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Газета Тернопільської районної ради

“Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь” 

(“І мертвим, і живим…”, 
1845 р.).

Банк речей
при територіальному  

центрі соціального обслугову-
вання (надання соціальних  
послуг) Тернопільського 
району проводить збір: 

осінньо-зимового взуття від 
21 до 46 розміру, теплого одягу 
для дорослих та дітей: курток, 
штанів, светрів; одіял, матраців, 
подушок; засобів гігієни: праль-
ного порошку, памперсів, шам-
пунів, мила; наплічників і шкіль-
ного приладдя — для громадян, 
переміщених із тимчасово оку-
пованої території та зони про-
ведення антитерористичної опе-
рації, які зараз проживають у 
Тернопільському районі. 

Звертатися за адресою:   
м. Тернопіль,  

вул. М. Кривоноса,10.  
Телефони: 53-81-12, 53-79-06.  

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

В 
один з останніх тиж-
нів літнього відпо-
чинку школярів, із 18 
до 23 серпня ц. р., 

на території Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулися 
“Веселі канікули з Богом”. 

Захід організували парох села 
Мишковичі о. Василь Дідух, семі-
наристи Тернопільської вищої 
духовної семінарії імені Патріар-
ха Йосипа Сліпого Тарас Зрай-
чик, Сергій Гербіш і Володимир 
Тульба, аніматори Марія та Васи-
лина Товарницькі, Андрій Оле-
нюх, Андрій Шклярук, Юрій Ду-
дас, Роман Гладкий, Наталя Бе-
дрій, Надія Сямро, Ольга Жонца 
спільно з керівництвом школи. 

“Веселі канікули з Богом” у 
Мишковичах відбулися вперше. 
Щоранку протягом тижня більше 
сотні дітей різного віку збирали-

ся на шкільному подвір’ї, танцю-
вали рухливі банси, співали пісні, 
грали в різноманітні веселі ігри. 
Учасників табору поділили на три 
вікові групи, кожна з яких була 
окремою командою. Діти само-
стійно придумали назви своїх 
команд, гасла, пісні та рухи, які 
повинні супроводжувати ці пісні. 
Керівником старшої вікової групи 
“Незалежні” був семінарист Та-
рас Зрайчик, керівниками мо-
лодших вікових груп “Українці” та 
“Нестримні” були відповідно се-
мінаристи Сергій Гербіш і Воло-
димир Тульба. Діти мали змогу 
весело провести час. Не лише 
розважитися, а й навчитися одві-
чним християнським цінностям. 
Як розповів семінарист Тарас 
Зрайчик, головним гаслом кані-
кул було “Хто чесно грає, той 
перемагає”. Дітям пояснювали, 
що лише живучи за законами 
честі і справедливості, можна до-
сягти високих результатів у жит-
ті. 

Улюбленою розвагою дітвори 
були банси – запальні танці під 
веселу музику. Кожен танець мав 
певне символічне значення, був 
своєрідним посланням. Учасники 
табору присвячували їх україн-
ським бійцям, які сьогодні захи-
щають нашу державу на Сході 
України. “Родзинкою” канікул був 
танець під пісню “Україна єдина” 
групи “Mad Heads XL”. Неабия-
кий азарт і захоплення дітей ви-
кликала велика гра. Щодня кож-
на з команд отримувала спеці-
альне завдання, за виконання 
якого отримувала призові бали. 

– Наш табір насамперед на-
вчає дітей пізнавати Боже слово, 
вчить любові до Бога й України, 
– розповідає семінарист Тарас 
Зрайчик. – Завдяки ігровій формі 
доносимо до дітей духовні цін-
ності. Ранок розпочинаємо з ру-
ханки, потім спільна молитва, 
якій передує пісня “Ми будемо 
молитися”. Після ігор та обіду 
проводимо катехизацію – своє-

рідні лекції. Щоразу обираємо 
нові теми. Оскільки сьогодні діти 
цікавляться соцмережами, тема-
ми лекцій є “ВКонтакті з друзя-
ми”, “ВКонтакті з батьками”, 
“ВКонтакті з Богом”. Головний 
акцент робимо на патріотичному 
вихованні. Діти отримують за-
вдання вивчити якнайбільше 
українських патріотичних пісень, 
танців, віршів, малюють малюнки-
послання бійцям, які сьогодні 
обороняють нашу країну. Всі ди-
тячі малюнки будуть відправлені 
військовим для підняття бойово-
го духу. Щоб не повторювати 
програму “Канікул з Богом” ін-
ших шкіл, придумали провести 
разом із дітьми патріотичний 
флешмоб тризуба. Наприкінці 
перевіряємо, чого діти навчилися 
за день, визначаємо розпорядок 
на завтра. Разом з аніматорами 
підводимо підсумки, співставляє-
мо плюси та мінуси, вносимо ко-
рективи.    

Продовження на 12 стор.

Патріотом будь!

Учасники “Веселих канікул з Богом” у с. Мишковичі  
заявили про свою патріотичну позицію флешмобом.

    2 стор.

Марія Краковецька:  
“Причина 

невирішених  
проблем — 
недостатнє 

фінансування 
освітньої галузі”.

Ірина Борисюк 
стала солісткою 

гурту “Крута Вежа” 
БК с. Байківці.

    6 стор.
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Актуальне інтерв’ю ●

Політикум ●

З початком нового 
навчального року!

Шановні краяни! 1 вересня — День знань, стартує новий на-
вчальний рік. Це період особливого суспільного піднесення, адже 
навчально-виховні заклади — школи, ДНЗ, виші — гостинно відчи-
няють свої двері, щоб юне покоління здобувало знання, набувало 
вмінь і навичок, готувалося до викликів дорослого життя. Важливо 
ростити наших дітей знаючими, але надважливо — і в цьому нас 
переконують нинішні складні події в Україні — ростити їх справжні-
ми патріотами Української держави, гідними громадянами, здатни-
ми творити, розбудовувати, берегти і захищати свою державу, її 
національні надбання.

Першочерговою у цій справі є роль учителя, вихователя, викла-
дача, наставника. Суспільна повага і суспільне сприяння — головні 
чинники, які мають бути відчутними для кожного освітянина —  
людини, яка плекає майбутнє української нації.

З початком нового навчального року Вас, педагоги, школярі, 
студенти! Щиро зичимо натхнення до праці і здобуття знань, напо-
легливості, віри у своїй сили, впевненості у щасливому завтраш-
ньому дні Української держави. 

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Андрій СТРОЄВУС, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

26 серпня голова Тернопіль-
ської РДА Андрій Строєвус 
провів засідання колегії Тер-
нопільської райдержадміні-
страції. В роботі колегії взяв 
участь голова Тернопільської 
районної ради Василь Дідух. 
Голова Тернопільської район-
ної державної адміністрації 
Андрій Строєвус представив 
учасникам колегії новоприз-
наченого першого заступника  
голови райдержадміністрації 
Богдана Лихого. 

На колегії розглянули питання 
стану готовності навчальних закла-
дів району до організованого почат-
ку 2014/2015 навчального року, про 
хід збирання зернових культур та 
стан підготовки господарств до 
проведення комплексу осінньо-
польових робіт, про стан розро-

блення (оновлення) містобудівної 
документації населених пунктів Тер-
нопільського району. 

Начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Марія Краковецька, 
доповідаючи з питання готовності 
шкіл до нового навчального року, 
зазначила, що завдяки спільним зу-
силлям органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, 
керівників загальноосвітніх навчаль-
них закладів, педагогічних колекти-
вів та батьківської громадськості 
вдалось реалізувати ряд заходів, 
виконати заплановані роботи з під-
готовки до нового навчального ро-
ку. Як повідомила Марія Краковець-
ка, на проведення поточних і капі-
тальних ремонтних робіт дирекція-
ми освітніх закладів залучено спон-
сорської допомоги у вигляді коштів, 
матеріалів, робіт на суму близько 
515,5 тис. гривень. До початку но-
вого навчального року виконано 
ряд робіт з облаштування другої 

групи на 20 місць у Шляхтинецько-
му дитячому садку на суму 157 тис. 
гривень. Щодо заходів із пожежної 
безпеки, все, що можна вирішити 
без фінансування, — виконано. Про-
те, бракує коштів на закупівлю 256 
вогнегасників, через недостатнє фі-
нансування не проводиться просо-
чування дерев’яних конструкцій да-
хів вогнетривким розчином, немає 
коштів для встановлення електро-
нної системи протипожежної без-
пеки. Марія Краковецька висловила 
вдячність керівникам шкіл, батькам 
учнів, сільським і селищним грома-
дам, спонсорам, які допомагали в 
підготовці навчальних закладів до 
нового навчального року.

Начальник управління агропро-
мислового розвитку Тернопільської 
РДА Петро Смалюк інформував про 
хід збирання зернових культур та 
стан підготовки господарств до 
проведення комплексу осінньо-
польових робіт. Збирання ранніх 

зернових та зернобобових культур 
у Тернопільському районі заверше-
но, констатував Петро Васильович. 
Петро Смалюк повідомив, що пізні 
культури необхідно зібрати на пло-
щі 17 тис. 190 гектарів, у тому числі 
зернові — 7500 га, технічні — 9040 
га, картоплю і овочі — 450 га та 200 
га кормових культур. 

Заступник начальника відділу-
начальник служби містобудівного 
кадастру відділу містобудування та 
архітектури містобудування Терно-
пільської РДА Наталія Вовчук зазна-
чила, що, відповідно до вимог чин-
ного законодавства, розроблена та 
затверджена містобудівна докумен-
тація сіл Острів, Біла та Петриків. На 
розгляд містобудівної ради управ-
ління архітектури Тернопільської 
ОДА подано генеральний план села 
Підгороднє. Розроблені генплани 
Шляхтинців, Гаїв Гречинських, три-
ває підготовка до подання докумен-
тації на містобудівну раду. На стадії 

завершення розроблення генераль-
ного плану села Великі Гаї, розпо-
чато розроблення генплану села 
Ступки. В населених пунктах, де 
розроблені нові генеральні плани, 
органами місцевого самоврядуван-
ня на розроблення містобудівної 
документації з власних джерел на-
дано близько 600 тис. гривень. За 
словами Наталії Володимирівни, 
станом на 1 серпня ц. р. з 58 насе-
лених пунктів Тернопільського ра-
йону актуалізована містобудівна до-
кументація в 56 населених пунктах. 
Генеральні плани розроблені та від-
повідно актуалізовані в 52 населе-
них пунктах. З метою вирішення 
питань розвитку, планування та міс-
тобудівного освоєння територій, ра-
ціонального використання земель із 
врахуванням державних інтересів 
села, селища, пропонується сіль-
ським, селищним радам при фор-
муванні бюджету на наступний рік 
на наступних п’ять років передбачи-
ти кошти на розроблення містобудів-
ної документації населених пунктів.      

За підсумками роботи колегії 
прийнято відповідні розпорядження 
та доручення.      

Колегія ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

1 вересня тисячі укра-
їнських школярів після 
літнього відпочинку 
сядуть за парти. Про 
те, яким буде цей на-
вчальний рік для учнів, 
їхніх батьків, освітян в 
інтерв’ю нашому ко-
респонденту розпові-
ла начальник відділу 
освіти Тернопільської 
райдержадміністрації 
Марія Краковецька. 

— Маріє Ярославівно, 
чи готові навчальні за-
клади Тернопільського 
району до початку нового 
навчального року? 

— Для перевірки готов-
ності навчальних закладів 
була створена спеціальна 
комісія, до якої ввійшли 
працівники відділу освіти 
Тернопільської райдержад-
міністрації, керівники орга-
нів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, санітарної та по-
жежної служб. До початку нового 
навчального року наші школи, до-
шкільні, позашкільні навчальні за-
клади готові.

— Чи є невирішені проблеми? 
— На жаль, є. Потрібно вирішити 

питання м’якої покрівлі в школах 
Мишкович, Почапинців, Дичкова, 
заміни шиферу в Буцнівській, Козів-
ківській та Малоходачківській шко-
лах. Залишаються аварійними дру-
гий корпус Білецької ЗОШ І-ІІ ступе-
нів і другий корпус Великобірків-
ської школи-гімназії. Це лише де-
кілька прикладів. Причина невирі-
шених проблем — недостатнє фі-
нансування освітньої галузі. Цього 
року на фінансування проведення в 
навчальних закладах капітальних 
ремонтів у районному бюджеті не 
закладено коштів. Керівники на-
вчальних закладів залучають до ро-
боти батьків, спонсорів. Вдячна 
всім, хто допоміг нам у підготовці 
шкіл до нового навчального року. 

— Як цьогоріч буде з опален-
ням у школах? 

— У зв’язку з напруженою ситуа-
цією на газовому ринку поставлено 
завдання зменшити використання 
газу на 30%. Домовляємося з ТзОВ 
“АльфаГазКомлект” та ТОВ “Компа-
нія Енергія Тепла” про переоблад-
нання шкільних паливних та коте-
лень на тверде паливо, встановлен-
ня модульних котелень. Попри це, 
газове обладнання також готуємо 
до опалювального сезону. Що сто-
сується економії електроенергії, бу-
дуть встановлені певні ліміти на її 
використання. Закладено потребу 
електроенергії на календарний рік. 
Вона становить 894 тис. кВт. На 
оплату цього обсягу електроенергії 
виділено 905 тис. гривень. Сьогодні 

заборгованості з оплати за елек-
троенергію немає.  

