вона 
має свою сім’ю, ми і надалі про-

довжуємо підтримувати з нею 
зв’язок, за необхідності допома-
гаємо. Бо, як кажуть, чужих дітей 
не буває. 

І це не просто слова, адже ніж-
ність, з якою Людмила Василівна 
розповідає про своїх підопічних, 
іскриться у її очах, переповнює 
душу. Вона наче проживає їх не-
легку долю. 

У нашій розмові пані Людмила 
пригадала і свій життєвий шлях, 
який розпочався з Кіровоград-
щини, де вона народилася і ви-
росла. Уже дорослою переїхала 
жити зі своєю сім’єю у Західну 
Україну, яку вважає другою Бать-
ківщиною. 

— Хто б міг подумати, що доля 
складеться саме так? — продо-
вжує розповідь моя співрозмовни-
ця. – Втім, шкодувати немає про 
що. Тут я досягла всього, чого 
прагнула, – є сім’я, улюблена ро-
бота, дім, вірні друзі. 

Людмила Василівна закінчила 
Львівський зооветеринарний  
інститут. Під час навчання у вузі до 
нестями полюбила старовинний 
Львів з його вузькими вуличками і 
величною архітектурою. Тут зали-
шилося багато друзів, з якими 
жінка спілкується донині. У Львові 
зустріла “другу половинку” – май-
бутній чоловік Анатолій навчався у 
паралельній групі. Після закінчен-
ня четвертого курсу інституту вони 
побралися.  

Першим робочим місцем  
Людмили Василівни був відділ 
тваринництва  Тернопільського 
обласного управління сільського 

господарства. 
Згодом чоловіка 
Анатолія Кулика 
обрали  на поса-
ду голови кол-
госпу і сім’я пе-
реїхала у Байків-
ці. Сьогодні Ана-
толій Романович 
– Байковецький 
сільський голова. 
 Найбільшим до-
сягненням по-
дружжя Куликів 
вважає свою ро-
дину. Разом, як 
мовиться, збуду-
вали дім, посади-
ли дерева, вихо-
вали чудових ді-
тей.  Син Віталій 
з дружиною  
Аллою та донька 
Олена з чолові-
ком Миколою по-
дарували їм чо-
тирьох прекрас-
них онуків — 
Юрія, Романа, 
Максима і Дави-
да, якими бабуся 
і дідусь дуже пи-
шаються. “Вони – 

найдорожче, що є у нашому жит-
ті”, — каже Людмила Василівна. 

У зв’язку з приходом в Україну 
російського агресора, зятю  
Людмили Василівни – Миколі Фе-
ренцу довелося ризикувати жит-
тям у зоні антитерористичної опе-
рації в гарячих точках Сходу. Коли 
прийшла повістка, він, не вагаю-
чись, пішов захищати Батьківщи-
ну. Три місяці перебування Мико-
ли на війні стали серйозним ви-
пробуванням для родини.

— Ми  жили від дзвінка до 
дзвінка, — з хвилюванням згадує 
жінка. — На щастя, Микола теле-
фонував щодня. Щоразу, почувши 
його голос, переконувалися, що з 
ним усе добре. Дякувати Богу, по-
вернувся живий, і сьогодні прохо-
дить післяопераційну реабілітацію. 
Втім, душа не перестає боліти за 
тих хлопців, які не повернулися до 
рідних домівок, за згорьованих 
матерів, за нашу Україну.

Сьогодні Людмила Василівна 
мріє лише про те, аби на рідній 
землі нарешті запанували мир і 
спокій, щоб люди могли спокійно 
працювати, приносити користь 
державі, радіти кожному прожито-
му дню, робити все, щоб були 
щасливими діти.

19 лютого Людмила Кулик від-
значила ювілей. Колектив редакції 
газети “Подільське слово” щиро 
вітає ювілярку! Зичимо Вам,  
Людмило Василівно, урочистого 
піднесення душі, удачі у всіх по-
чинаннях, прихильної долі, нездо-
ланної віри і здійснення усіх мрій!

Людмила Кулик:  
“Найбільше досягнення 
мого життя — сім’я”

Керівник центру соціальних програм і заходів у справах дітей, 
молоді, жінок і сім’ї Байковецької сільської ради Людмила Кулик.

У родинному колі. Людмила Кулик з чоловіком Анатолієм, дочкою Оленою  
і її чоловіком Миколою Ференцом, внуками Максимом і Давидом.

Ірина ЮРКО.

Нині на Сході 
справжня біда. Під 
чисельними куля-
ми гинуть наші 
співвітчизники – 
чоловіки, яким хо-
четься жити, ство-
рювати сім’ї, бе-
регти домашній 
затишок. Втім, во-
ни свідомо взяли у 
руки зброю і пішли 
боротися з воро-
гом на Сході, щоб 
не пустити його на 
своє подвір’я на 
Заході. Таким са-
мим аргументом 
керувався і байків-
чанин Руслан Сла-
баш, коли у січні 
цього року зголо-
сився у добро-
вольчі війська на 
війну за Україну.

Як розповів Байко-
вецький сільський го-
лова Анатолій Кулик, 
ще в січні ц. р. Руслан 
приходив до його ро-
бочого кабінету. Ска-
зав, що хотів би влитися у ряди 
захисників України в цей склад-
ний для держави час. Перекона-
ний, що сьогодні для України 
життєво важливі кожна хвилина і 
кожен сміливий боєць, Руслан 
вирішив увійти до складу добро-
вольчого війська. Наразі чоловік 
здобуває військову підготовку на 
загальновійськовому полігоні у с. 

Старичі Яворівського району на 
Львівщині, звідти, якщо буде тре-
ба, поїде у зону АТО. 

Руслану Слабашу 36 років. У 
1993 році закінчив Байковецьку 
ЗОШ І-ІІ ст. Одружений з Ольгою 
Слабаш (учасницею жіночого во-
кального ансамблю “Байківчанка” 
БК с. Байківці), з якою виховують 
двох синів – Юрка (15 років) і три-
річного Сашка. 

Взірець мужності  
та відваги

36-річний батько двох дітей  
Руслан Слабаш пішов захищати  

Україну добровольцем.

Дорогу дружину, 
турботливу маму 
та люблячу бабу-
сю Людмилу  
В а с и л і в н у  
КУЛИК щиро-
сердечно вітає-
мо з ювілеєм! 

Наша славна і рідна,

    найкраща у світі,

З Тобою нам завжди

                     затишно й світло.

Ти — гарна господиня і мама чудова,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тільки треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.

З любов’ю — чоловік 
Анатолій, донька Олена  

з чоловіком Миколою, син 
Віталій з дружиною Аллою, 

онуки Юрій, Роман,  
Максим і Давидко.

Вітання з 
днем народжен-
ня надсилаємо 
депутату Байко-
вецької сільської 
ради Роману 
Васильовичу 
ТЕЛЕПУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиро і  
сердечно вітає-
мо з днем наро-
дження вчителя 
початкових кла-
сів Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст.  
Любов Воло-
д и м и р і в н у 
КРАВЧУК.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою – учні 2 класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  

та батьки.

К о л е к т и в  
Б а й к о в е ц ь к о ї  
сільської ради щи-
ро вітає з днем 
народження керів-
ника центру соці-
альних програм і 
заходів у справах 
дітей, молоді,  
жінок і сім’ї Людмилу Василівну 
КУЛИК.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання 

У серці залишають добрий слід,

Любові, радості, здоров’я і дерзання,

Добра і щастя на багато літ!

Щиро вітає-
мо з днем на-
родження вчи-
теля початкових 
класів Галину  
Р о м а н і в н у  
П О Х И Л Ю К , 
вчителя почат-
кових класів  
Л ю б о в  

Володимирівну КРАВЧУК, вчи-
теля музики Анатолія  
Романовича ШЕЛЬВАХА.

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.

Від щирого 
серця вітаємо 
з днем наро-
дження вчите-
ля початкових 
класів Байко-
вецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Галину 
Р о м а н і в н у  
ПОХИЛЮК.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

 Нехай струна співає, а не рветься,

 І доля не скупиться на літа,

 Хай Божа благодать панує в серці.

З повагою — учні 4 класу  
та батьки.

Вітаємо! ●
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Вітаємо! ●

Колектив дитя-
чого садка “Мете-
лик” с. Байківці 
від щирого серця 
вітає з днем на-
родження завіду-
ючу Оксану  
Я р о с л а в і в н у  
ШУЛИК.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження завідуючу ди-
тячим садком “Метелик”  
с. Байківці Оксану Ярославівну  
ШУЛИК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте здорові і завжди щасливі.

З повагою – колектив 
Байковецької  

сільської ради.

У цьому номері видання  
“Байківці і байківчани” про-
понуємо читачам знайомство 
зблизька з талановитою  
байківчанкою Тетяною  
Босюк.

— Тетянко, розкажи нашим 
читачам про себе.

— Я — єдина дитина у мами Лю-
бові і тата Ярослава. Своєю  
появою на світ ощасливила їх 26 
грудня 2001 року. Моїм надійним 
тилом у родині є бабуся Емілія та 
дідусь Станіслав. Стосунки за 
принципом “один за всіх і всі за 
одного” у нас з двоюрідними се-
строю Оленкою і братом Сашком. 
Зараз навчаюся у 7 класі Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. Хоча нас у кла-
сі небагато, але ми всі дуже друж-
ні. Останнім часом у вільні хвилини 
граємо в гумористичне шоу  

“Розсміши коміка” (на рівні 
школи, звісно). Дарувати по-
смішки у моїх однокласників 
– улюблене заняття.

— Чим захоплюєшся у 
вільний час?

— Люблю плести бісером, 
малювати, танцювати, втім 
найбільше — писати вірші. 
Серед улюблених розваг – 
перегляд фільмів у жанрі бо-
йовик і фантастика. Захоплю-
юся творчістю кіноакторів 
Джейсона Стетхема і Сильве-
стра Сталлоне – їхні фільми 
люблю дивитися змалку, мрію 
колись зустрітися з цими та-
лановитими американцями.

— Коли вперше почала 
писати поезію? Хто тебе нади-
хає до цього?

— Ще у зовсім малому віці по-
чала вигадувати віршовані рядки. 
Мене надихає поезія Ліни Костен-
ко, поважаю її за відкритість харак-
теру та велику душу.

— Що для тебе означають за-
няття танцями? 

— Танці відіграють велику роль у 
моєму житті. Вони допомагають 
мені розвиватися, створюючи нові 
рухи у такт музики, тобто, не про-
сто танцювати весь час за одна-
ковою схемою. У цьому мене на-
дихають старші учасники народно-
го аматорського ансамблю танців 
“ГлоріяБай” БК с. Байківці. Вони 
дуже майстерні і вміють показати 
свої найкращі риси на великій сце-
ні. Для мене було б великою честю 

представляти Байківці в колективі 
“ГлоріяБай”.

— Який твій улюблений урок у 
школі?

— Давно визначила для себе, 
що улюбленими повинні бути всі 
уроки, адже в житті треба застосо-
вувати багато знань різного харак-
теру. Тому поки що і не визначила-
ся з майбутньою професією, хочу 
наважитися на це, коли матиму з 
чим порівнювати у старших кла-
сах.

— Що ти хотіла б змінити у 
Байківцях?

—  Хочу якось вплинути на сві-
домість байківчан, щоб вони ре-
тельніше берегли природу рідного 
села і не знищували його мальов-
ничість.

— Як ставишся до подій, які 
сьогодні актуальні на Сході 
України?

— Я дуже хвилююся за наших 
військових, спостерігаю за новина-
ми. Намагаюся бути в курсі всіх 
подій. Беру участь у шкільних бла-
годійних заходах на підтримку 
українського війська. Нещодавно 
до наших учнів телефонували сол-
дати зі Сходу, дякували за допо-
могу. Дуже приємно знати, що на-
ша робота не марна, будемо нада-
лі допомагати військовим, чим мо-
жемо. Найбільше хочеться, щоб 
бійці знали – вони не самотні у тій 
жорстокій війні, їхнє рішення захи-
щати Україну поважає і підтримує 
моє покоління. 

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Талановита молодь ●

Тетяна Босюк:  
“Рішення захищати 

Україну поважає  
і підтримує моє 

покоління”

Людина і її справа ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Задум написати про головно-
го бухгалтера ТОВ “Вікторія” 
Марію Козуб виник давно, але 
все якось не виходило. Ви-
правити ситуацію допоміг ви-
падок. 

У грудні минулого року життєпис 
Марії Мирославівни розписав дві 
п’ятірки на віку. 55-річчя – дещо 
знакова подія і уособлює не лише 
прожиті літа і весни, чудових синів 
Василя і Степана, внучку другоклас-
ницю Вероніку, але і людей, одно-
сельчан, з якими пережито багато 
яскравих моментів. 

Пані Марія народилася у Сми-
ківцях, живе у Байківцях. Доля не 
кидала її, як багатьох жінок гали-
чанок, на заробітки в чужину. Піс-
ля закінчення Великобірківської 
загальноосвітньої середньої шко-
ли  успішно склала  вступні іспити 
на навчання у Тернопільському 
фінансово-економічному інституті, 
який закінчила з відзнакою, отри-
мавши спеціальність “Бухгалтер”. 
З шкільної парти дівчина любила 
точні предмети, особливо матема-
тику, а також українську мову і лі-
тературу, брала участь у предмет-
них шкільних та районних олімпіа-
дах. Із сцени декламувала патріо-
тичну і ліричну поезію, захищала 
честь школи на шахових турнірах. 
Росла активною і цілеспрямова-
ною юнкою. Допомагала по госпо-
дарству батькам, які все життя 
важко працювали в колективному 
господарстві, збудували дім, ви-
ховали чесних і сумлінних дітей. 

На початках трудової діяльності 
в колишньому байковецькому  
колгоспі “Заповіт Ілліча”, де голо-
вував наймолодший керівник тако-
го рангу Анатолій Кулик (нинішній  
Байковецький сільський голова), 
працювала диспетчером, а згодом 
заступником головного бухгалте-
ра. З 1991 року очолює бухгалтер-
ську службу ТОВ “Вікторія”. Про-
фесіонал своєї справи, до най-
менших тонкощів знає роботу і її 
специфіку.

— У нашій роботі не буває дріб-

ниць, —  розповіла про трудові буд-
ні Марія Козуб, — адже все  зв’язано 
фінансами — нарахування оплати 
праці, натуральної і матеріальної 
оплати за оренду земельних часток 
майже 615 пайовикам (тільки торік 
їм видали  понад 600 тонн збіжжя). 
ТОВ “Вікторія” орендує землі в се-
лах Шляхтинці, Байківці, Чернелів-
Руський, Жовтневе. 

Розрахунки на матеріально-
товарні цінності, за техніку, паль-
не, з партнерами по агробізнесу, 
відрахування до бюджетів усіх рів-
нів, у Пенсійний фонд України — 
це далеко неповний перелік  що-
денних справ, які виконують у ТОВ 
“Вікторія” головний бухгалтер Ма-
рія Козуб, бухгалтери Ірина Лисак, 
Галина Ревич. Схвально ювілярка  
відгукується про роботу колег — 
ветеранів бухгалтерської справи, 
які працюють в агросекторі Терно-
пільського району. Серед них – го-
ловні бухгалтери ПП “Агрофірма 
“Медобори” Люба Климович, ПОП 
“Золотий  колос” Марія Бойко, 
корпорації “Агропродсервіс” Кате-
рина Плішко, ПП “Агрон” Орися 

Гоцко, ТОВ “Дружба” Леся Олій-
ник, ТОВ “Стегниківське” Оксана 
Каліщук, ТОВ “Нове життя” Галина 
Андрусишин. 