— Яким буде режим роботи 
освітніх закладів у новому на-
вчальному році? 

— Через напружену ситуацію в 
енергетичній галузі України, з ме-
тою економного використання 
енергоресурсів під час опалюваль-
ного сезону в 2014/2015 навчаль-
ному році школи працюватимуть у 
шестиденному режимі. Садочки 
працюватимуть без канікул. Запла-
новано, що перший семестр у на-
вчальних закладах Тернопільського 
району триватиме з 1 вересня до 
26 грудня, другий — з 9 лютого до 
30 травня. Осінні канікули буде 
скорочено на три дні. Вони трива-
тимуть із 30 жовтня до 2 листопа-
да. Весняні канікули — з 25 до 29 
березня. У першому семестрі до-
ведеться вчитися по суботах 11, 25 
жовтня, 8, 15, 22 листопада, 6 та 13 
грудня. В другому — 14, 21, 28 лю-
того, 14, 21 березня, 4, 18, 25 квіт-
ня. Поки що цей варіант не затвер-
джений. Сподіваюся, вже до 1 ве-
ресня обговоримо разом із керів-
никами шкіл, батьками запланова-
ний графік роботи і приймемо від-
повідне рішення.

— Чи відбудуться зміни в на-
вчальній програмі у зв’язку з на-
пруженою ситуацією в Україні? 

— Сьогодні окреслено нові за-
вдання щодо вивчення в школах 
такого предмету, як “Захист Вітчиз-
ни”, вивчення основ цивільного за-
хисту населення, азів невідкладної 
долікарської допомоги. Раніше ви-
вчення цивільного захисту сприй-
малося як гра, тепер це вимога 
сьогодення. Необхідно відпрацьо-
вувати дії, які стосуються захисту 
життя, адже сьогодні наша країна 
перебуває у стані війни. Крім цього, 
буде актуалізовано військово-

патріотичне виховання школярів. 
Глибше вивчатиметься історія 
України, учні залучатимуться до 
пошукової роботи. Особливо при-
ділятимемо увагу безпеці в шко-
лах. У навчальних закладах буде 
вестися посилене чергування як 
під час уроків, так і під час пе-
рерв.  

— Як забезпечуватиметься 
харчування школярів? 

— Безоплатно харчуються учні 
1-4 класів. На організацію безко-
штовного харчування учнів загаль-
ноосвітніх шкіл у цьому році з ра-
йонного бюджету виділено 1 млн. 
199 тис. 900 гривень. Керівники 
навчальних закладів залучають 
спонсорську допомогу, укладають 
договори з фермерськими госпо-
дарствами про доставку продо-
вольства, використовують продо-
вольчу сировину з пришкільних 
ділянок. 

— Чи всі учні шкіл Тернопіль-
ського району забезпечені під-
ручниками? 

— Учні початкових класів забез-
печені підручниками повністю. Учні 

5-11 класів — на 85%. Відсутні під-
ручники для шестикласників. Мініс-
терство освіти та науки України обі-
цяє найближчим часом виправити 
цей недолік. Поки що в мережі Ін-
тернет є електронні версії цих під-
ручників. 

— Яка ситуація з перевезен-
ням учнів?

— Зараз у навчальних закладах 
Тернопільського району є чотири 
шкільних автобуси. Однак із року в 
рік технічний стан автобусів погір-
шується, вони потребують ремон-
ту. До початку нового навчального 
року необхідно придбати два аку-
мулятори, шини та поповнити за-
паси паливно-мастильних матеріа-
лів. На найближчу перспективу 
спільними зусиллями треба вирі-
шити питання придбання автобусів 
для Настасівської, Мишковицької, 
Почапинської шкіл, додаткового 
автобуса для Великоглибочецької 
школи. 

— У понеділок, 1 вересня, 
стартує новий навчальний рік. 
Яким він буде, цей старт? 

— Урочисті лінійки з нагоди 
Першовересня відбудуться у всіх 
48 загальноосвітніх школах Терно-
пільського району. За парти ся-
дуть 4 тисячі 630 школярів. Корис-
туючись нагодою, вітаю педагогів, 
учнів, батьків із початком нового 
навчального року. Найщиріші на-
путні слова вчителям, які плекають 
справжніх патріотів нашої держа-
ви. Нехай новий навчальний рік 
буде щасливим і результативним. 
Наснаги, творчих пошуків і пере-
мог у новому навчальному році. 
Зичу всім здоров’я, успіхів, упев-
неності в собі і своїх справах, не-
забутніх миттєвостей шкільного 
життя, благополуччя, миру  
і добра!

Марія Краковецька:  
“Причина невирішених  
проблем — недостатнє 

фінансування освітньої галузі”

Начальник відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації Марія Краковецька. 

В р а х о в у ю ч и 
прагнення україн-
ців до трансфор-
мації виборчої 
системи, на базі 
с о ц і о л о г і ч н о г о 
опитування у від-
повідних облас-
тях, а також опи-
тування україн-
ських і регіональ-
них експертів і 
ж у р н а л і с т і в , 
“ T r a n s i t i o n 
Democracy Fund” 
склав рейтинг 
д е п у т а т і в -
мажоритарників, 
які мають найбіль-
ший електораль-
ний рівень під-
тримки в своєму 
регіоні і діяльність 
яких оцінюється 
експертами як не-
обхідна і ефектив-
на. У кожній об-
ласті за результа-
тами комплексно-
го дослідження 
виділено лідерів, 
які обиралися у 
парламент по од-
номандатному ви-
борчому округу, діяльність яких 
можна оцінювати як ефективну і 
таку, що користується популяр-
ністю серед населення і лідерів 
громадської думки з точки зору 
законодавчої діяльності і робо-
ти у виборчому окрузі.

Так, зокрема, серед лідерів у 
Тернопільській області визначе-
но народного депутата від ВО 
“Свобода” Олексія Кайду.

Соцопитування, проведене 

за замовленням “Transition 
Democracy Fund” (недержавна 
організація Великобританії, яка 
здійснює дослідження і моніто-
ринг трансформаційних проце-
сів). Опитано 6400 респонден-
тів, старших 18 років, в 320 на-
селених пунктах на всій терито-
рії України. Участь у експертно-
му опитуванні взяли 152 екс-
перти, лідери громадської дум-
ки та регіональні журналісти.

Британський фонд виділив 
Олексія Кайду як ефективного 
депутата з найбільшим рівнем 

підтримки 

Народний депутат України  
Олексій Кайда.

Школам допомагають спонсори
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Розглянувши клопотання кому-
нального підприємства Великобір-
ківської селищної ради “Добробут” 
про встановлення нових тарифів на 
послуги водопостачання та водо-
відведення, відповідно до затрат, 
керуючись п. 2 ч. І ст. 7 Закону 
України “Про житлово-комунальні 
послуги” № 1875-IV від 24.06.2004 
року, Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 1 червня 2011 
року №869 “Про забезпечення 
єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні по-
слуги”, розпорядження голови Тер-
нопільської облдержадміністрації 
№ 770 “Про забезпечення в облас-
ті єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні по-
слуги” від 21 вересня 2011 року, 
наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та міністер-
ства житлово-комунального госпо-
дарства України “Про затверджен-
ня Порядку доведення до спожива-
чів інформації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру цін/
тарифів, зміну цін/тарифів з об-
ґрунтуванням її необхідності та про 
врахування відповідної позиції те-
риторіальних громад” №390 від 
30.07.2012 року , п. 2 ст. 28 Закону 
України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні” (280/97), виконав-
чий комітет Великобірківської се-
лищної ради вирішив:

1. Затвердити тарифи на по-
слуги централізованого водопос-
тачання та водовідведення, нада-
них комунальним підприємством 
Великобірківської селищної ради 
“Добробут”:

 – для населення: за 1 куб. м 
водопостачання – 8 грн. 90 коп.; 1 
куб. м водовідведення – 13 грн. 45 
коп.;

 – для бюджетних організацій: 
за 1 куб. м водопостачання – 9 
грн. 17 коп.; 1 куб. м водовідве-
дення – 13 грн. 86 коп.;

– для інших споживачів: за 1 
куб. м водопостачання – 9 грн. 34 
коп.; 1 куб. м водовідведення – 14 
грн. 11 коп.

Водопостачання Водовідведення

Повна 
собівартість

Базовий 
прибуток

пдв Тариф Повна 
собівартість

Базовий 
прибу ток

пдв Тариф

Тариф для  
населення

7,07 0,35 1,48 8,90 10,69 0,52 2,24 13,45

Тариф для бюджет них  
організацій

7,07 0,57 1,53 9,17 10,69 0,86 2,31 13,86

Тариф для інших 
споживачів

7,07 0,71 1,56 9,34 10,69 1,07 2,35 14,11

У зв’язку з неодноразовим підвищенням тарифів на електроенергію, ПММ, всіх видів податків кому-
нальне підприємство Великобірківської селищної ради “Добробут” має намір змінити тарифи на водо-
постачання та водовідведення.

Останній раз тариф на водопостачання та водовідведення змінювався у січні 2013 року тільки на 
ПДВ, а за статтями затрат тарифи на водопостачання змінювались в квітні 2012 року, водовідведення 
– у грудні 2008 року. 

Проект рішення
“Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на послуги 

водопостачання та водовідведення комунального підприємства 
Великобірківської селищної ради “Добробут””.

В.о. директора КП “Добробут” П. В. Стрельцов.

О с о б и с т а 
безпека, за-
безпечення 
речами пер-
шої необхід-
ності, пра-
ц е в л а ш т у -
вання, реє-
страція місця 
проживання і 
місця пере-
б у в а н н я , 
оформлення 
та обмін пас-
порта – пи-
тання, які 
н а й б і л ь ш е 
х в и л ю ю т ь 
переселен-
ців на Терно-
пільщині.

Представники 
райдержадміні-
страції, міліції, 
м і г р а ц і й н о ї 
служби прово-
дять виїзні при-
йоми у місцях 
компактного про-
живання вимуше-
них мігрантів з 
Криму і зони АТО. 
Мета зустрічей — 
надати вимушено переміщеним 
особам вичерпну інформацію 
щодо умов отримання адміні-
стративних послуг, виявити ак-
туальні проблеми й оперативно 
їх вирішити.

Днями з посадовцями спілку-
валися громадяни, що тимчасо-
во проживають у Петриківсько-
му обласному геріатричному 
пансіонаті. Зважаючи на специ-
фіку закладу, в пансіонаті зна-
йшли притулок восьмеро пенсі-
онерів та інвалідів з Криму і 
східного регіону України.  На 
запитання переселенців відпо-
відали заступник голови Терно-
пільської райдержадміністрації 
Уляна Люлька, заступник на-
чальника Тернопільського рай-
відділу міліції Богдан Бігун, за-
відувач Тернопільського район-
ного сектору міграційної служби 
Надія Остапишин. На початку 
зустрічі поцікавилися умовами, 
в яких проживають переміщені. 
Як з’ясувалося, практично усім 

необхідним вони забезпечені, 
одначе переселенці бідкалися, 
що покинули домівки у розпалі 
літа, відтак теплих речей із со-
бою не прихопили. 

– Ваше хвилювання цілком 
зрозуміле, адже осінь уже не за 
горами, – звернулася до грома-
дян заступник голови Терно-
пільської РДА Уляна Люлька. –  
З одягом вам обов’язково до-
поможемо. До слова, сьогодні 
ми вже доставили в пансіонат 
спеціальні ходунки, які, знаємо, 
теж вкрай потрібні. 

Під час зустрічі також 
з’ясувалося, що в одного з пе-
реселенців прийшов у непри-
датність паспорт громадянина 
України. Завідувач районного 
сектору управління ДМС України 
в Тернопільській області Надія 
Остапишин пояснила чоловікові, 
як обміняти документ на новий, 
та запевнила, що з цим у нього 
не виникне жодних труднощів. 

 – Добре, що ми виявили цю 
проблему, – каже Надія Степа-

нівна. – Чоловіку буде у найко-
ротші строки оформлено новий 
паспортний документ.

На необхідності дотримання 
законів та правил безпечної по-
ведінки наголосив мігрантам 
заступник начальника райвідді-
лу міліції Богдан Бігун. Він по-
просив нових пожильців геріа-
тричного закладу бути макси-
мально обачними, коли вони 
виходять за територію пансіо-
нату.

– Шахраїв, злодіїв та інших 
лиходіїв, які можуть захотіти 
скористатися із вашого вразли-
вого становища, вистачає у 
будь-якому регіоні, – звернувся 
до переселенців правоохоро-
нець. – Тому при найменшій 
підозрі, що вас намагаються 
ошукати, скривдити, звертайте-
ся до міліціонерів.

На завершення гості побажа-
ли мігрантам, аби у їхніх рідних 
містах якнайшвидше запанував 
мир і люди змогли повернутися 
у свої домівки.

Завідувач Тернопільського районного сектору міграційної служби  
Надія Остапишин, заступник голови Тернопільської райдержадміністрації 
Уляна Люлька, заступник начальника Тернопільського райвідділу міліції  
Богдан Бігун спілкуються із вимушеними переселенцями з Донеччини.

Вони покинули рідні  
домівки у розпалі літа

Оголошення ●

Тернопільська районна рада оголошує конкурс на заміщення  
вакантної посади головного спеціаліста організаційного відділу вико-
навчого апарату Тернопільської районної ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі докумен-
ти: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо при-
йняття на службу в орган місцевого самоврядування; особову картку 
(форма  П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 
4х6 см; копію паспорта громадянина України; копію документа про 
вищу освіту; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою За-
коном України “Про засади запобігання і протидії корупції”; копію вій-
ськового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). 
Вимоги до учасників конкурсу: знання державної мови, повна вища 
освіта, досвід роботи – не менше 2-х років, знання ПК.

Документи приймаються впродовж 30 календарних днів з дня ого-
лошення про проведення конкурсу. Довідки за телефоном 43-58-29.

Працівники відділення швидкої невідкладної медичної допомоги 
Тернопільського районного територіального медичного об’єднання 
глибоко сумують з приводу смерті колишнього працівника – фель-
дшера ШМД Баворівського пункту швидкої медичної допомоги 
Скочеляс Олександри Августинівни та висловлюють щирі спів-
чуття її рідним і близьким.

Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щирі співчуття 
вчителю історії Нетефор Мирославі Степанівні з приводу тяжкої і 
непоправної втрати – смерті батька.

Колектив Баворівської дільничної лікарні глибоко сумує з при-
воду смерті фельдшера ШМД Баворівського пункту швидкої ме-
дичної допомоги Скочеляс Олександри Августинівни та вислов-
лює щирі співчуття її рідним і близьким.

Працівники Баворівського пункту швидкої медичної допомоги 
глибоко сумують з приводу смерті фельдшера ШМД Скочеляс 
Олександри Августинівни та висловлюють щирі співчуття її рід-
ним і близьким.

Ольга ГІРСЬКА, 
перший заступник начальника 
управління Пенсійного фонду 

України в Тернопільському 
районі. 

Коли мова йде про Пенсій-
ний фонд, одразу виникають 
асоціації з людьми похилого 
віку та виплатою пенсій. Дій-
сно, управління Пенсійного 
фонду України в Тернопіль-
ському районі забезпечує 
своєчасну виплату пенсій та 
допомог понад 16 тис. гро-
мадянам району.

Пенсійні виплати постійно 
зростають, тому робота управлін-
ня Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі спрямо-
вана на збільшення надходжень, 
а забезпечити це можливо за 
умови легальної зайнятості насе-
лення та підвищення заробітної 
плати.

Виплата заробітної плати  

“в конвертах“ позбавляє працюю-
чих таких соціальних гарантій, як 
оплата тимчасової непрацездат-
ності, включаючи догляд за хво-
рою дитиною та допомогу у 
зв’язку з вагітністю і пологами; 
виплата втраченого заробітку у 
зв’язку з втратою непрацездат-
ності у разі нещасного випадку на 
виробництві або професійного 
захворювання; виплата допомоги 
з безробіття у випадку втрати ро-
боти. Через несплату єдиного со-
ціального внеску наймані праців-
ники втрачають страховий стаж 
та можливість отримання заро-
бленої пенсії у зв’язку з досяг-
ненням пенсійного віку, інвалід-
ністю та в інших випадках.

Шановні громадяни! Вимагай-
те виплату заробітної плати від-
повідно до законодавства — про-
зоро і відкрито. Не позбавляйте 
себе гідної пенсії в майбутньому 
та соціальної захищеності у ви-
падках, передбачених законодав-
ством.

Консультації ●

Заробітна плата  
“в конвертах” –  

позбавлення соціальних 
гарантій

Статистична панорама ●

* У січні-червні 2014 р. під-
приємствами Тернопільського 
району реалізовано промисло-
вої продукції (товарів, послуг) на 
248,2 млн. грн., що становить 
6,9% загального обсягу реалізо-
ваної промислової продукції в 
області.

Реалізація промислової про-
дукції на одну особу населення в 
січні-червні 2014 р. у Тернопіль-
ському районі становила 3773,9 
грн. (у січні-червні 2013 р. 
–3108,7 грн.).

* Станом на 1 серпня 2014 р. 
сільськогосподарськими підпри-
ємствами району зібрано зерно-
вих та зернобобових культур (у 
початково оприбуткованій вазі) 
310,2 тис. ц (у 2,4 раза більше 
проти 1 серпня 2013 р.), у т.ч. 
пшениці – 142,1 тис. ц, ячменю 
– 152,8 тис. ц. 

* У січні-липні 2014 р. підпри-
ємствами району виконано буді-
вельних робіт на суму 74387 тис. 
грн., що становить 20,9% за-
гального обсягу в області. 

* Обсяг внесених з початку 
інвестування в економіку району 
прямих іноземних інвестицій (ак-
ціонерного капіталу) на 1 липня 
2014 р. становив 7139,1 тис. 

дол. США, що на 11,1% менше 
обсягів інвестицій на початок 
2014 р., та в розрахунку на одну 
особу склав 108,8 дол. США (в 
області – 59 дол.).

* У січні-липні 2014 р. підпри-
ємствами автомобільного тран-
спорту (з урахуванням вантаж-
них перевезень, виконаних  
ф ізичними особами-
підприємцями) перевезено 84,7 
тис. т вантажів та виконано ван-
тажооборот у обсязі 51,8 млн. т/
км, що відповідно становить 
43,4% та 35,2% до січня-липня 
2013 р.

* У січні-червні 2014 р. за-
гальна сума заборгованості з 
виплати заробітної плати збіль-
шилась на 52,3%, або на 577,1 
тис. грн., і на 1 липня 2014 р. 
становила 1680,8 тис. грн.

* Чисельність населення Тер-
нопільського району на 1 липня 
2014 р. становила 66374 особи. 
Впродовж січня-червня 2014 р. 
чисельність населення збільши-
лася на 231 особу.

 
Головне управління 

статистики у Тернопільській 
області.



Програма телепередачП‘ятниця, 29 серпня 2014 року

1 вересня
Понеділок 

2 вересня
вівторок

3 вересня
середа

4 вересня
Четвер

5 вересня
П’ятниця

6 вересня
субота

7 вересня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Вiд першої особи.
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40, 19.00 Про головне.
10.25 Д/ф “Архiтектура. Лiлльська 
         цитадель С. де Вобана”.
11.00 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.40 Х/ф “Будь моїм татом”.
15.45 Книга ua.
16.10 Т/с “Сержант Рокка”.
18.00 Euronews.
18.05 Час-Ч.
18.20 Мiжнароднi новини.
18.55, 19.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Три таємницi Шумського”.
21.50 Д/ф “Щастя в тарiлцi”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
        09.00, 09.30  “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
        09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 “Мiняю жiнку 6”.
11.35 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати 3”.
22.30 “Грошi”.
23.35 “Сказочная Русь”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Заручники”. (2).

інтер
05.55 Надзвичайнi новини.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
10.05 Х/ф “Ягуар”.
11.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
16.55 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.10 Свобода слова.
23.50 Х/ф “Епiдемiя страху”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Культура і мистецтво
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Вінчання зі смертю» 
16.00 Провінційні вісті 
16.10 Дитяча година
17.00 Живе багатство України
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 Знай наших
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Золота ластівка» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.55 Надзвичайнi новини.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
10.05 Х/ф “Ягуар”.
11.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Дев`ять ярдiв”.
16.55 Х/ф “Дев`ять ярдiв 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.10 Свобода слова.
23.50 Х/ф “Епiдемiя страху”. (2).

стб
06.15 “Усе буде добре!”
08.00 “Зiркове життя. Голi i несмiшнi”.
08.55 “Зiркове життя. Полюби себе такою”.
09.50 Х/ф “Молода дружина”.
11.40 Х/ф “Розплата за любов”.
13.20 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.15 Т/с “Коли ми вдома”.
20.10 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Детектор брехнi 6”.
23.30 “Один за всiх”.
00.55 Х/ф “Щит i меч”.

новий канал
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.15 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.05 Т/с “Уся така раптова”.
09.00 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за Ревiзором.
23.10 Т/с “Фiзрук”.
23.35 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”. (2).

канал “україна”
06.05, 13.00 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15 Х/ф “Перелiтнi птахи”.
14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Робiн Гуд”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
17.05 Т/с “Свiтлофор”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Свiтлофор”.
00.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Загублені у часі”
14.30 “Мамина школа”
15.00 “Відверті діалоги” 
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Словами малечі про цікаві речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 «Гра долі»
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Чаc країни”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Новi пригоди Донi i Мiккi”.
10.40 Х/ф “Небеса обiтованi”.
12.50, 19.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.40, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.30 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
18.10 Х/ф “Не зiйшлися характерами”.
23.15 Х/ф “Я Хортиця”.
00.25 Х/ф “Циклон” почнеться вночi”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Вiд першої особи.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 Країна on-line.
07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 Уряд на зв`язку з громадянами.
11.00 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.05 Хочу бути.
14.30 Українського роду.
14.45 Д/ф “Бiле полотно Едварда Хоппера”.
16.05 Т/с “Сержант Рокка”.
17.55 Euronews.
18.20 Мiжнароднi новини.
18.55, 19.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Три таємницi Шумського”.
21.50 Д/ф “Сiмдесятники. Юрiй Iллєнко”.
22.15 Д/ф “Бути сама собi цiллю. 
         Ольга Кобилянська”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
          09.00, 09.30  “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10,
          09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.35 Х/ф “Свати 3”.
12.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати 3”.
22.25 “Територiя обману”.
23.30 “Мультибарбара”.
00.10 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Заручники”. (2).

інтер
05.50 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Пастка”.
11.45 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Цивiльна оборона.
21.05 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Обитель зла”. (2).
00.10 Т/с “Стрiла”.
00.55 Х/ф “Епiдемiя страху”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 Знай наших
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Живе багатство України
10.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Кур’єр на Схід» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Живе багатство України
17.30 Культура і мистецтво
18.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Слідства. інфо»
20.30 «Як судились колись на Україні»
21.00 Наші вітання
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Жінка з тіні» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Пастка”.
11.45 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Цивiльна оборона.
21.05 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Обитель зла”. (2).
00.10 Т/с “Стрiла”.
00.55 Х/ф “Епiдемiя страху”. (2).

стб
06.25 “Усе буде добре!”
08.10 Х/ф “Мама мимоволi”.
10.40 Х/ф “Донечка моя”.
12.30 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”.
14.55 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
00.05 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.10 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Уся така раптова”.
09.00 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.35 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
00.10 Абзац!

канал “україна”
06.05, 13.15 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Балабол”.
12.05, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Будьте здорові”
15.00 “Час змін”
15.30 “Тема дня”
15.45 “Пісні нашого краю”
16.00 “В об’єктиві ТТБ”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “До речі, про речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Х/ф “Ця весела планета”.
12.15, 19.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.05, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.55 Х/ф “Бродячий автобус”.
17.45 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
23.20 Х/ф “Небеса обiтованi”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Вiд першої особи.
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 Перша шпальта.
11.00 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.25 Околиця.
14.50 Як ваше здоров`я?
16.05 Х/ф “Вiддiл убивств”.
18.00 Euronews.
18.20 Мiжнароднi новини.
18.55, 19.45 З перших вуст.
20.00 Д/ф “Три таємницi Шумського”.
21.45 Д/ф “Вiвальдi. Феномен “Пiр року”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00, 09.30  “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
          09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.40 Х/ф “Свати 3”.
12.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати 3”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.10 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Заручники”. (2).

інтер
06.30 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Пастка”.
11.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.50 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Обитель зла 2. Апокалiпсис”. (2).
00.05 Т/с “Стрiла”.
00.55 Х/ф “Типу крутий охоронець”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства. інфо»
08.00 «Як судились колись на Україні»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Живе багатство України
10.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Творчий вечір поета Вадима Крищенка 
14.00 Х.ф. «Вбивство у зимовій Ялті» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Живе багатство України
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
18.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Гомер» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.30 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Пастка”.
11.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.50 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Обитель зла 2. Апокалiпсис”. (2).
00.05 Т/с “Стрiла”.
00.55 Х/ф “Типу крутий охоронець”. (2).

стб
06.00 “Усе буде добре!”
07.45 “Зiркове життя. Теща щастю не перешко-
да”.
08.40 “Зiркове життя. Не бiйтеся народжувати”.
09.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
12.20 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”.
14.55 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 “МайстерШеф 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “МайстерШеф 4”.
00.40 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.10 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Уся така раптова”.
09.00 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
16.40 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
00.05 Абзац!

канал “україна”
06.05, 13.15 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.15, 15.25, 17.10, 22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Балабол”.
12.05 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
20.00 Футбол. Товариський матч.
        Україна Молдова.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “На часі”
15.00 “Зона ризику”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
08.55 Телемагазин.
11.00 Х/ф “Король Дроздовик”.
12.35, 19.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.25, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.25 Х/ф “Свiтла особистiсть”.
17.50 Х/ф “Вперше замiжня”.
23.20 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
00.50 Х/ф “Не зiйшлися характерами”.

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.20 Вiд першої особи.
07.40 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.15 Х/ф “Iван”.
11.55 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
12.50 Православний вiсник.
13.25 Школа Мерi Поппiнс.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.15 Фольк-music.
15.50 Д/ф “Кофi Аннан. Вiдкладена мрiя”.
16.55 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Х/ф “Клуб жiнок”.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Принц i злидар”.
07.00 “Шiсть кадрiв”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “Маша i ведмiдь”.
10.30 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
11.45 “Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi”.
11.50 “Маша i ведмiдь”.
11.55 Х/ф “Тернер i Гуч”.
14.00 “Розсмiши комiка”.
15.00 “Мiняю жiнку 7”.
16.40 “Iнспектор Фреймут”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Згадай про чорта...”
23.00 Х/ф “Хайтарма”. (2).