Сьогодні бухгалтери володіють 
комп’ютерною технікою, постійно 
підвищують рівень знань на курсах, 
семінарах, обмінюються необхід-
ною інформацією з колегами. Але 
не лише цим живе пані Марія. У час 
гарячої жнивної пори на тоці вона 
веде облік зерна, що надходить від 
комбайнів на розвантажувальні 
майданчики. Виконує безліч справ і 
доручень щодо господарської, фі-
нансової та економічної діяльності 
агропідприємства. Окрім того, жити 
в селі і не тримати домашньої жив-
ності якось не пасує, вважає Марія 
Козуб, тому у домашньому госпо-
дарстві тримає свині, кури, качки. А 
ще каже, що дуже любить землю, 
квіти і українську пісню, шанує на-
родні звичаї і традиції, християнську 
віру. 

Нехай Ваш життєвий шлях,  
Маріє Мирославівно, буде  
прекрасним, щедрим, наче хлібна 
нива, чарівним, як мелодія в піснях!

Єдиний запис у трудовій 

Головний бухгалтер ТОВ “Вікторія”  
Марія Козуб у робочому кабінеті.

Берегти природу — пріоритет  
байківчанки Тетяни Босюк. 

Медовий кекс з гарбузом
Інгредієнти
100 г масла;
120 г меду;
2 яйця;
100 г борошна;
0,5 ч. л. розпу-

шувача;
кориця, мус-

катний горіх,  
гвоздика;

200 г нарізано-
го кубиками  
гарбуза.

Спосіб 
приготування 
Масло та мед 

збити в пухку ма-
су. Додати два жовтки і добре збити. Всипати просіяне борошно з 
розпушувачем, потрохи кориці, мускатного горіха і гвоздики (або 
спеції за смаком). Змішати до однорідного тіста. Два білки збити до 
пухкості і додати в тісто, акуратно розмішати. Всипати 200 г наріза-
ного шматочками солодкого гарбуза. Викласти тісто в змащену і по-
сипану борошном форму (діаметром 20 см). Пекти за температури 
180 градусів 40-50 хвилин.

На байковецькій кухні ●

Шоколадні вареники
Інгредієнти
Тісто:
3 скл. борошна;
2 ст. л . какао;
0,5 ч. л. солі;
1 яйце;
2 ст. л. олії;
неповна склянка 

води або кефіру. 
Начинка:
300 г вишень або 

інших ягід.
Спосіб 
приготування
Замісити нетуге 

тісто, залишити його на 20 хв. у теплому місці. Розкачати тісто, 
склянкою вирізати кружечки, у середину викладати ягоди та зліпити 
вареники традиційним способом. Відварити в підсоленій воді 2-3 хв. 
після закипання. 

Салат з гарбуза та порею
Інгредієнти
200 г гарбуза 

сорту “Мускатний”;
4 яйця;
цибуля порей 

(біла частина);
майонез;
спеції.
Спосіб 
приготування
Яйця відварити, 

порізати більшими 
кубиками. Посікти 
цибулю півкільця-
ми, залити окро-
пом, перекласти у 
сито, щоб позбутися зайвої вологи. Гарбуз очистити, натерти на  
тертці з грубими отворами. У салатник викласти гарбуз, цибулю по-
рей, яйця, заправити майонезом, додати спеції, добре вимішати.

Картопляні пиріжки з сиром
Інгредієнти
Тісто:
3 скл. борошна;
4 ст. л. сметани;
3 ст. л. олії;
0,5 ч. л. соди,  

погашеної оцтом;
0,5 ч. л. солі;
якщо потрібно, 

трішки води (тісто 
має бути таке, як на 
вареники).

Начинка:
5-6 картоплин 

(відварити і потовк-
ти);

150 г сиру;
1 яйце;
сіль, перець, улюблена приправа;
1 яйце для змащування.
Спосіб приготування 
Замісити тісто. Вимішати начинку. Зробити пиріжки. Змастити  

яйцем. Посипати приправою і спекти.
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У День Соборності України 
— 22 січня 2015 року — у за-
лі Тернопільського краєз-
навчого музею в черговий 
раз вручено премії імені 
братів Богдана і Левка Леп-
ких кращим митцям Терно-
пільщини.

Родина Лепких — брати Бог-
дан, Левко та їх батько отець 
Сильвестр зробили вагомий 
вклад у розвиток української куль-
тури, виховання високої націо-
нальної свідомості і духовності 
українського народу. Отець Силь-
вестр вів богослужіння у селах 
Тернопільщини: Крогульцях Гуся-
тинського району, Поручині і Жу-
кові Бережанського району. По-
ряд із виконанням релігійних  
обрядів отець Сильвестр вів зна-
чну культурно-просвітницьку  
діяльність, писав невеликі п’єси, 
оповідання, видав збірку поезій 
“Книжка горя” під псевдо Марко 
Мурава. У 1901 році в 48-річному 
віці отець Сильвестр відійшов у 
вічність і похований в селі Жукові 
на Бережанщині.

Богдан Лепкий народився  
9 листопада 1872 році в селі Кро-
гульці. Вчився у Бережанській 
гімназії, згодом у Львівському уні-
верситеті. Вчителював у Бере-
жанській гімназії, а в 1899 році 
виїхав у м. Краків, де викладав 
українську мову у Ягеллонському 
університеті. Щороку приїжджав 
на Тернопільщину, виступав пе-
ред жителями міст і сіл, своїм по-
етичним словом прищеплював 
українцям любов до рідної землі, 
патріотизм. Поетичні і прозові 
твори Богдана Лепкого пройняті 
любов’ю до України, переживан-
нями за її долю і долю україн-
ського народу. Особливе значен-
ня в історії посідає праця Богдана 
Лепкого “Мазепа”, в якій розкри-
та історична правда про боротьбу 
гетьмана Івана Мазепи та його 
однодумців за визволення Украї-
ни з-під московського ярма, осуд 
жорстокої розправи царя Петра І 
і московських варварів над мазе-
пинцями — українськими 
патріотами-козаками.

Несподівано для близьких і 
друзів 21 липня 1941 року пере-
стало битися серце Великого 
Українця Богдана Лепкого. Похо-
ваний він у м. Краків.

Лев Лепкий народився 7 груд-
ня 1888 року в селі Поручині. 
Вчився у Бережанській гімназії, 
Львівському університеті, згодом 
— у Кракові. Лев Лепкий був ду-
шею українського стрілецтва, па-
тріотом України, письменником, 
музикантом, художником. Зі збро-
єю в руках захищав рідну землю в 
складі УСС. Лев Лепкий брав  
активну участь у роботі культурно-
просвітницьких товариств. У своїх 
піснях, віршах та прозових творах 
закликав до боротьби за волю 
України. Особливо широкого по-
ширення і визнання набула пісня 
“Журавлі” (“Чуєш, брате мій”), 

слова якої написав Богдан Леп-
кий, а музику — Лев Лепкий. Доля 
склалася так, що значну частину 
свого життя Лев Лепкий прожив 
за кордоном, у місті Трентоні 
(США), але в серці він завжди мав 
Україну, вболівав за український 
народ. Відійшов у вічність Лев 
Лепкий 28 жовтня 1971 року, по-
хований у місті Трентоні (США).

У тоталітарні часи імена роди-
ни Лепких були піддані забуттю, 
їх твори були заборонені. Одним 
із перших, хто розпочав працю з 
повернення імені Лепких та їх 
творчості в Україну, був житель 
села Жуків Бережанського райо-
ну, вчитель Жуківської загально-
освітньої школи, щирий патріот 
України — Василь Подуфалий. Він 
ще у 1988 році підготував і провів 
у селі Жуків конференцію про 
життя і творчість Богдана Лепкого 
і родину Лепких. На конференції 
Жуківського осередку Товариства 
української мови ім. Тараса Шев-
ченка був присутній тодішній го-
лова Тернопільського обласного 
Товариства української мови ім. 
Тараса Шевчека (нині “Просвіта”) 
професор Роман Гром’як, публі-
цист і мистецтвознавець із с. Куп-
чинці Козівського району Володи-
мир Хома та інші просвітяни, гро-
мадські та наукові діячі. Адже всі 
члени родини Лепких були актив-
ними членами Товариства “Про-
світа” в ХІХ-ХХ ст. На початку 
1989 року Василь Подуфалий по-
їхав у м. Краків, помолився на 
могилі Богдана Лепкого, зустрів-

ся із лепкознавцем Миколою Са-
віцьким і дізнався від нього адре-
су племінника Богдана Лепкого 
— доктора Романа Смика із Чікаго 
(США). Василь Подуфалий напи-
сав листа до Романа Смика і за-
просив його приїхати на Терно-
пільщину. У 1990 році Роман Смик 
приїхав у село Жуків, привіз тво-
ри братів Лепких, літературу про 
них.

З ініціативи і завдяки старан-
ням Василя Подуфалого за кошти 
українців Чікаго (США), які привіз 
Роман Смик, у 1991 році встанов-
лено перший в світі пам’ятник 
Богдану Лепкому в селі Жуків. У 
1997 році пам’ятник Богдану Леп-
кому був встановлений у Бережа-
нах.

Василь Подуфалий разом із 
дружиною Дарією і дочками Ма-
рією і Наталією оформили 
кімнату-музей Богдана Лепкого у 
місцевій школі, а згодом — музей 
родини Лепких у селі Жукові. З 
ініціативи Василя Подуфалого у 
1994 році створено Тернопіль-
ське обласне товариство ім. Бог-
дана Лепкого, яке вже понад 
двадцять років очолює Богдан 
Кусень. Завдяки старанням Ва-
силя Подуфалого, Богдана Кусе-
ня та інших членів Товариства ім. 
Б. Лепкого, за фінансового спри-
яння Романа Смика у Тернополі 
на стіні Тернопільської обласної 
філармонії встановлено меморі-
альну дошку Богдану Лепкому, 
обладнано кімнати-музеї Богда-
на Лепкого в селах Крогульці, 

Поручині, Тернопільській ЗОШ 
№14, м. Черче. Музей Богдана 
Лепкого у Бережанах патріотич-
на громадськість і влада відкри-
ли у 1995 році. Упорядковано і 
перевидано твори Богдана Леп-
кого “Поезіє-розрадо”, “Молоді 
літа”, “Лев Лепкий. Твори та  
інші”. Цілком розумно і правиль-
но вчинили у 1991 році Борис 
Хижняк, Михайло Ониськів, Бо-
рис Демків, Богдан Мельничук і 
Богдан Ничик, які були ініціато-
рами премії імені братів Богдана 
і Лева Лепких. З часу заснування 
цієї премії її лауреатами стали 93 
кращих українських політики, 
письменники, поети, мистецтвоз-
навці, науковці та інші творчі лю-
ди. Були часи, коли премія не 
вручалася через відсутність ко-
штів. Останніх п’ять років премію 
братів Богдана і Лева Лепких фі-
нансує Ліга підприємців м. Тер-
нополя “Українська справа”, яку 
очолює відомий меценат україн-
ської культури, патріот України 
Михайло Ратушняк.

Голова Громадської ради з пи-
тань вручення премії імені братів 
Богдана і Лева Лепких Богдан Ха-
варівський коротко ознайомив 
присутніх із цьогорічними лауреа-
тами, історією заснування премії.

Присутні в залі хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять 30-ти 
померлих лауреатів премії ім. 
братів Богдана і Левка Лепких, 
Героїв Небесної Сотні, загиблих 
у зоні АТО українських воїнів та 
мирних жителів. Перед присутні-

ми виступив голова Тернопіль-
ської обласної ради Василь Хо-
мінець, який привітав з Днем 
Соборності України і наголосив, 
що цьогорічний День Соборнос-
ті України ми відзначаємо майже 
у таких самих умовах, коли це 
свято зароджувалося 22 січня 
1919 року. У той час частина зе-
мель України була окупована, 
була смертельна загроза втрати 
державності України, і зараз, у 
ХХІ столітті, на 24 році незалеж-
ності знову частина  українських 
земель окупована ворогом і 
українські військові героїчно, 
часто ціною власного життя, бо-
ронять Україну від загарбників. 
Василь Хомінець привітав лау-
реатів і висловив впевненість, 
що український народ переможе 
у цій війні і збудує сильну, за-
можну Українську державу. Бог-
дан Хаворівський і Михайло Ра-
тушняк вручили премії і грошові 
винагороди лауреатам: мисте-
цтвознавцю і музикознавцю, ви-
кладачу Академії мистецтв у  
м. Києві Оксані Ваврик за “Мо-
нографічне дослідження про 
кобзарство”; директору Терно-
пільської школи мистецтв ім. 
Ігоря Герети Остапу Гайдукеви-
чу за вагомий внесок у розвиток 
культури; директору видавни-
цтва “Тернограф” Івану Макси-
міву за популяризацію україн-
ської книжки; письменнику і 
журналісту Богдану Ничику за 
громадсько-культурну діяльність 
і серію статей про родину Леп-
ких.

Учні Тернопільської школи 
мистецтв ім. І. Герети виконали 
пісні і музичні твори: “Ой, зійшла 
зоря”, “Ой, там при долині”, “Гор-
нусь до тебе, Україно”, румунські 
народні пісні. Громадська діячка 
із Бережан Надія Волинець пода-
рувала від земляків Остапу Гай-
дукевичу портрет Богдана Лепко-
го. Учениця Бережанської школи 
Оля Задерайко виконала пісню на 
слова Богдана Лепкого “Рідні мої 
Бережани”, учень цієї ж школи 
Тарас Андріїв прочитав вірш Б. 
Лепкого “Я йду у світ з бажанням 
волі”.

Приклад жертовного служіння 
Україні братів Лепких, їх творчість 
є актуальними і повчальними для 
українців зараз, коли кращі сини і 
дочки із зброєю у руках відстою-
ють незалежність України, відда-
ючи на вівтар свободи своє життя 
і здоров’я. Українська нація 
обов’язково переможе у цій війні 
проти московських загарбників, 
бо, як писав Богдан Лепкий у ві-
рші “О, Маковей”:

Кров пролита не пропаде,  
                          зродить нива,

Буде, буде Україна ще  
                                 щаслива.

Казимир ЯРЕМА, 
член ради Тернопільського 

обласного Товариства  
ім. Богдана Лепкого,  

член Національної спілки 
журналістів України.

Великі українці ●

“Для України треба  
не тільки вмирати, але й жити!”

(Богдан Лепкий).

Лауреати премії ім. братів Лепких (зліва направо): директор Тернопільської  
обласної експериментальної школи мистецтв ім. Ігоря Герети Остап Гайдукевич,  

мистецтвознавець і музикознавець, викладач Академії мистецтв у м. Києві Оксана Ваврик,  
письменник Богдан Ничик, директор видавництва “Тернограф” Іван Максимів.

Офіціант, кухар  
та консультант 

працювали 
безкоштовно з 

доброти душевної? 
Безумовно, не всім порушни-

кам до вподоби нова редакція 
статті 265 Кодексу законів про 
працю, якою передбачено, що 
юридичні та фізичні особи-
підприємці, які використовують 
найману працю, несуть серйоз-
ну відповідальність у вигляді 
штрафу, а це – тридцятикрат-
ний розмір мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої зако-
ном на момент виявлення пору-
шення, за кожного працівника, 
в разі фактичного допуску тако-
го працівника до роботи без 
оформлення трудового догово-
ру чи контракту (впродовж 
січня-листопада 2015 року – 36 

540 грн., з 1 грудня – 41 340 
грн.). До цього слід додати і ад-
мінвідповідальність – 8 500 грн. 
Але, знаючи це, нехтувати – 
сподіваючись на “можливо, про-
несе”, — ознака ведення бізне-
су не по-європейськи. 