інтер
06.55 Факти.
07.30 М/ф “Скубiдiнськi iгри”.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Козирне життя, на дачi.
10.25 Дивитися всiм!
11.20 Х/ф “Хоттабич”.
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Обитель зла 5. Вiдплата”. (2).
22.05 Х/ф “Обитель зла”. (2).
23.55 Х/ф “Iдеальне вбивство”. (2).

TV-4
06.00 Х.ф. «Тривожний місяць вересень» 
07.30 «Про нас»
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
09.45 Ранковий фітнес 
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної 
        Святої Літургії з Архикатедрального
         Собору УГКЦ  м.Тернополя 
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф. «Маленькі викрадачі» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я»
15.30 «Про нас»
16.00 «Щоденник для батьків»
16.30 Культура і мистецтво
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слідства. інфо»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Погана звичка» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
06.55 Факти.
07.30 М/ф “Скубiдiнськi iгри”.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.45 Зiрка YouTube.
10.00 Козирне життя, на дачi.
10.25 Дивитися всiм!
11.20 Х/ф “Хоттабич”.
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Обитель зла 5. Вiдплата”. (2).
22.05 Х/ф “Обитель зла”. (2).
23.55 Х/ф “Iдеальне вбивство”. (2).

стб
07.05 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.55 “Караоке на Майданi”.
11.50 “МайстерШеф 4”.
15.35 “Х-фактор 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.35 “Один за всiх”.
21.50 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
23.00 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати”.
00.50 Нiчний ефiр.

новий канал
07.45 Х/ф “Новий хлопець моєї мами”.
09.00 М/с “Дракони: Вершники йолопа”.
10.40 М/ф “У пошуках Нiме”.
13.00 Файна Юкрайна.
14.40 Проект Перфект.
16.00 Супермодель по-українськи.
18.25 Х/ф “ХХХ”.
20.40 Х/ф “ХХХ 2”. (2).
23.15 Х/ф “Швидкий i мертвий”. (2).

канал “україна”
07.20 Подiї.
08.00 Таємницi зiрок.
08.55 Т/с “Практика”.
12.50 Т/с “Дiм сплячих красунь”.
16.50 Х/ф “Пряники з картоплi”.
19.00 Подiї тижня.
19.55 Подiї тижня. Спецiальний репортаж.
20.20 Хочу до Меладзе.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

тет
06.00 М/ф “Воруши ластами, Семмi!”
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик із Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.30 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
11.00 М/с “Фiксики”.
11.45 М/ф “Альфа та Омега: братва з iклами”.
13.15 Х/ф “Любов на островi”.
15.05, 0.00 Х/ф “LOL: Лiто. 
         Однокласники. Любов”.
17.00 Панянка-селянка.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Фільм-дітям” 
15.20 «Замки тернопілля»
15.30 “Шляхами Тараса”
15.45 “Крізь призму часу”
16.00 “Назбиране”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Спортивні меридіани”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 “Словами малечі про цікаві речі”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 «Дива цивілізації»
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Смак життя”
22.30 “Повір у себе”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Т/с “Професiя слiдчий”.
15.15 Т/с “Мiс Марпл”.
01.15 Бiйцiвський клуб.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 00.30 Вiд першої особи.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 Країна on-line.
07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 Д/ф “Персона грата. Iван Фундуклей”.
11.00 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.05 Хто в домi хазяїн?
14.30 Свiтло.
14.55 Надвечiр`я...
16.10 Х/ф “Вiддiл убивств”.
18.00 Euronews.
18.20 Мiжнароднi новини.
18.55, 19.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Текст, як доля. М. Волобуєв”.
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою.
22.15 Д/ф “Той, хто повернувся”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
        09.00, 09.30  “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10,
        09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.40 Х/ф “Свати 3”.
12.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати 3”.
23.50 “ТСН”.
00.10 “Секретнi матерiали - 2014”.
00.30 Х/ф “Заручники”. (2).

інтер
06.40 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Пастка”.
11.50 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. Ранок.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.50 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Обитель зла 3. Вимирання”.
00.05 Т/с “Стрiла”.
00.55 Х/ф “Остання iстина”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Живе багатство України
10.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.00 «Про кіно»
12.30 Культура і мистецтво
13.00 Творчий вечір поета Вадима Крищенка 
14.00 Х.ф. «Інше життя, або втеча з того світу» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Живе багатство України
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Золоте стремено»
20 30 Культура і мистецтво
21.00 Наші вітання
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Краплі дощу на розпечених скелях» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.40 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Пастка”.
11.50 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. Ранок.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.50 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Обитель зла 3. Вимирання”.
00.05 Т/с “Стрiла”.
00.55 Х/ф “Остання iстина”. (2).

стб
06.05 “Усе буде добре!”
07.50 “Зiркове життя. 
        Щасливi покiрнi дружини”.
08.45 Х/ф “Я щаслива”.
10.40 Х/ф “П`ять рокiв i один день”.
12.25 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”.
14.55 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 “Зваженi i щасливi 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Зваженi i щасливi 4”.
00.40 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.10 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Уся така раптова”.
08.55 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.40 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
00.15 Абзац!

канал “україна”
06.05, 13.15 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Балабол”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Європа очима українця”
15.00 «А у нас кіно знімали»
15.30 “Надія є”
15.45 “Тема дня”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Інновації”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Опудало”.
11.45, 19.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
13.35, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.30 Х/ф “Табiр iде в небо”.
17.20 Х/ф “Сучi дiти”.
23.20 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35 Вiд першої особи.
07.25, 07.35 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
08.25, 08.40 Гiсть студiї.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою.
11.00 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.05 Як це?
14.30 Театральнi сезони.
14.55 Вiра. Надiя. Любов.
16.15 Д/ф “Берлiн 1885. Наступ на Африку”.
17.55 Euronews.
18.20 Мiжнароднi новини.
18.55 З перших вуст.
19.40, 21.40 Шустер-LIVE.
00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 На слуху.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00, 09.30  “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 09.35
          Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 “Маша i ведмiдь”.
10.30 Х/ф “Свати 3”.
12.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.15 “Мультибарбара”.
21.40 “Вечiрнiй Київ”.
23.10 “Свiтське життя”.
00.15 Х/ф “Їхнi очi бачили бога”. (2).

інтер
06.35 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Дивитися всiм!
11.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.05 Т/с “Лiквiдацiя”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.05 Факти. Вечiр.
22.25 Х/ф “Обитель зла 4. Життя пiсля смертi”.
00.10 Х/ф “Заборонений прийом”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Золоте стремено»
08.00 Культура і мистецтво
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Живе багатство України
10.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.00 Творчий вечір поета Вадима Крищенка 
14.00 Х.ф. «Добряки» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Живе багатство України
17.30 «Bon appetit»
18.00 Т.с. «Ангел з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Як судились колись на Україні»
21.00 Наші вітання 
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Цунамі 2022» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Дивитися всiм!
11.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.05 Т/с “Лiквiдацiя”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.05 Факти. Вечiр.
22.25 Х/ф “Обитель зла 4. Життя пiсля смертi”.
00.10 Х/ф “Заборонений прийом”. (2).

стб
06.20 “У пошуках iстини. Леонiд 
        Брежнєв: пiлюлi вiд любовi”.
07.05 Х/ф “П`ять рокiв i один день”.
08.55 Х/ф “Людина народилася”.
10.50 Х/ф “Особисте життя
         доктора Селiванової”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 “Танцюють всi! 7”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 7”.
00.40 “Куб 5”.

новий канал
05.50 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.10 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Уся така раптова”.
09.00 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
16.45 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Проект Перфект.
23.15 Х/ф “Холостячки у Вегасi”. (3).
01.00 Репортер.

канал “україна”
06.05, 13.15 Т/с “ОСА”.
06.10 Таємницi зiрок.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.15, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Балабол”.
12.05, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “Весiлля найкращого друга”.
22.00 Х/ф “Вампiрки”.
23.45 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 «Гра долі»
14.45 “Тема дня”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слово має народний депутат”
20.20 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизни - рятувальник”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.10 Х/ф “Свiтла особистiсть”.
11.35, 19.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
13.25, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.25 Х/ф “Тоталiтарний роман”.
17.35 Х/ф “За що?”
23.20 Х/ф “Табiр iде в небо”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.25, 23.00 Вiд першої особи.
07.10 На слуху.
08.05 Шустер-LIVE.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.00 Т/с “П`ять хвилин 
       до метро”.
12.55 Свiтло.
13.25 Хочу бути.
13.45 М/с “Сандокан”.
14.40 Околиця.
15.05 Українського роду.
15.50 Х/ф “Iван”.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Книга ua.
19.15 Д/ф “У серпнi 43-го”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Дреди епохи.
22.10 Моя країна.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.35 “Золотий гусак”.
00.00 Х/ф “Клуб жiнок”.

канал «1+1»
06.05 “Шiсть кадрiв”.
07.00 “ТСН”.
08.00 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.05 Х/ф “Будинок без виходу”.
14.35 “Вечiрнiй Київ”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал”.
23.20 Х/ф “Крутi хлопцi”. (2).

інтер
06.05 Факти.
06.40 Дача.
07.05 Х/ф “Загубленi в космосi”.
09.30 Зiрка YouTube.
10.45 Дiстало!
11.45 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Той ще Карлсон”.
14.25 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
20.05 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Х/ф “Хоттабич”.
23.40 Х/ф “Людина,
         яка змiнила все”. (2).

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Живим» 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Золоте стремено»
10.00 Культура і мистецтво
10.30 Блага звістка 
11.00 Ранковий фітнес
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Тривожний місяць 
        вересень» 
14.30 «Щоденник для батьків»
15.00 Х.ф. «Маленькі викрадачі» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Академічний ансамбль 
         народного танцю «Надзбручанка»
21.15 Х.ф. «Пам’ятай про мене»                                            
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Живим» 

ICTV
06.05 Факти.
06.40 Дача.
07.05 Х/ф “Загубленi в космосi”.
09.30 Зiрка YouTube.
10.45 Дiстало!
11.45 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Той ще Карлсон”.
14.25 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
20.05 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Х/ф “Хоттабич”.
23.40 Х/ф “Людина, яка змiнила все”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
11.35 “Зваженi i щасливi 4”.
15.10 “Танцюють всi! 7”.
19.00 “Х-фактор 5”.
22.20 Т/с “Коли ми вдома”.
00.45 “Детектор брехнi 6”.

новий канал
05.50 Нереальнi iсторiї.
07.55 Ревiзор.
12.45 Пристрастi за Ревiзором.
14.10 Уральськi пельменi.
15.55 Т/с “Воронiни”.
18.45 М/ф “У пошуках Немо”.
20.40 Х/ф “ХХХ”. (2).
23.10 Х/ф “Напад на 13 вiддiлок”. (2).
01.15 Х/ф “Холостячки у Вегасi”. (3).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
10.50, 0.05 Х/ф “Так не буває”.
12.50 Т/с “Випробування вiрнiстю”.
17.00 Т/с “Дiм сплячих красунь”.
21.40 Х/ф “Пряники з картоплi”.

тет
06.00 М/ф “Iсторiя Лео”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик із Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.35 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
11.10 М/ф “Воруши ластами, Семмi!”
12.25 Х/ф “Саксана у Країнi Чудес”.
14.15 М/ф “Операцiя “Слон”.
16.15 Х/ф “Любов на островi”.
18.00 Х/ф “Весiлля 
         найкращого друга”. (2).
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Х/ф “Вампiрки”. (2).

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Новини України”
14.15 “Актуально”
14.30 “Пісні нашого краю”
14.45 “Після школи”
15.00 “На часі”
15.30 «Гра долі»
15.45 “Думки вголос”
16.00 “ПрофStyle ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 «Край, в якому 
         я живу»
16.45 “Пісні нашого краю”
17.00 “Панорама подій”
17.30 “У країні 
           Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні 
         меридіани”
20.30 “Шляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 «Замки тернопілля»
22.30 “Абетка здоров’я”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Т/с “Мiс Марпл”.
20.30 Т/с “Професiя 
        слiдчий”.
01.10 Бiйцiвський клуб.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

диспетчер невідкладної медичної допомоги — 
0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допо-
моги — 0674130345, 29-42-33

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

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

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної до-
помоги — 0674130348, 29-09-81

диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. 
Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, 
вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Актуальне інтерв’ю  ●

Видання Байковецької сільської ради №8 (31)

Байківці
і байківчани

Голова Тернопільського 
обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації 
сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик 
розповів про життя бай-
ковецької громади в не-
простий для України час.

— Анатолію Романовичу, 
розкажіть, будь ласка, яким 
для Вас був цьогорічний 
День Незалежності?

— 24 серпня я побував на 
Яворівському військовому по-
лігоні у Львівській області. З 
14 серпня ц. р. там проходить 
навчання мій зять Микола  
Ференц, він готується стати 
оператором кулеметів БТР. 2 
вересня Микола з побратима-
ми вирушає у регулярну вій-
ськову частину на Схід Украї-
ни, у зону антитерористичної 
операції…

Того дня я привіз Миколі 
бронежилет, каску, продукти, 
оглянув місцеву казарму, спіл-
кувався з військовими. Зараз 
бійці тренуються зі стрільб на 
відкритому полігоні. Загалом 
хлопці там налаштовані позитив-
но, демонструють бойовий дух.