Як зазначив начальник управ-
ління доходів і зборів з фізичних 
осіб Тернопільської ОДПІ Воло-
димир Гузенков, тільки 10 лю-
того під час обстеження стану 
дотримання чинного законодав-
ства щодо оформлення трудо-
вих відносин та оплати праці в 
п’яти точках продажу товарів та 
надання послуг виявлено трьох 
незареєстрованих належним 
чином найманих працівників, які 
виконували обов’язки офіціан-
та, кухаря, консультанта. 

Тож, є надія, що порушники, 
все ж, подбають про соціальні 
гарантії тих, хто на них працює, а 
штрафи, зазначені вище – попо-

внять бюджет та застережуть від 
порушень інших роботодавців. 

Подання 
декларацій 

перенесено на літо
Змінами, внесеними до По-

даткового кодексу, установлено 
єдиний термін подання річної 
податкової декларації з податку 
на прибуток, у тому числі роз-
рахунку щомісячних авансових 
внесків, за звітний (податковий) 
рік – до 1 червня року, наступ-
ного за звітним (податковим) 
роком. Однак, це положення за-
стосовується, починаючи з по-
дання декларації з цього подат-
ку за звітний 2015 рік.

Нагадуємо, що за звітний 
2014 рік декларації з податку на 
прибуток слід подати протягом 
60 календарних днів, що наста-
ють за останнім календарним 

днем звітного (податкового) ро-
ку, платникам, в яких річний 
звітний період, тобто не пізніше 
2 березня 2015 року.

Платники ж податку на при-
буток, які подавали декларації з 
цього податку за І квартал, пів-
річчя, 9 місяців 2014 року, річну 
податкову декларацію мали по-
дати не пізніше 9 лютого.

Спадщина від 
батьків чи одного з 
членів подружжя не 

оподатковується
Вартість успадкованого май-

на від членів сім’ї першого сту-
пеня споріднення оподаткову-
ється за нульовою ставкою по-
датку на доходи фізичних осіб. 
Відтак, спадкоємці першого сту-
пеня споріднення декларацію 
про майновий стан і доходи не 
подають. 

Нагадаємо, нормами пп. 
14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розділу І 
Податкового кодексу України 
визначено, що членами сім’ї фі-
зичної особи  першого ступеня 
споріднення вважаються її бать-
ки, чоловік або дружина, діти, у 
тому числі усиновлені. 

Разом з тим, громадянин, ко-
трий отримав спадщину від чле-
на сім’ї, що не належать до пер-
шого ступеня споріднення, 
зобов’язаний до 1 травня пода-
ти декларацію про майновий 
стан і доходи, а до 1 серпня 
сплатити 5 відсотків податку на 
доходи фізичних осіб від вар-
тості успадкованого (у випадку, 
якщо дохід отриманий від рези-
дента України). 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 
області

Податкові новини ●



П’ятниця, 20 лютого 2015 року10 Час місцевий
Конкурси ●

ПРОДАМ
* земельні ділянки 0,15 сот., 

0,16 сот. Тел.: (096) 413-97-26, 
(097) 437-62-86.

* продам молоду дійну корову. 
Тел. (097) 77-21-251.

* сортове насіння помідорів, 10 
найменувань, ціна — 20 насінин 5 
грн. Тел. (068)-03-01-441.

* овес в мішках, самовивіз. Тел. 
(067)-49-02-547.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86.

* пшеницю, горох жовтий, 
картоплю велику, моркву, буряк 
столовий. Тел.: (097) 317-15-
23, (097) 317-10-81. 

* куртку темно-вешневого ко-
льору, утеплену з капюшоном (но-
ва, Італія). Тел.: (067) 81-19-187, 
(050)-75-58-767.

* собаку породи карликовий пі-
кенес. Самець попелястого окра-
су. Тел.: (098) 705-79-00.

* Москвич 412, 1991 р. в., об’єм 
двигуна 1,38, автопробіг 120 тис. у 
доброму стані, 600 у. о. Можливий 
торг. Тел. (098) 592-71-01, 24-82-
34.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 

Тел 49-32-81, 067-38-14-441.
* камери до задніх коліс МТЗ, 

ЮМЗ, б/к. Тел.: (097) 317-15-
23.

* металочерепиця, профнастил, 
комплектуючі, системи водозабору. 
Консультації з установки, заміри, 
доставка. Тел. (097) 473-51-37. 

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебеді 
тощо). Тел. 098 592-71-01.

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

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

* 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. 

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 

підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 грн./
м2. Власне риштування, підсобни-
ки, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098-
531-95-46.

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

* штукатурка, стяжка, шпаклю-

вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села,  
запис на DVD, монтаж фотоклі-

пів. Тел. (0352) 54-11-93.
* весільна фотозйомка, тел. 

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

(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).
* послуги тамади, народні ве-

сільні обряди. Тел. 098 592-71-
01.

* весільний, святковий, вечірній 
макіяж, розпис обличчя, нарощен-
ня вій, стрази, боді-арт. Тел. (067) 
313-58-58. 

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 ●

Новації ●

Посольство Федеративної 
Республіки Німеччини у міс-
ті Києві оголошує про на-
дання у 2015 році фінансо-
вої підтримки мікропроек-
там, спрямованим на покра-
щення умов життя найбідні-
ших верств населення.

До участі у цьому грантовому 
конкурсі мікропроектів запрошу-
ються організації, об’єднання та 
установи, які не мають змоги са-
мостійно профінансувати свій 
проект у сфері покращення задо-
волення основних потреб бідних 
та найбідніших верств населен-
ня, що має довгострокову діє-
вість (наприклад, встановлення 
опалювальних систем чи вста-
новлення енергозберігаючих ві-
кон у громадських установах).

Прогнозована тривалість про-
ектів зазвичай становить 6 міся-
ців, а максимальний розмір гран-
ту складає 8 тис. євро.

Для участі у цьому грантовому 
конкурсі необхідно надіслати за-
повнену аплікаційну заявку одні-
єю з доступних мов на вибір 
(українська, англійська, німець-
ка) з підписами двох відповідаль-

них осіб організації-заявника за 
адресою: Посольство Німеччини 
у Києві, відділ економіки, вул. 
Богдана Хмельницького, 25, 
01901, Київ.

Звертаємо вашу увагу на те, 
що у випадку заповнення заявки 
українською мовою опис проекту 
необхідно представити англій-
ською або німецькою мовами.

З детальною інформацією що-
до участі у цьому грантовому 
конкурсі можна ознайомитися у 
додатку і на веб-сайті Посоль-
ства Німеччини у м. Київ (http://
www.kiew.diplo.de/Vertretung/
kiew/uk/04/Entwicklungspol__
Z u s a m m e n a r b e i t /
Kleinstprojekte__2014__15.html).

Заявки та умови участі знахо-
дяться на  офіційному веб-сайті 
Тернопільської облдержадміні-
страції на сторінці Тернопіль-
ського району в рубриці “Гранти. 
Конкурси. Проекти. Форуми. Ви-
ставки”. 

Наталія ВОЛОШИН, 
начальник відділу 

економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської 
райдержадміністрації.

Як отримати  
грант на соціалку?

Підвищуючи якість надання 
послуг та рівень комунікації з 
клієнтом, “Укрпошта” карди-
нально змінила рівень надан-
ня послуги “Кур’єрська  
доставка”. 

— Пріоритетом у роботі націо-
нального оператора поштового 
зв’язку є максимальна адаптація 
до потреб споживачів та зміцнен-
ня економічного фундаменту для 
подальшого розвитку підприєм-
ства в умовах постійно зростаючої 
конкуренції, — зазначає в. о. гене-
рального директора “Укрпошти” 
Ігор Ткачук. — Задля більшої зруч-
ності наших споживачів ми модер-
нізували наш сервіс “Кур’єрська 

доставка”, встановивши чіткі тер-
міни доставки та прозору тарифну 
політику. 