— Чи бачите Ви можливість 
виведення російських військ з 
території України дипломатич-
ним шляхом?

— Дуже хотілося б, аби все 
вирішилося у рамках дипломатії. 
Але реалії змушують думати інак-
ше – це неможливо. Ми повинні 
вміти і могти захистити себе за-
раз. Я бачу світло в кінці цього 
тривожного тунелю. Адже все, 
що має початок, має і завершен-
ня. Вірю, для України це завер-
шення буде увінчане перемогою.

— Чи вірите Ви у парламент-
ські вибори 26 жовтня цього 
року та у їх легітимність?

— Вважаю, чесні вибори до 
Верховної Ради України 
обов’язково відбудуться цього-
річ. Однак, прикро, що вони про-

йдуть за старою системою – че-
рез закриті списки.

— Як зараз живеться байко-
вецькій громаді?

— У життя байківчан останнім 
часом увірвалась тривога за до-
лю земляків, які сьогодні ризику-
ють життям на україно-
російському кордоні. Адже, окрім 
Миколи Ференца, військове на-
вчання зараз проходить байків-
чанин Михайло Мудровський. 
Петро Шулик і Микола Лабатий 
перебувають у зоні антитерорис-
тичної операції. Боюсь, вони не 
останні, кому доведеться боро-
нити Україну найближчим часом. 
Байковецька громада постійно 
проводить збір коштів на засоби 
захисту військовим, одяг, їжу, які 
спрямовують українським солда-
там на Схід.

— Над чим працює зараз ко-
лектив Байковецької сільської 
ради?

— Зараз ми живемо в режимі 
очікування змін, які обіцяє керів-
ництво України. Нині життєво не-
обхідними є реформи місцевого 
самоврядування. Днями нарешті 
розпочинаємо капітальний ре-
монт вулиці Трудової, де буде 
встановлено асфальтоване по-
криття. Вартість робіт – у межах 
500 тисяч гривень. 25 серпня 
відбулися збори громадян маси-
ву Сонячний щодо електрифікації 
цього масиву. Проектна доку-
ментація уже виготовлена. Нара-
зі вирішуємо питання процедури 
фінансування, яке буде спільним 
– 70% за кошти територіальної 
громади масиву Сонячний та 
30% з бюджету Байковецької 
сільської ради.

— Анатолію Романовичу, не-
щодавно відбулася чергова 
сесія Байковецької сільської 
ради. Які результати?

— Найголовніше, що ми пере-
оформили договори оренди на 
землю. Відтак, надходження до 
сільського бюджету зростають в 
кілька разів – щомісяця у бюджет 
Байковецької сільської ради до-
датково надходитиме в межах  
25 тисяч гривень за оренду зем-
лі.

— Через кілька днів учні 
підуть у школу. У попередні 
роки багато йшлося про бу-
дівництво сучасної школи на 
території Байковець. На яко-
му етапі зараз це питання?

— Питання щодо будівництва 
школи знаходиться у переліку 
запланованих завдань Байко-
вецької сільської ради. Однак, 
зараз воно не на часі. Актуалізу-
вати його зможемо лише тоді, 
коли всі кошти, які заробляє сіль-
ська рада, будуть залишатися на 
місці. Тобто, після відповідних 
реформ місцевого самовряду-
вання, зміни Бюджетного кодек-
су України. 

— Дякую за розмову.
 

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Анатолій Кулик:  
“Живемо, очікуючи змін”

Голова Тернопільського  
обласного відділення  

Всеукраїнської асоціації сільських 
і селищних рад, Байковецький 

сільський голова Анатолій Кулик.

З Днем знань, краяни!
У день Першовересневого свята починається новий навчальний 

рік. Ця подія єднає усі покоління представників найрізноманітні-
ших професій, бо складну й цікаву дорогу пізнання ми торуємо 
впродовж усього життя. У переддень Першовересня сердечно ві-
таю вчителів і викладачів, учнів і студентів, батьків, усіх краян із 
початком нового навчального року. Нехай він 
дарує високі й світлі почуття, відкриває пе-
ред молоддю широкі обрії пізнання, педаго-
гам приносить задоволення від плодів їхніх 
зусиль, а батькам – віру в щасливу долю ді-
тей в суверенній, незалежній Україні.

З повагою — голова Тернопільського 
обласного відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських та селищних рад, 

Байковецький сільський голова  
Анатолій КУЛИК. 

Сердечно вітаємо нашого духовного настав-
ника – пароха с. Байківці отця Віталія ДЗЮБУ 
— з днем народження. Низький уклін Вам, все-
чесний отче, за сумлінну працю на Христовій ни-
ві. Бажаємо міцного здоров’я, Божої ласки і бла-
гословення, опіки Пресвятої Богородиці для Вас, 
Вашої родини. Нехай повага, християнська лю-
бов і духовне вдосконалення Вашої пастви бу-
дуть Вам нагородою за невтомну працю у Божо-
му винограднику.

З глибокою повагою і шаною —  
парафіяни с. Байківці.

Вітаємо! ●
З днем наро-

дження щиро віта-
ємо депутата  
Б а й к о в е ц ь к о ї  
сільської ради  
Василя Григоро-
вича ПРОКОП’ЯКА.

Бажаємо здоров’я,

 сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен 

                                        дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя математики та 
інформатики Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Марію Ярославівну  
БАЙДАК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Наша 
сторінка

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

Надія ШУЛЬ, 
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Знову до небес ми  
з молитвою звертаємось,

Благаєм, Боже, спокою
 пошли,

Щоб моя рідна серцю Україна
Не знала більше пострілів 

війни.

Нині в суспільстві часто 
можна почути, що україн-
ська молодь цурається ду-
ховного життя, рідко ходить 
до церкви, відтак, вдається 
до шкідливих звичок. 
Як можна жити по-іншому, 

щодня демонструє духовний на-
ставник с. Байківці о. Віталій 
Дзюба. Молодь нашого села тяг-
неться до нього, наче квіти до 
сонця. Бо з ним цікаво, весело, а 
часом і легше пережити особис-

ту тривогу. Особливо тепер, коли 
настав час молитися за мир в 
Україні. 

Цікавими і змістовними цього-
річ були літні канікули для моло-
дих байківчан. Для них отець  
Віталій організував насичене до-
звілля. Відтак, з 28 до 31 липня у 
церкві Пресвятої Параскеви 
Сербської у Байківцях працював 
християнський табір з денним 
перебуванням “Бог. Україна. 
Мир”. Спочатку священик провів 
Святу Літургію за здоров’я всіх, 
хто бере участь у таборі, а також 
за дорогу кожному серцю Украї-
ну. 

Учасників табору розділили на 
чотири команди за віковими ка-
тегоріями. З кожною групою пра-
цювали окремі аніматори. Ко-
манда “Ісусові діти”, до якої вхо-
дили байківчани від 5 до 7 років, 
була під контролем Ольги Клюк 
та автора цих рядків. Діти віком 

від 8 до 10 років зорганізувались 
у команду “Вогонь” (аніматори – 
Сергій Бербеничук та Христина 
Кашуба). Надія Яськевич і Марія 
Ленько очолили команду “Банде-
рівці”, в яку входили байківчани 
віком від 10 до 13 років. Най-
старша команда “Буря” була у 
компетенції Яни Гетьман, Ірини 
Шулик, Володимира Конотоп-
ського та Ані Коваль. Кожна ко-
манда вибрала колір своєї сим-
волічної стрічки, підготувала 
емблему та девіз.

Кожен день табору мав зміс-
товну назву – “Бог сотворив нас 
для миру”, “Бог дав нам Україну”, 
“Бог дав нам Українську греко-
католицьку церкву” – і, звісно, 
розпочинався з молитви. Впро-
довж цього часу аніматори з ді-
тьми вчилися танцювати банси – 
рухливі танки для дітей. 

Продовження на 7 стор.

Традиції ●

“Бог. Україна. Мир”Учасники Молодіжної спільноти церкви Пресвятої Параскеви 
Сербської с. Байківці щиро вітають свою добру подругу Юлію  
ТУРЧМАНОВИЧ та її нареченого Ярослава ШЕВЧУКА з одружен-
ням! Щиро зичимо молодій парі безмежного сімейного щастя, зла-
годи, здійснення усіх мрій і сподівань. Нехай Ваше єднання, дорогі 
Юлія та Ярослав, буде міцним і на все життя!

До щастя стежина стелилась,

Ви двоє зустрілись на ній,

Вона Вам серця поєднала,

Даруючи радість надій.

Вам в парі судилося стати

На вишитий щастям рушник,

То хай же кохання і вірність 

Будуть у Вас на весь вік.

2 серпня у храмі Пресвятої Параскеви Сербської с. Байківці на 
весільний рушник стали молодята Ярослав та Юлія ШЕВЧУКИ. 
Щиро вітаємо молоду пару!

Хай дороги Ваші стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує багато щасливих літ!

З повагою — колектив Байковецької сільської ради.
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Ірина ЮРКО. 
Фото Юлії ТУРЧМАНОВИЧ.

Незважаючи на те, що тра-
диційний фестиваль “Дзи-
гаБай” у Байківцях цього-
річ відмінили через неспо-
кійну ситуацію в країні, хоч 
і планували його довший 
час на 24 серпня, погода, 
вочевидь, до фестивалю 
готувалася – як завше па-
дав дощ. Втім, урочистості 
з відзначення 23-ої річниці 
Незалежності України у 
Байківцях не скасували. Як 
наголосили учасники захо-
ду, в цьому є певний сим-
волізм — держава пережи-
ває тяжкі часи, в які краще 
триматися разом. Того дня 
і люди, і природа оплаку-
вали полеглих за волю 
держави героїв.

День Незалежності у Байків-
цях розпочався у храмі Пресвя-
тої Параскеви Сербської. Тут 
парох села отець Віталій Дзюба 
провів святкове богослужіння, 
під час якого присутні ревно мо-
лилися за мир в Україні. Після 
Служби Божої урочистості про-
довжили в місцевому будинку 
культури. Як зазначив його ди-
ректор Мар’ян Гарбуз, концерт-
на програма цьогоріч була без 
веселощів і танців, з патріотично-
релігійною тематикою. Організа-
тори мали на меті підкреслити 
важливість нелегких подій в дер-
жаві, підтримати односельчан та 
надати сили боротися. 

Відтак, присутні переглянули 
документальний фільм про вій-
ськові події на Сході України 
“На передовій. Військові начер-
ки”, створений телеканалом 

“ICTV”, який став лідером укра-
їнського ефіру в червні цього 
року. “Ця стрічка розповідає 
про війну на Сході України, не-
прикрашену, з шокуючими віде-
окадрами, — прокоментував 
фільм Мар’ян Гарбуз. — У цій 
картині військові дають інтерв’ю, 
тут зображено хроніку подій і 
сьогоднішній стан антитерорис-
тичної операції, людей, які бе-
руть в ній участь. Донедавна 
здавалося, що відповіді на пи-
тання щодо долі України україн-
ці знають – вони десь на по-
верхні. Однак, війна корегує 
цінності та пріоритети. Змінює 
тих, хто опинився під обстрі-
лом. І тих, чия лінія фронту не 
проходить там, де рвуться сна-
ряди, – вдумливих і активних, з 
громадянською позицією. Тому 
в щирих відповідях героїв філь-
му ми, українці, впізнаємо себе, 
бо немає важливішого за Бать-
ківщину, мир, здоров’я рідних і 
близьких”. 

— Коли Україна повернеться 
до мирного життя, важливо, 
щоб ми продовжували жити 
згідно з тими цінностями, до 
яких тепер прийшли, і не допус-
тили повторення військової 
агресії, — сказала, звертаючись 
до присутніх, депутат Байко-
вецької сільської ради Галина 
Куземко.

Родзинкою заходу став ви-
ступ музичного гурту “Крута Ве-
жа” БК с. Байківці, під час якого 
художній керівник Павло Баган 
представив глядачам нову со-
лістку колективу – відому теле-
ведучу, учасницю проекту 
“Х-фактор”, співачку Ірину Бо-
рисюк. “Маленькою я часто при-
їжджала на велосипеді у Байків-
ці. Любила поласувати на міс-
цевих полях кукурудзою і горо-
хом (посміхається – ред.), — 

розповіла нашому кореспонден-
ту Ірина Борисюк. — За весь час 
неспокійних подій в Україні я 
жодного разу не виступала на 
сцені. Але у День Незалежності 
мені захотілося побути у колі 
патріотичних українців, таких, 
як байківчани. У цьому селі по-
чуваюся дуже затишно, по-
домашньому, бо воно нагадує 
село моєї бабусі у Закарпат-
ській області, куди любила на-
відуватися в дитинстві”.

До слова, як зазначив Павло 
Баган, гурт “Крута Вежа” наразі 
готується до участі в регіональ-
ному відбірковому турі телепро-
екту “Лабух-шоу” львівського те-
леканалу “ZIK” – конкурс весіль-
них музикантів за звання найкра-
щого колективу України. Оціню-
вати вміння музик будуть зіркові 
гурти і кількамільйонна глядаць-
ка аудиторія. 

Також мистецький талант для 
байківчан 24 серпня дарували жі-
ночий вокальний ансамбль “Бай-
ківчанка” БК с. Байківці (художній 
керівник – Павло Баган), дитячий 
вокальний ансамбль “Сонечко” БК 
с. Байківці (художній керівник – 
Марія Вацик), солісти будинку 
культури Ірина Жулицька, Яна 
Гетьман, Володимир Конотоп-
ський, Сергій Бербеничук. А Оля 
Клюк (у ролі України) та Володи-

мир Конотопський (у ролі Бога) 
інсценізували повчальну легенду 
про те, як Бог ділив землю між 
різними народами. Провела захід 
художній керівник будинку культу-
ри с. Байківці Марія Вацик.

У День Незалежності байківча-
ни також підбили підсумки кон-
курсу “Україна очима дітей”, який 
за підтримки Байковецької сіль-
ської ради організував Молодіж-
ний комітет при Байковецькій 
сільській раді. Переможців визна-
чили у двох вікових категоріях 
серед сімнадцяти представлених 
робіт. Відтак сучасний планшет 
марки “Lenovo” за виріб у техніці 
ліплення “Україна моїми очима” 
отримала Софія Башняк (8 років). 
Другий планшет став нагородою 
за найкращий вибір серед стар-
ших конкурсантів – Софії Касар-
ди (13 років), яка неординарно 
назвала свою роботу з бісеру: 
“Герої не вмирають. Вони вічно 
житимуть у наших серцях. Ці квіти 
я дарую Вам, люблячим синам 
своєї неньки”. У складі журі були 
Леонід Алексенко, Оксана Пара-
щук та Галина Куземко. Як зазна-
чила керівник Молодіжного комі-
тету Юлія Турчманович, усі творчі 
роботи, які взяли участь у конкур-
сі, будуть представлені в спеці-
альній експозиції у музеї в будин-
ку культури с. Байківці.

У День Незалежності в Байківцях 
співала Ірина Борисюк

Ірина Борисюк (у центрі) з байківчанками під час урочистостей  
з нагоди Дня Незалежності України у будинку культури с. Байківці.

Творчі роботи Софії Касарди (зліва) та Софії Башняк,  
які виграли головний приз конкурсу “Україна очима дітей” —  

планшети від Байковецької сільської ради.

Парох с. Байківці о. Віталій Дзюба під час богослужіння  
у церкві Пресвятої Параскеви Сербської у День Незалежності України.

Учасниця музичного талант-шоу “Х-фактор” Ірина Борисюк відтепер є солісткою гурту  
“Крута Вежа” будинку культури с. Байківці (художній керівник — Павло Баган).
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Байківці і байківчани

Ірина ЮРКО.

У час, коли агресія з боку 
Росії уже посягла на життя 
українців, відзначення Дня 
Незалежності має особливу 
цінність для кожного з нас, 
адже цьогоріч Україна бо-
лить у кожному серці. Від-
так, 24 серпня кореспон-
дент газети “Подільське 
слово” поцікавилася у бай-
ківчан, що для них означає 
День Незалежності.

П а в л о 
БАГАН (за-
ступник ди-
ректора бу-
динку куль-
тури с. Бай-
ківці, ху-
дожній ке-
рівник гур-
тів “Крута 
Вежа” та 
“Байківчан-
ка”, музи-
кант):

“Сьогодні доля України зале-
жить від рішень, які повинні при-
йняти Президент та військове 
керівництво України. На жаль, 
знаю багато прикладів із розпо-
відей вояків, які сьогодні захища-
ють Східний кордон, про слабке 
забезпечення військовою техніч-
ною зброєю. 

Вважаю, перемогти агресора 
– Росію в Україні – допоможе 
згуртованість і спільна дія. А най-
кращий об’єднуючий ефект має 
пісня. Якщо металеві пластини 
бронежилету захищають на пе-
редовій від ворожих куль, то 
влучне слово, щира пісня, сер-
дечна мелодія захищають їх від 
зневіри і втрати надії на перемо-
гу. Ми, як митці, підтримуємо 
своїх воїнів найціннішим, що у 

нас є – талантом співати. Під час 
урочин з нагоди Дня Незалеж-
ності на сцені будинку культури 
с. Байківці вперше звучала пісня 
“Розійдіться тумани” (слова тер-
нопільської поетеси Алли Бінца-
ровської, музика – Сергія Рудь-
ка), створена за мотивами сучас-
них подій в Україні. Солдатам 
зараз важливо відчувати під-
тримку кожного співвітчизника”. 

Я н а 
ГЕТЬМАН 
(студент-
ка):

“У День 
Незалеж -
ності відчу-
ваю глибо-
ке пережи-
вання, адже 
це той час, 
коли поба-
жання мирного неба вже, на жаль, 
стало осмисленим і серйозним. У 
межах своїх можливостей нама-
гаюсь підтримувати солдатів, які 
сьогодні захищають кожного 
українця. З подругою у вільний 
час пишемо листи зі словами під-
тримки воякам у зону АТО. Для 
декого це може здатися дрібни-
цею, а для солдата в окопі це 
часто буває єдиною розрадою. 
Вважаю, ми зобов’язані підтри-
мати бойовий дух цих мужніх чо-
ловіків. Слід щомиті доводити, що 
ми віримо у них”.

 Марія 
ВАЦИК (ху-
дожній ке-
рівник бу-
динку куль-
тури с. 
Байківці):

“Цьогоріч 
відзначення 
Дня Неза-
л е ж н о с т і 
України бу-

ло відмінним від усіх попередніх 
– без веселощів та розваг. Кож-
на пісня урочистої програми у 
нашому будинку культури викли-
кала у слухачів бажання щиро 
молитися Богу за мир у державі, 
за життя кожного солдата. 

Сповнена переживань за до-
лю України, півроку тому пішла 
з життя моя мама. Щодня у 
сльозах вона просила у Господа 
спокою в державі. Тоді ніхто з 
нас повірити не міг, що події 
розвиватимуться настільки тра-
гічно. Дуже важливо, що в цих 
складних умовах об’єднується 
народ, формується сучасна 
українська нація, коли люди, 
незалежно від місця проживан-
ня, ідеологічних і політичних 
протиріч, розуміють, що у нас 
єдина країна. Впевнена, Україна 
вистоїть!”.

Анатолій 
ДУРАЙ (39 
років):

“ Н а й -
більше свя-
то держави 
— День Не-
залежності 
— Україна 
зустріла у 
б о р о т ь б і . 
Четверо на-
ших байківчан зараз перебува-
ють на військовому навчанні, 
або в зоні антитерористичної 
операції. Мене сьогодні дуже 
турбує тема так званих біжен-
ців, коли мої земляки гинуть на 
Сході України, а вихідці з цих 
територій, маю на увазі здоро-
вих чоловіків, відпочивають на 
безпечних територіях, вимага-
ють комфорту, безкоштовного 
проживання і практично нічим 
не займаються.

Нині я всіма думками і мо-
литвами з нашими земляками, 

учасниками війни на сході Укра-
їни. Дай їм, Боже, живими і 
здоровими повернутись до сво-
їх родин, у рідні Байківці. Дай 
нам всім перемоги і миру!”.

С о ф і я 
К А Н Ч У К 
( с е м и -
класниця):

“У день 
народжен-
ня моєї 
країни ба-
жаю, щоб 
війна ско-
ріше закін-
чилася, в 
Україну на-

решті прийшов мир, а наші за-
хисники повернулися додому 
живими і неушкодженими. Що-
дня дивлюся новини по теле-
баченню та в інтернеті, потер-
паю за наших людей. Саме за-
раз, захищаючи свою країну, 
ми отримуємо свою справжню 
незалежність. Через кров, че-
рез страждання та боротьбу 
народжується непереможна на-
ція. Нація патріотів. Сильних, 
вільних людей, здатних захис-
тити свою країну та родини від 
ворога. Навіть такого, який пе-
реважає чисельністю та збро-
єю. Ми переможемо, ми стане-
мо сильнішими!”.

“Ми переможемо,  
ми станемо сильнішими!”

Леся ЧАПЛІНСЬКА (байківчанка, матір двох дітей): 
“24 серпня цьогоріч набрало абсолютно нового змісту. Зараз 

важко сказати, хто спричинився до війни в Україні, в якій сьогод-
ні гине велика кількість людей. Багато з моїх знайомих вже по-
бували в зоні АТО, або перебувають на навчанні на полігонах. 
Три місяці тому прийшла повістка моєму чоловіку Василеві… У 
нас двоє маленьких синочків – Матвій (2 роки) і Максим (9 ро-
ків). Як матері і дружині, мені дуже страшно щодня жити, наче 
на пороховій діжці. Кожен мій світанок розпочинається бажан-
ням, аби це пекло в Україні якнайшвидше закінчилося. Напевно, 
вперше з 1991 року у День Незалежності у мене не святковий 
настрій, але я сповнена віри у мир і щасливе майбутнє  

України”. 

Леся Чаплінська з чоловіком Василем і синочком  
Матвієм у День Незалежності України.

Продовження.
Початок на 5 стор.

Кожен своїми руками поста-
рався виготовити з тканини  
янгола зі спеціальним повідо-
мленням для українських бійців 
у зоні АТО, де зазвичай були 
побажання витримати всі ви-
пробування і повернутися додо-
му живими і здоровими. Також 
діти малювали військовим ма-
люнки, писали по-дитячому щи-
рі листи. Ці вироби згодом від-
правили на схід з допомогою, 
яку напередодні збирали всім 
селом.  

Щодня після обіду увесь та-
бір йшов колоною від церкви до 
місцевого стадіону. З собою за-
вжди брали два прапори – 
синьо-жовтий та стяг УПА, спі-
вали патріотичних, повстанських 
пісень, які вивчили напередод-
ні. Односельчани спочатку сто-
ронилися нас, а потім самі при-
водили дітей у колону. Часом у 
таборі було до півсотні учасни-
ків. На спортивному полі хлопці 
і дівчата грали у футбол та інші 
спортивні ігри, проводили квес-
ти. Ввечері з неохотою діти по-
верталися у домівки. 

В останню ніч табору усі 
учасники залишилися біля хра-
му Пресвятої Параскеви Серб-
ської. Тут розклали намети, 
розпалили багаття, на якому 
приготували, здається, най-
смачнішу смажену картоплю. 
Поруч встановили проектор, за 
допомогою якого о. Віталій 
транслював цікаві, повчальні 
фільми. Тут відбулися прони-
кливі нічні чування, був час і для 
індивідуальної молитви. Цю ніч 
діти ще довго згадували у своїх 
розмовах. 

Наступного дня таборяни 
ставили театралізовані сценки, 
переглядали фотографії про 

проведені разом захоплюючі 
дні, а згодом частувалися за со-
лодким столом, який організу-
вали для них батьки.

Завершальним етапом табо-
ру став триденний похід у За-
рваницю. Очолив процесію о. 
Віталій, участь взяли двоє бать-
ків учасників Молодіжної спіль-
ноти – Леся Конотопська та 
Стефанія Козуб. Вийшли ми 12 
серпня вночі. Серед прочан 
наймолодшими були шести-
класники. Погодні умови були 
сприятливими. Йдучи, прочани 
багато співали про Україну, мо-
лилися за її мирне майбутнє. 
Був час і для мовчання, щоб 
привести до ладу думки. Тієї 
ночі Бог дарував кожному з нас 
силу самотужки прийти у домів-
ку Божої Матері в святому місці 

села Зарваниця. Відтак, майже 
без зупинок о 9 годині ранку на-
ступного дня ми прибули на 
місце призначення. Вважаю, це 
добрий знак Господа.

— Дуже тішуся, що ці каніку-
ли для юних байківчан стали 
періодом єдності, — підсумував 
результати проведеної роботи 
настоятель спільноти Пресвятої 
Параскеви Сербської с. Байків-
ці о. Віталій Дзюба. — У першу 
чергу, з аматорами ми брали до 
уваги уподобання дітей, нама-
галися запропонувати їм ціка-
вий і водночас корисний відпо-
чинок. За цей час всі стали од-
нією великою християнською 
родиною. Дякую Богу, що нам 
все вдалося.

Традиції ●

“Бог. Україна. Мир”

Патріоти-байківчани під час 
пішої прощі у духовний центр  

с. Зарваниця.

Учасники християнського табору з денним перебуванням “Бог. Україна. Мир” з парохом  
с. Байківці о. Віталієм Дзюбою на території церкви Пресвятої Параскеви Сербської.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

24 серпня, в День Незалеж-
ності України, на стадіоні в 
селі Байківці в рамках чо-
тирнадцятого туру чемпіо-
нату Тернопільського райо-
ну з футболу відбулася зу-
стріч сусідів по турнірній 
таблиці – команд “Сокіл” 
(Байківці) та села Романів-
ка. Перед звітним поєдин-
ком байківчани з 26 очками 
в активі займали третю схо-
динку, на два очки більше 
було в їхніх опонентів. 

Обидві команди розуміли важ-
ливість цього матчу. Перемога 
гарантувала байковецьким фут-
болістам вихід на друге місце, 
поближче до лідера, романчани 
в разі “вікторії” могли б ще біль-
ше відірватися від своїх най-
ближчих переслідувачів. Одна й 
інша команди підійшли до очного 
протистояння в хорошому на-
строї: у попередньому турі бай-
ківчани обіграли на своєму полі 
аутсайдера першості – команду 
Смиківців із рахунком 5:2, рома-
нівські футболісти перемогли 
Стегниківці – 4:3. В першому колі 
команда Байківців на виїзді пе-
ремогла Романівку з рахунком 
1:2. 