З 1 січня 2015 року в кожній ре-
гіональній філії “Укрпошти” ство-
рено “Центр управління”, завдяки 
якому контролюється весь техно-
логічний процес замовлення 
кур’єра, приймання, проходження 
та вручення відправлень кур’єр-
ської доставки. Це, в свою чергу, 
сприяє суттєвому підвищенню 
якості надання послуги, яка відпо-
відає очікуванням клієнта. Так, у 
січні оновленою послугою 
“Кур’єрська доставка” вже скорис-
талося більше 22 тис. споживачів, 
відправивши майже 50 тис. від-
правлень по всій Україні.

Для більшої зручності користу-
вачів сервіс передбачає інформу-
вання клієнтів про статус виконан-
ня замовлень, узгодження часу та 
місця доставки тощо. “Укрпошта” 
цінує час своїх клієнтів, тому стро-
ків доставки дотримується чітко. 
“Ми надаємо додатковий сервіс 
“Кур’єрська доставка” по всій ме-
режі “Укрпошти” як в міських, так і 
в сільських відділеннях поштового 
зв’язку (за винятком Луганської і 
Донецької областей). Скористати-
ся послугою можуть фізичні і юри-
дичні особи, зокрема компанії, що 
займаються дистанційною торгів-
лею”, —  зазначив в. о. генераль-
ного директора “Укрпошти” Ігор 
Ткачук. 

“Кур’єрська доставка” від “Укрпошти”

З метою надання населен-
ню більш детальної інфор-
мації з питань цивільного 
захисту консультаційний 
центр управління ДСНС 
України у Тернопільській 
області переведено на ціло-
добовий режим роботи. 

Крім основних консультацій-
них послуг, додатково можна 
отримати інформацію щодо: 
місць розташування медичних 
закладів з надання екстреної ме-
дичної допомоги та їх контактні 
телефони; місць розташування  
об’єктів фонду захисних споруд 
цивільного захисту (сховищ, про-
тирадіаційних укриттів), найпро-
стіших укриттів, споруд подвій-
ного  призначення в містах об-
ласного підпорядкування та ра-
йонних центрах області; місць 
розташування пунктів видачі не-
працюючому населенню засобів 
індивідуального захисту; об’єктів 
підвищеної небезпеки, зона 
впливу небезпечних факторів 

яких поширюється на житлові ра-
йони проживання населення; ре-
комендацій населенню щодо дій 
під час виникнення надзвичайних 
ситуацій, характерних для цього  
регіону, зокрема, при аваріях  на 
хімічно небезпечних об’єктах, 
гідротехнічних спорудах, інших 
потенційно небезпечних об’єктах; 
рекомендацій населенню щодо 
дій під   час проведення антите-
рористичної операції; інші  
інформаційно-довідкові  матеріа-
ли з питань цивільного захисту, 
які актуальні для Тернопільської 
області.

Надання інформації здійсню-
ється у зручній формі: по теле-
фону, через мережу Інтернет або 
під час безпосереднього спілку-
вання з фахівцями консультацій-
ного центру.

Адреса консультаційного цен-
тру: м.Тернопіль, вул. Л. Українки, 
6. Телефони: (0352) 24-21-26,  
(063) 97-86-609 та 101. E-mail: 
ternopil@mns.gov.ua. WEB-сайт: 
www.ternopil.mns.gov.ua.

Служба 101 ●

Консультаційний центр 
управління ДСНС України  
у Тернопільській області 

розпочинає роботу  
в цілодобовому режимі

Соломія ТКАЧУК, 
студентка IV курсу  

відділення журналістики  
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Кажуть: “Життя прожити — не 
поле перейти”. За плечима у 
цієї надзвичайно сильної ду-
хом жінки нелегка доля. Вона 
проглядається в її глибоких і 
виразних очах, у кожній 
зморшці на обличчі, у кожно-
му пасмі посивілого волосся. 

Народилася Катерина Іванівна 
Синютка у селі Віслочок Сяноцького 
повіту прикарпатського воєводства 
Польщі. У той час лемки були най-
західнішою і найвіддаленішою укра-
їнською етнічною групою. У 1944-46 
роках між комуністичною Польщею 
та УРСР відбувся так званий обмін 
населенням. Людей, які на той час 
проживали в Польщі, почали масо-
во перевозити у Західну Україну. 
Відтоді сім’я Синюток отримала по-
стійну прописку у Лозовій Терно-
пільського району, тут мешкає й 
донині.

Після переселення розпочалися 
важкі трудові будні, адже треба бу-
ло якомога швидше обживатися на 
новому місці, думати, як прогодува-
ти сім’ю з п’яти осіб. Батько з ранку 
до ночі гарував у колгоспі. Мати ра-
но пішла з життя, тому старшій Ка-
терині довелося взяти на себе 
обов’язки господині. Все своє жит-
тя вона прожила заради інших.

— Аби хоч якось допомогти бать-
кові, який тяжко працював, щоб за-
безпечити родину, я турбувалася 
про молодших братиків і сестричок, 
— розповідає Катерина Іванівна. — 
Після навчання в школі поспішала 
додому, бо треба було зварити  
їсти, випрати, допомогти з навчан-
ням меншим. Не раз йду до дому, а 
вони вже чекають мене за селом.

Голодомор Катерина Іванівна 

пам’ятає, як сьогодні. Після Другої 
світової війни стан сільського гос-
подарства різко погіршився. Все 
було знищене, колгоспи пограбова-
ні. До 1960-х років відчувалася ката-
строфічна нестача їжі, вибудовува-
лися довжелезні черги за хлібом, 
який продавали по буханці на люди-
ну. Та, незважаючи на скруту і бід-
ність, родині Синюток вдалося ви-
жити, і, зрештою, зажити нормаль-
ним життям. 

— А все завдяки тому, що ми за-
вжди трималися купи і підтримува-
ли один одного як могли, — ділить-
ся рецептом виживання жінка. — Ми 
ніколи не сварилися, разом порали-
ся по господарству, бо розуміли, 
що гуртом легше пережити навіть 
найстрашніші випробування.

Після школи, закінчивши сім кла-
сів, Катерина змушена була піти на 

роботу. Влаштувалася у Тер-
нополі на будівництві. Руки 
молодої дівчини з дитинства 
звикли до грубої та тяжкої 
роботи, тому легко втягнула-
ся у процес будівництва. 
Своєю працею пишається 
донині, адже зробила неаби-
який внесок у розбудову Тер-
нополя.  Практично більшість 
будинків центральної части-
ни міста та мікрорайону 
“Дружба” зводилися за її 
участю. Серед споруд, до 
зведення яких причетна Ка-
терина Іванівна, — будинок 
обласної держадміністрації, 
школи № 1, 11 та 18, ПК “Бе-
резіль”, центральний міський 
стадіон, обласна лікарня і на-
віть драмтеатр імені Т. Шев-
ченка.

— Усю декоративну ліпку, 
статуї виливали на місці, — 
пригадує жінка.  

Вона пам’ятає всі будівлі, 
в кожну з яких вкладала час-
тинку своєї душі. Однак шко-
дує, що за буденними клопо-

тами так і не викроїла часу, аби 
побувати хоча б на одній театраль-
ній прем’єрі. 

За трудові заслуги і багаторічну 
працю Катерину Іванівну відзначили 
медаллю “Ветеран праці”. У її схов-
ку чимало й інших нагород, однак, 
вона не звикла афішувати своїх 
здобутків. 

Та найбільшою нагородою жінка 
вважає любов і повагу своїх рідних, 
яким присвятила всю себе сповна, 
навіть пожертвувавши особистим 
життям. Розмінявши восьмий деся-
ток, вона й надалі допомагає се-
страм, племінникам, внукам. Рідні 
не уявляють без неї свого життя. 
Кажуть, що Катерина Іванівна — лю-
дина надзвичайної доброти з терп-
лячим характером, золотими рука-
ми і щирим серцем.