Загалом матч видався ціка-
вим, щедрим на забиті м’ячі. 
Обидва колективи вийшли на га-
зон зарядженими на боротьбу й 
потішили глядачів відкритим фут-
болом. Уже через декілька хви-
лин після стартового свистка Ва-
силь Мілов точним ударом вивів 
романівську команду вперед. 
Проте байківчани не опустили 
руки та кинулися доводити, що 
гол суперника – випадковість. 
Відновив паритет у рахунку Во-
лодимир Шкодзінський, добивши 
у ворота м’яч, який відбив перед 
собою голкіпер. Після цього бай-
ківчани грали активніше. В цій грі 
на полі виблискував головний 
футбольний діамант байковець-
кої команди Матвій Николайчук, 
який робив “погоду” на полі. 
Спочатку він замкнув простріл із 
флангу Миколи Станька. 2:1 – 
байківчани повели в рахунку. Ро-
манчани побігли відіграватися. 
Однак так і не спромоглися вра-
зити в першому таймі ворота су-
перника більше одного разу, на-
томість пропустили два голи-
близнюки. Відзначився Матвій 
Николайчук, який перехопив м’яч 
на чужій половині поля і двічі 
“розписався” у воротах суперни-
ків, записавши до свого активу 
“хет-трик”. Варто сказати, що 
днями Матвій, який є граючим 
тренером байківчан, успішно 
пройшов курси тренерів у мето-
дичному центрі Тернопільської 
обласної федерації футболу та 
отримав диплом тренера, який 
дає право працювати з аматор-
ськими колективами України. 

Друга сорокап’ятихвилинка 
гри розпочалася за цілковитої 
переваги команди-господаря. 
Помітно було, що байковецькі 
футболісти не збираються ви-
пускати з рук перемогу. Як каза-
ли місцеві вболівальники про 
своїх улюбленців, хлопці грають 
із вогником, аж іскри з-під бутсів 
летять. Доказом цього став 
п’ятий гол байківчан. Результа-
тивним ударом відзначився Ві-
ктор Ковило. На куражі байко-
вецькі футболісти просто-таки 
розривали захист романчан. У 
повітрі запахло шостим забитим 
м’ячем у виконанні байківчан. 
Після подачі кутового головою в 
штрафному майданчику супер-
ника небезпечно пробивав Сте-
пан Михайлович. Фланговими 
атаками Андрій Лемещак прохо-
див захист Романівки, як ніж 
крізь масло. Попри це в захис-
них редутах байківчан панувало 
правило “один за всіх і всі за 
одного”. Вдалі командні дії при-
вели до ще одного голу. Всюди-
сущий Матвій Николайчук пере-
хопив м’яч, віддав пас на Олега 
Мукомелу, який красивим уда-
ром поклав шкіряну кулю у 
“дев’ять”, знявши павутинку 
верхнього кута воріт і отримав-
ши порцію овацій від місцевих 
уболівальників. Так рахунок у 
матчі став 6:1. 

Окрилені успіхом, байківчани 
створили ще декілька небезпеч-
них моментів біля воріт суперни-
ка. Непогано приклався до м’яча 
Віталій Микитюк, потужно в по-
перечину пробив Віктор Ковило. 
Після цього байковецька коман-
да сповільнила швидкість, дозво-
лила собі розслабитися, за що й 
поплатилася – романчанин Рус-
лан Островський двома точними 
ударами зробив рахунок у матчі 
6:3, змусивши байковецьких убо-
лівальників захвилюватися. Од-
нак байківчани довели справу до 
логічного завершення.

В одному з епізодів Матвій 
Николайчук “накрутив” захисни-
ків суперника й потужно пробив, 

але, як виявилось, романівський 
воротар Сергій Тихонюк не ловив 
ґав і ліквідував загрозу. За хви-
лину до фінального свистка Мат-
вій, який фактично зробив гру в 
цьому матчі, зіграв у дотик на 
Руслана Касарду, який вийшов у 
другому таймі на заміну. Той у 
свою чергу, довго не роздумую-
чи, відпасував на Віктора Ковила, 
який оформив у матчі “дубль”. 
7:3 – переміг сильніший. 

– До матчу готувалися в звич-
ному режимі, – розповідає граю-
чий тренер байковецької коман-
ди Матвій Николайчук. – Чудово 
розуміємо, що ігри з лідерами не 
бувають простими. Думаю, сьо-
годні впевнено перемогли завдя-
ки самовіддачі. Нестримне ба-
жання перемогти, зарядженість 
на боротьбу – це найголовніше. 
В другому таймі трішки “підсіли”. 
Після дощу поле важке, та й ви-
тримати в напруженому ритмі 
два тайми теж нелегко. Чи пла-
нуємо ми випередити команду 
Білої, яка сьогодні йде в лідерах, 
маючи у своїй скарбничці на 
п’ять очок більше, і підвищитися 
в класі? Завдань, як таких, на 
сьогодні немає, але такий варі-
ант можливий. Ставимо собі за 
мету показувати гідну гру та до-
сягати максимальних результатів 
у кожній грі. Для того, щоб за-
йняти перше місце в турнірній 
таблиці, нам потрібно перемага-
ти в матчах, які залишилися до 
кінця сезону. Поживемо – поба-
чимо. 

– Ми розуміли важливість сьо-
годнішньої гри, – додає началь-
ник команди Руслан Касарда. – 
Це був, як кажуть, матч за шість 
очок. Ми здобули перемогу й ви-
йшли на чисте друге місце. Гра-
ли вдома, в День Незалежності 
України, тому хотіли подарувати 
нашим уболівальникам перемо-
гу. Наступна гра з командою 
“Динамо” (Ступки) на виїзді. Наш 
майбутній суперник іде в четвірці 
лідерів, наступаючи нам на п’яти. 
В “турнірці” на сьогодні нас відді-
ляє всього три очки.             

Бенефіс  
Матвія Николайчука

Граючий тренер команди “Сокіл” (Байківці) Матвій Николайчук (із м’ячем)  
під час футбольного поєдинку з командою с. Романівка, 24 серпня 2014 року.

Матвій Николайчук (крайній ліворуч) серед ветеранів  
тернопільської “Ниви” під час матчу з ветеранами  

київського “Динамо”, 8 червня 2014 року.

Ірина ЮРКО.

Першого вересня за парти 
Байковецької школи сядуть 
59 учнів, з них дев’ятеро – 
першокласники. Після уро-
чистої лінійки та першого 
уроку підуть шкільні будні.

– Напередодні Першовересня 
маю піднесений настрій, адже 
завдяки батькам наших школя-
рів, трудовому і педагогічному 
колективам, спонсорам протя-
гом літа вдалося виконати за-
планований об’єм робіт, – роз-
повіла нашому кореспонденту 
директор Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. Любов Миколаївна Козуб. – 
На початку нового навчального 
року усі побачать Байковецьку 
школу такою, в якій хочеться 
працювати і навчатися.

Урочиста лінійка відбудеться 
у перший день осені о 10.00. 1 
вересня шкільна родина прийме 
в свої обійми дев’ятеро першо-
класників, якими стануть Марта 
Чикало, Ростислав Онуфреїв, 
Матвій Букартик, Андрій Бутков-
ський, Діана Пилип’юк, Віктор 
Делла Валле, Каріна Горак, Юлія 
Павлюк, Софія Грабас. Класово-
дом у цьому класі працюватиме 
досвідчений педагог Марія Ми-
ронівна Маринюк. 

– З метою економії коштів 
цьогоріч дещо зміниться формат 
навчального процесу, – зазна-
чила Любов Козуб. – Згідно з 
наказом Міністерства освіти і 
науки України, передбачено, що 
впродовж навчального року має 
бути відпрацьований 171 робо-

чий день. Відтак, вчитимемося і 
по суботах”. 

Як повідомила Любов Мико-
лаївна, у 2014 році Байковецькій 
школі виповнилося 70 років.  
Однак, у зв’язку із сумними по-
діями в державі, урочисте від-
значення цієї події перенесено 
на 2015 рік.

– Користуючись нагодою, ба-
жаю нашій міцній і дружній 
шкільній родині достатку, злаго-
ди, щастя і міцного здоров’я. 
Нехай ніколи не вичерпуються 
прагнення до знань, закладені 
природою в кожному з нас. Хай 
на нашій рідній українській землі 
завжди буде мир і Боже благо-
словення!

Любов КОЗУБ. 

Як тяжко жити на землі,
Коли втрачаєш брата, сина.
Живеш, немов у темнім сні,
Коли в біді твоя Вкраїна.
Все гине, плаче, не співа,
А так вже хочеться спокою.
Любові, щирості нема,
Лиш клич луна: 
“Ідем до бою!”.
Хто поверне пташиний спів
І гуркіт трактора у полі?
Хто зможе повернуть батьків
Чи брата, сина із неволі?

Молюся, Боже, за наш край,
За мир і спокій, за свободу,
За внуків, за родину, 

за дітей,
за нашу славну, 

рідну Україну.
Дай, Боже, щастя і добра
Всім нашим сім’ям і родинам.
Нехай відкриються серця
Всім тим, хто має сильну віру. 
А вірить треба і любить,
І знати, що потрібен нині.
Молитись треба кожну 

мить —
За перемогу, за Вкраїну.

Вірші з конверта ●

Молитва  
за Вкраїну

Шкільний меридіан ●

Байковецькій школі 
виповнилося 70

Директор Байковецької школи 
Любов Козуб.

На байковецькій кухні ●

На 1 літр води: 2 кг кабачків, 
350 г томатної пасти, 1 склянка 
цукру, 1 склянка олії, 2 ст. ложки 
солі, 1 дес. ложка оцтової есенції, 
3-4 болгарські перці, 5-6 цибулин, 
5-6 помідорів.

Почищені кабачки нарізати ку-
биками, перець, цибулю і помідо-
ри — часточками.

Змішати в емальованій каструлі 
воду, томатну пасту, цукор, олію, 
оцтову есенцію. Поставити на во-
гонь, дати закипіти. Додати кабач-
ки і варити 10 хвилин. Додати пе-
рець і варити ще 10 хвилин. По-
класти цибулю — варити ще 10 
хвилин. Додати помідори і варити ще 10 хвилин. 

Лечо розлити у банки, краще півлітрові, і закрити кришками.

Інгредієнти: 3 кг помідорів, 
2 кг перцю, 1 склянка олії, 2 ст. 
ложки солі, 0,5 склянки цукру, 
0,5 склянки оцту.

Помідори змолоти на 
м’ясорубці, кип’ятити в емальо-
ваній каструлі 30 хвилин. Пе-
рець нарізати дольками, додати 
до помідорів разом з усіма  
іншими інгредієнтами, кип’ятити 
ще 20 хвилин. Розкласти лечо у 
підготовлені банки і герметично 
закрити.

Лечо з томатів і перцю

Лечо з кабачків
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Розіграш 
№785
від 24.08.2014 р.
Кульки — 30, 18, 

70, 2, 19, 27, 73, 
67, 13, 33, 58, 42, 

65, 40, 39, 51, 32, 17, 66, 36, 
63, 55, 43, 54, 52, 16, 68, 8.

Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 165 534 грн.
3 лінії у 3 полях — 78 гравців — 

1 543 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 782 гравці 

— 11 грн.
2 лінії — 913 гравців — 65 грн.
1 лінія — 69 674 гравці —  

7 грн. 
Бiлет № 66284 — Миколаїв-

ське.
Розіграш
№1397
від 27.08.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №2.
Виграшні номери:  

49, 36, 50, 43, 22, 45.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 20 гравців — 

577 грн.
3 номери — 556 гравців — 35 

грн.
2 номери — 4863 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1356
від 27.08.2014 р.
Виграшні номе-

ри: 16, 13, 41, 34, 
04, 29.

Мегакулька — 0.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравців — 7 940 

грн.
4 номери — 146 гравців —  

237 грн.
3 номери — 2132 гравці — 

25 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 12 гравців — 

474 грн. 
3+Мегакулька — 236 гравців — 

50 грн.

Грайте і вигравайте ●Служба 102 ●

ПРОДАМ
* дачний будинок з каміном, 

обжитий, в с. Горішній Івачів: 
розм. 6,5х12,5 м, три поверхи, 
гараж на 2 машини, мурований 
з цегли, панельне перекриття, 
поштукатурений, побілений; зе-
мельна ділянка 0,06 га, плодові 
дерева; 55 тис. у.о. Тел. влас-
ника (066)133-93-08.

* дача, 8 км від Тернополя, 
за селом Великі Гаї. Доглянута, 
чорнозем, 6 сотих з металевим 
будиночком (2,1х3,6 м). Ціна 4 
500 у.о. Тел. (098) 592-71-01.

* земельну ділянку смт Вели-
кі Бірки 0,15 га. Тел.: (0352) 49-
26-34, (097) 437-62-86.

* пшеницю. Тел.: (0352) 49-
26-34, (097) 437-62-86.

* козу, 2 роки. Тел. 29-33-14.
* автомобіль ВАЗ 2101 1980 р. 

в., ціна договірна. Тел. (067) 165-
87-97, 24-98-61.

* мотор машини ЗАЗ-968 мг, 
ціна договірна. Тел. (067) 165-
87-97, 24-98-61.