Цікаві зустрічі ●

Катерина Синютка:  
“Рецепт виживання —  

триматися купи”

Жителька села Лозова  
Катерина Синютка.
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №6 

від 13 лютого 2014 року.

Грає вівчар з бараном у шахи. До  
пастуха підходить колега: 

— Ну як?
— Баран... він і є баран. 
— А рахунок який? 
— Два-два. 

— Як називається місце на цвинтарі, де 
сидить сторож? 

— Живий куточок. 

— Сергію, нам треба серйозно погово-
рити...

— Але мене звуть Юра.
— Ось бачиш, що б я не сказала, тобі 

все не так.

— Любий! Що ти робиш?
— Свідоцтво про шлюб читаю.
— Навіщо?
— Термін придатності шукаю.

Функції фена у розумінні жінки:
а) сушити волосся;
б) співати у нього;
в) здувати пилюку.
Функції фена у розумінні чоловіка:
а) сушити шкарпетки;
б) лякати ним кота.

– Ти хто? 
– Злодій. 
– А чому такий маленький? 
– А я кишеньковий. 

Найбільші проблеми в житті чоловіка 
починаються зі слів жінки: “Я тут подума-
ла…”.

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Не зважайте на погані висловлювання 
деяких людей. Хоча зробити це не так лег-
ко, але вмійте стриматися. Доведіть, що 
стоїте значно вище, ніж вони. Саме така 
позиція допоможе вам здобути блискучу 
перемогу над недоброзичливцями. Сон, 
який побачите наступного тижня, підкаже 
вам цікаву ідею щодо подальших змін у 
житті. У коханні деяке затишшя, але не на 
довго.

Уникайте конфліктів у сім’ї та на роботі, 
інакше зіпсуєте собі нерви. З новими зна-
йомими будьте обережні і прислухайтеся 
до своєї інтуїції. Поїздки плануйте на дру-
гу половину тижня, але не відкладайте на 
пізніше, знайдіть для цього час. Наприкінці 
тижня або у вихідні чекайте приємного 
гостя.

Бажано більше зосередитись на нових 
джерелах заробітку, домашніх справах. 
Друзі останнім часом підводять вас, тому 
потрібно самотужки виплутуватися з різ-
них ситуацій. Якщо вам пропонують поїзд-
ку, можна трохи відкласти. Цікавий час для 
знайомств і зустрічей.

Дізнаєтесь про якусь таємницю, яку не-
други приховали від вас. Не сприймайте 
цю ситуацію дуже близько до серця, бо 
все так чи інакше вирішиться на вашу ко-
ристь. Життя цікаве у будь-якій ситуації, 
тому потрібно на все дивитися реально. 
Вас чекає приємна компанія і цікавий спів-
бесідник. Живіть активним життям.

Віра у майбутнє зігріватиме вашу душу, 
але ж потрібні й конкретні справи. Важли-

ві справи зараз не вирішуйте, хоча старі і 
незакінчені будуть чи не щодня про себе 
нагадувати. Не впадайте у відчай, якщо 
невдачі будуть крутитися навколо вас. До-
тримуйтесь усіх правил безпеки під час 
роботи з механізмами і за кермом, опалю-
вальними приладами.

Завершуйте колишні справи і складайте 
плани на майбутнє. У вашому житті пови-
нні початися приємні зміни. У громадських 
місцях будьте обережні з грішми та доку-
ментами. У вівторок і середу плануйте зу-
стрічі з діловими людьми, а також якісь 
паперові справи. Поїздки будуть вдалими, 
а ближче до вихідних потрапите до компа-
нії симпатичних вам людей.

Тиждень змін — настав час, коли над 
цим треба серйозно замислитися. Оми-
найте тих, хто обіцяє миттєві фінансові 
успіхи. Це спроба отримати від вас гроші. 
Вам пощастить у поїздках, різних перего-
ворах, а також у коханні. Весна настає, 
намагайтеся зустріти її так, як би вам хо-
тілося. Комусь може пощастити у вигра-
ші.

Складно буде сконцентруватися тільки 
на справах, бо вас будуть гальмувати сі-
мейні та любовні пригоди. Період неви-
значеності та стресів завершується. Дуже 
вдалий час для подолання лінощів та бай-
дужості. Чекають приємні сюрпризи від 
близьких людей. А у вихідні не зашкодить 
відпочити на природі або кудись поїхати.

Робота забиратиме багато часу, але 
панувати над вами цього тижня вона не 
буде. Якщо ви втомилися за зиму, то зу-
стрінете весну з розпростертими обійма-

ми і вона подарує вам чимало приємних 
сюрпризів вже на початку березня. Вмійте 
створити для себе комфортні умови, де б 
не перебували.

Якщо ще недавно, а точніше у другій 
половині грудня, людина, яка вам потріб-
на, ставилася до вас якось прохолодно, то 
зараз відчуєте потепління у стосунках. 
Причина в тому, що у багатьох випадках 
вам починає щастити. Скористайтеся цим 
часом. Якщо хтось захоче нав’язатися до 
вас у друзі, подумайте, вивчіть стан справ. 
У чергах і громадському транспорті будьте 
уважні зі своїми речами.

Щоб ви не почали наступного тижня, це 
піде вам і вашим рідним на користь. Ви 
менше стали слухати сумнівних порад з 
боку друзів. Так тримайте й надалі. Якась 
інформація навіє вам приємні спогади.  
У вихідні організуйте для себе і своїх 
близьких відпочинок, зустріньте гідно при-
хід весни.

Не  плутайте твердість характеру з хо-
лодністю і черствістю. Буде виходити 
якось так, що можете закохатися “по ву-
ха”, незважаючи на вік. Це додасть вам 
сил та енергії. Якщо справи по роботі чи 
вдома останнім часом занедбали, то зараз 
можете їх надолужити. До вас повернеть-
ся оптимізм, використайте його сповна.

від Івана Круп'яка з 23 лютого по 1 березня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●Культура ●

Людмила ДЕЙНЕКА.  
Фото автора.

Любов — прекрасне і світле 
почуття. Червоні сердечка, 
маленькі крилаті купідончи-
ки, троянди, повітряні куль-
ки, листівки з написом “Я 
тебе люблю” — те, без чого 
неможливо уявити собі свя-
то кохання. 

Щороку в День святого Вален-
тина закохані обмінюються пода-
рунками та листівками-
сердечками, які прийнято назива-
ти “валентинками”. Саме любов є 
тією невидимою силою, яка дає 
людині жагу до життя, наснагу 
для боротьби, вона є тією ниточ-
кою, що зв’язує весь світ і людей 
у ньому. Сьогодні важкий час —  
в Україні війна. Ворог жорстоко 
нищить український народ, укра-
їнську землю. Важко говорити 

про веселе та радісне, адже на-
вкруги людський біль, сльози, 
розпач. Та саме любов — рушійна 
сила, яка перемагає зло.

14 лютого 2015 р. у будинку 
культури с. Ігровиця відбулося 
дійство, яке присвятили тим, хто 
пройшов через пекло війни та 
зараз знаходиться на межі життя. 
Любов до батьків, дітей, кохання 
до тих єдиних, які чекають і мо-
ляться за них у тилу, дарує укра-
їнським воїнам надію і силу жити 
та захищати рідну землю, рідний 
дім. 

Директор будинку культури 
Юлія Чупик організувала акцію 
“Подаруй серце підтримки”. Діти 
писали листи, малювали малюн-
ки та у кожен конверт вкладали 
“валентинку” для воїнів АТО, як 

знак любові та підтримки. На 
сцені будинку культури встано-
вили скриньку, в яку всі охочі 
мали змогу покласти листи під-
тримки та побажання для захис-
ників східних рубежів України. 
Неодноразово в будинку культу-
ри проводяться благодійні висту-
пи, на яких жителі села та гості 
мають змогу підтримати фінан-
сово бійців АТО. Зібрані кошти 
передають на потреби захисни-
ків Вітчизни. 

Психологічно важко пережи-
ти жахіття війни, тож підтримай-
мо воїнів АТО. Нехай на їх  
обличчях хоч на мить засяє 
усмішка, адже любов — це не 
лише висока поезія, а й велика 
відповідальність, можливість 
підставити надійне плече, роз-
ділити біль і радість, допомогти 

у важку хвилину. Погодь-
тесь, не може бути весе-
лим та радісним це свято, 
коли в країні війна, але 
любов сильніша за смерть 
і горе, бо дає неймовірну 
силу і волю до життя.

Неймовірною енергети-
кою підтримки були прони-
зані всі виступи учасників 
мистецького дійства. Веду-
чі урочистостей Наталія 
Гвоздик і Михайло Савчук 
читали вірші про майбутнє, 
про те, що чекає кожну лю-
дину в кінці її життєвого 
шляху. Але це не смиренне 
очікування кінця. Це заклик 
до пошуку рятівного “тон-
кого містка” за край неба 
крізь безнадію, до любові, 
яка дасть змогу жити, бути 
людиною та триматися у 
цьому світі… Чарівну пое-
зію продекламувала Вікто-
рія Пачковська, у виконанні 

Ірини Бурмаки прозвучав 
вірш “Хіба любов — це гра?”. 
Пісенний розмай подарува-
ли присутнім милозвучні го-

лоси Тетяни Юник, Вікторії Біло-
вус, Тетяни Франківської, Юлії 
Хороз, Ірини Бурмаки, Марії та 
Анастасії Трач, Анастасії Мізьо-
лик, Каміли Душенько та гурту 
“Switch Light”. 

Хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять українського спі-
вака, письменника, телеведучо-
го, продюсера, актора, лідера 
гурту “Скрябін” Андрія Кузьмен-
ка. Оксана Качан виконала піс-
ню “Старі фотографії”. Чарівним 
і захоплюючим був танець 
“Україна — то твоя земля” у ви-
конанні Анастасії Трач, Тетяни 
Франківської та Марії Трач. 

На завершення директор бу-
динку культури Юлія  
Чупик виконала пісню “Дай,  
Боже, сили нашим солдатам”.

Війна і любов

Юлія Хороз виконує пісню “Молитва”.

Учасники вечора підтримки бійців АТО “Війна і любов”  
(зліва направо): директор БК села Ігровиця Юлія Чупик, Ірина  

Бурмака, Михайло Савчук, Наталія Гвоздик, Вікторія Пачковська.

Учасники урочистостей з нагоди Дня святого  
Валентина на сцені будинку культури с. Ігровиця.

Колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиросер-
дечно вітає з 40-
річним ювілеєм 
вчителя хімії та 
основ здоров’я 
Ірину Романівну 
МІЛЯН, технічного працівника  
Михайла Євстахійовича  
КОРМИЛА, Почапинського сіль-
ського голову, мудрого керівника, 
добру і чуйну людину Марію  
Степанівну ПАЛИГУ.

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.

Сердечно вітаємо з ювілеєм со-
ціального працівника, члена викон-
кому Ступківської сільської ради 
Марію Богданівну П’ЯТКІВСЬКУ.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

З повагою – колектив 
Ступківської сільської ради, 
депутатський корпус, члени 

виконкому.

20 лютого відзначає 80-літній 
ювілей вчитель-пенсіонер, колиш-
ній заступник директора Дубівець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Євген Володими-
рович ПЕТРИК, який багато років 
працював у школі, викладаючи фі-
зику і технічну працю. Чудова лю-
дина, педагог від Бога, відмінник 
народної освіти — Євген Володи-
мирович завжди захоплював учнів 
нестандартним, цікавим та зміс-
товним викладом навчального ма-
теріалу, винахідливим розв’язанням 
поставлених завдань. Пройшли 
роки, але не зменшилося до Вас, 
Євгене Володимировичу, любові 
та поваги колишніх учнів та колег.

Пролетіли літа, мов бистрі води,

І не вернути їх назад,

А нам не віриться сьогодні,

Що Вам уже вісімдесят!

Нехай у Вас душа лиш молодіє, 

Роки минають, а чоло не сивіє, 

Хай серце не знає печалі й розлуки, 

Хай радість приносять Вам діти й онуки. 
З повагою — випускники  

1960-90-х років,  
педагогічний колектив 

Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Гаї-
Шевченківської сільської ради  
Надію Степанівну ОСТАПИШИН.

Хай сонце світить із ясного неба,

Бажаємо всього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку.

З повагою — колектив 
 Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації щи-
ро вітає з днем народження  
бухгалтера Любов Степанівну  
ПАЩИНСЬКУ.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою гарного на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним,

 багатим,

І щоб кожен день прожитий

 Вам здавався святом.

Щиро вітаємо з днем  
народження завідуючу бібліотекою-
філією с. Жовтневе Ірину  
Степанівну ГРИЦАЙ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — працівники ФАПу 
с. Жовтневе і відділення 

поштового зв’язку с. Жовтневе.

Вітаємо з днем народження за-
відуючого господарством ПП  
“Агрон” Андрія Богдановича  
ДАВИДОВИЧА, виконроба ПП  
“Агрон” Тараса Михайловича 
БЛЯЧА, водія ПП “Агрон” Богдана 
Романовича ПОЛІТОВСЬКОГО.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою – колектив  
ПП “Агрон”.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя трудо-
вого навчання та предмету “Захист 
Вітчизни” Бориса Олексійовича 
ВОЛЯНЮКА.

Сердечно зичимо родинного тепла,

Здоров’я, щастя, злагоди до віку,

Нехай кують зозулі многії літа,

А Бог із неба хай пошле опіку.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 40-
річчям педагога-організатора 
Оксану Степанівну ВОЛОШИН.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії. 

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з 55-річчям коче-
гара Петра Володимировича  
ЯЦИКОВСЬКОГО.

Бажаєм удачі, добра і тепла,

Незгоди людські хай згоряють дотла,

І тільки все добре

                    в житті щоб велося,

Хай збудеться все, що іще не збулося.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження  соціально-
го робітника с. Лозова Ольгу  
Степанівну ДЯЧУН.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

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

І добро та радість хай Господь дає. 

Вітаємо з днем народження де-
путата Ігровицької сільської ради 
Олександра Олександровича 
БУРМАКУ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-стоматолога ТРТМО Івана 
Михайловича ТРАЧА, медсестер 
стаціонару Галину Володимирів-
ну ПАЩАК, Ольгу Йосипівну  
МАШТАЛЯР, Лесю Ігорівну  
ПОЛЯНСЬКУ, медичну сестру  
Зоряну Олегівну БОГАЧ, фель-
дшера організаційно-методичного 
кабінету ТРТМО Світлану Євста-
хівну ЗВАРИЧ, молодшу медичну 
сестру ФАПу с. Чистилів Любов 
Іванівну ПАЛАМАР.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

А щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу господарством ТРТМО 
Лесю Омелянівну ГОРОШКО, ла-
борантів Любов Григорівну  
ЯЦИШИН, Оксану Олександрів-
ну МОНДИК, Ларису Олексан-
дрівну КИРЕЮ, молодших медич-
них сестер Галину Ярославівну 
БОЙКО, Марію Володимирівну 
ГРИЦИШИН, Марію Степанівну 
ЗАПОТОЧНУ, бухгалтера Стефа-
нію Йосипівну КРУПКУ, кухаря 
Олександру Йосипівну  
МОНДИК, сторожа Юрія Степа-
новича ВИШНЕВСЬКОГО.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає іменин-
ників лютого: вчителів-пенсіонерів 
Ганну Михайлівну ТЕРАЗ і Ганну 
Йосипівну ЛІСНЯК.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми 

                       і заповітні мрії! 