* швейну машинку “Верітас” з 
ножним приводом, виробник — 
Угорщина, ціна договірна. Тел.: 
24-98-61, (067) 165-87-97.

* шафу трьохдверну зі спаль-
ного гарнітуру, ціна договірна. 
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97.

*однотумбовий письмовий 
стіл в хорошому стані, ціна до-
говірна. Тел.: 24-98-61, (067) 
165-87-97. 

* 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.

* труби металеві діаметром 
25-50 мм. Тел. 49-02-36, 067-
898-50-88.

* кахель, камін, на комин — 
верх, сейф. Тел. (096) 903-37-
81.

* верстат деревообробний, 

гимблярка-циркулярка-фрези, 3 
кВт, новий; дубові вхідні двері 
110х220 см, нові. Тел. (096) 903-
37-81.

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

* нові дубові вхідні двері, 
сейф,  камін, на комин — верх 
(нерж.). Тел. (096) 903-37-81.

* продаю на грубку комплект 
кахелю (1000 грн.), камін чавун-
ний. Тел. (096) 903-37-81.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 
6 місць, двох дверний, кузов з 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

* пісок, гравій, декоративний 
та будівельний камінь. Тел. (098) 
057-93-61, 52-13-75.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. Тел. 
(096) 642-13-36.

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові пли-
ти, порохотяги, цифрову техніку 
та оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до уро-

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

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

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

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

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; замі-
на стояків, водопроводу, каналі-
зації, опалення. Пенсіонерам та 
учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723.

* штукатурка зовнішня — 30-
35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; уте-
плення: пінопласт, вата — 35-40 
грн./м2; підвісні стелі — 50-70 
грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./
м2, “короїд”, “баранек” — 25-30 
грн./м2; набриск, драп в кольорі 
— 20-25 грн./м2. Власне ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

* 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. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93 (цілодобово).

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

* весільна фотозйомка, тел. 
(068) 515-86-17, (0352)  
54-39-49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).

* послуги тамади, народні 
весільні обряди. Тел. 098 592-
71-01.

* високоякісно лакуємо сто-
лярні вироби, терміново. Тел.: 
(067) 350-66-21 (Василь), (096) 
813-88-93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
нарощення вій, стрази, боді-

арт. Тел. (067) 313-58-58.
* євроремонт “під ключ”.  

Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

* встановлення сантехніки, ка-
налізації, водогону, заміна ванн, 
унітазів, плитка. Тел.: 28-24-12, 
(098) 265-42-27. 

РОБОТА
* прийму на роботу менеджера 

на СТО. Тел. 067-700-55-02, 51-
00-97.

* прийму на роботу слюсаря  
з ремонту легкових автомобілів і 
бусів. Тел. 067-700-55-02,  
51-00-97.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Електронна версія 
газети  

“Подільське слово” — 
на сайті  

http://trrada.te.ua. 

Результати попереднього туру 
серед команд вищого дивізіону: 
Товстолуг — Івачів 2:5, Шляхтинці  
— Велика Березовиця 3:4, Дичків 
— Гаї-Шевченківські 5:1, Дубівці  — 
Плотича 4:4, Грабовець — Мишко-
вичі 7:1, Великі Гаї — Великі Бірки 
3:1. Зустрічі звітного туру принесли 
такі результати: Грабовець — Тов-
столуг 4:0, Великі Гаї — Шляхтинці 
3:0, Великі Бірки — Дичків 3:2, Пло-
тича — Велика Березовиця 2:1, Гаї-
Шевченківські — Івачів 0:3 (-:+). 
Команда Гаїв-Шевченківських від-
мовилася від участі в першості, то-
му за регламентом чемпіонату в 
усіх наступних іграх їм буде зарахо-
вано технічні поразки. Поєдинок 
Мишковичі — Дубівці перенесено.

Результати попереднього туру 
серед команд другої ліги: група “А”: 
Озерна — Цебрів 0:0, Довжанка — 
Пронятин 1:1, Забойки — Ігровиця 
3:0, Підгороднє — Домаморич 0:2, 
Кутківці — Козлів 3:1; група “Б”: “Ди-
намо” (Ступки) — Біла 2:0, Романів-
ка — Стегниківці 4:3, Байківці — 

Смиківці 5:2, Лозова — Жовтневе 
1:1, Малий Ходачків — Гаї-
Шевченківські-2 7:1; група “В”: Пе-
триків — Лучка 4:0, Грабовець-2 — 
Великий Глибочок 1:6, Велика Лука 
— Плотича-2 5:1, Баворів — Острів 
0:2, Прошова — Велика Березовиця-2 
6:0, Товстолуг-2 — Білоскірка 1:4. 
Результати звітного туру — група 
“А”: Підгороднє — Довжанка 5:2, 
Кутківці — Озерна 1:2, Цебрів — За-
бойки 5:0, Домаморич — Ігровиця 
9:1, Пронятин — Козлів 4:1; група 
“Б”: Байківці — Романівка 7:3, Гаї-
Шевченківські-2 — “Динамо” (Ступ-
ки) 3:4, Лозова — Смиківці 4:1, Жов-
тневе — Малий Ходачків 1:3, Біла 
— Стегниківці 4:0; група “В”: Про-
шова — Петриків 1:1, Білоскірка — 
Велика Лука 0:4, Острів — Плотича-2 
3:0 (+:-) — неявка гостей, Великий 
Глибочок — Велика Березовиця-2 
3:0, Грабовець-2 — Лучка 5:2. Матч 
Баворів — Товстолуг-2 перенесено.

За матеріалами Тернопільської 
районної федерації футболу.

Перший учасник  
зійшов з дистанції

Чи оподатковуються 
військовим збором 

виплати 
недержавних 

пенсійних фондів?
 — Об’єктом оподаткування 

військовим збором є, зокрема, 
доходи у формі заробітної плати, 
інших заохочувальних та компен-
саційних виплат і винагород, які 
нараховуються платнику у зв’язку 
з трудовими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами.

Результатом цивільно-
правового договору є факт вико-
нання робіт (надання послуг). То-
му, страхові відшкодування та ви-
плати недержавних пенсійних 
фондів не оподатковуються вій-
ськовим збором.

Якщо модернізовано 
касовий апарат…
“У мене два запитання: чи не-

обхідно підприємству щодня дру-
кувати Z-звіт та чи потрібно що-
місячно подавати звіт про вико-
ристання РРО і КОРО, якщо мо-

дернізовано касовий апарат?” 
(запитували у телефонному ре-
жимі).

 — Щодо першого запитання —  
обов’язково, навіть суб’єкти госпо-
дарювання, які щодня подають 
електронну звітність із РРО, не 
звільнені від обов’язку щодня роз-
друковувати і зберігати фіскальні 
звітні чеки. Такий обов’язок уста-
новлено п.10 ст.3 Закону №265.

А ось щодо другого, то ні, адже 
поданням щоденної звітності в 
електронному вигляді замінено 
паперову звітність, яка подається 
щомісячно до 15 числа наступного 
за звітним місяцем. Проте, зазна-
чаємо, що звітність за формою  
№ЗВР-1 повинні подавати тільки 
суб’єкти господарювання, які про-
водять розрахункові операції із 
застосуванням розрахункових кви-
танцій або у яких РРО ще не мо-
дернізовані для подання електро-
нної звітності. 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Марія ЛУЦИШИН, 
старший інспектор по роботі з 
населенням та громадськими 

формуваннями сектору 
дільничних інспекторів міліції, 

капітан міліції, 
Олег КОВАЛИК, 

оперуповноважений сектору 
кримінальної міліції у справах 

дітей Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області, старший лейтенант.

На території Тернопільського 
району почастішали хуліган-
ські прояви, крадіжки приват-
ного майна громадян, випад-
ки вживання і розпиття спирт-
них напоїв у вечірній та нічний 
час. Збільшилась кількість 
вчинення злочинів у стані ал-
когольного сп’яніння, а також 
випадки вчинення неповноліт-
німи та стосовно них кримі-
нальних та адміністративних 
правопорушень.  

За сім місяців цього року праців-
никами Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській області за 
розпиття алкогольних та слабоал-
когольних напоїв у громадських міс-
цях притягнуто до адміністративної 
відповідальності 306 осіб, з яких 23 
особи це правопорушення вчинили 
повторно. 

Викликає занепокоєння той 
факт, що у час проведення антите-
рористичної операції на території 

східних областей України окремі 
мешканці району, зловживаючи ал-
когольними напоями, грубо пору-
шують громадський порядок, що є 
порушенням норм моралі стосовно 
членів сімей, чиї родичі в цей час 
забезпечують громадський порядок 
у Донецькій та Луганській областях, 
беруть участь у бойових діях, ризи-
куючи своїм життям.

Враховуючи вищесказане, з ме-
тою недопущення росту злочиннос-
ті та стабілізації оперативної обста-
новки в Тернопільському районі ке-
рівництво Тернопільського район-
ного відділу міліції УМВС України в 
Тернопільській області звертає ува-
гу підприємців, власників магазинів, 
супермаркетів та розважальних за-
кладів на заборону продажу алкого-
лю на території Тернопільського 
району у період з 18 год. вечора до 
8 години ранку, особливо неповно-
літнім особам. 

Шановні громадяни! Сектор кри-
мінальної міліції у справах дітей 
спільно із сектором дільничних ін-
спекторів міліції Тернопільського 
районного відділу міліції УМВС 
України в Тернопільській області 
звертається з проханням: у разі ви-
явлення фактів утягнення підлітків у 
пияцтво, наркоманію, проституцію 
та іншу протиправну діяльність до-
рослими особами інформувати рай-
відділ міліції за тел. 43-61-00, або 
повідомляти дільничних інспекторів 
міліції, які обслуговують ваші насе-
ленні пункти.

У вечірній та нічний  
час продавати алкоголь 

заборонено

КП “Аква-Сервіс” Великоберезовицької селищної ради інформує спо-
живачів про намір здійснити зміну тарифів з централізованого водопос-
тачання та водовідведення. Планується встановити такі тарифи:

З водопостачання:
— для населення —  5,18 грн. за 1 м куб.;
— для бюджетних організацій —  5,18 грн. за 1 м куб.;
— для інших споживачів — 5,18 грн. за 1 м куб.;
З водовідведення:
— для населення —  8,65 грн. за 1 м куб.;
— для бюджетних організацій — 8,65 грн. за 1 м куб.;
— для інших споживачів — 8,65 грн. за 1 м куб.;
Обгрунтування причин зміни тарифів: 
Відмінна надання субвенції з державного бюджету України з пога-

шення заборгованості з різниці в тарифах з 1.07.2014 р. та зростання 
ціни на електроносії та послуги водовідведення, згідно з укладеним до-
говором з КП “Тернопільводоканал”.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 
приймаються за адресою: КП “Аква-Сервіс”, смт. Велика Березовиця, 
вул. Лесі Українки, 1, тел. 27-42-30,  протягом 20 календарних днів з дня 
опублікування оголошення (з 29.08.2014 р. до 17.09.2014 р.).

“Гаряча лінія” ●

Тернопільське  
ВАТ «Агропромтехніка»  

(смт. Великі Бірки,  
вул. Грушевського, 134) 
проводить набір слухачів  

на курси з підготовки  
трактористів категорії «А1». 
Звертайтесь за телефоном: 
24-55-42, 068 (625) 80-90.
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Моя дружина не бажає дорослішати і 
часто поводиться, як дитина. Я приймаю 
ванну, а вона топить моїх качечок.

На уроці англійської мови вчитель пи-
тає ученицю: 

– Як англійською буде “риба”? 
– Fish.
– А як сказати “рибка”?
Учень, замислившись: 
– Fishka.

– Ти чому такий синій на обличчі?
– Та ми помідорами кидалися.
– Я не розумію... А синій чому?
– Помідори в банках були. 

– Лікарю! Моя дитина наїлася піску. Я 
дала їй випити багато води. Що робити 
далі? 

– Стежити, щоб вона тепер не наїла-
ся цементу.

Білявка в магазині техніки:
– Скажіть, а чим відрізняються ці два 

телефони?
Продавець:
– Ці два телефони відрізняються тим, 

що один із них – плеєр, а другий – фо-
тоапарат.

– Бачите, який ви є, куме... Собі взя-
ли більшу котлету, а мені залишили 
меншу. 

– А ви як би зробили? 
– Та, напевно, взяв би меншу. 
– Що ж ви хочете, я вам і залишив 

меншу.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада

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

Позиція авторів може не збігатися з 
позицією редакції. За достовірність 

викладених фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за собою право 

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

 — політична реклама

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

Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста Тернополя, МФО 

338783, ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2580

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

Газета виходить у п’ятницю. 
Віддруковано видавництвом  

«А-Прінт» ТОВ «ДІМ», м.Тернопіль, 
 вул.Текстильна, 28, http://a-print.com.ua/ 
тел. (0352) 52-27-37, (067) 350-17-94.

®

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №34 

від 22 серпня 2014 року.

Бажано уважніше ставитись до своїх 
обов’язків на роботі, особливо на початку 
тижня. Непоганий час для розв’язання 
кар’єрних питань, а також купівлі та продажу. 
Це, звичайно, не означає, що все піде гладко, 
але вам вдасться подолати розбіжності. На-
прикінці тижня не відмовляйтесь від компанії.

Час, коли можете втілювати в життя те, що 
запланували на початок осені. Намагайтесь 
не висловлювати свої сумніви у чомусь, щоб 
не виникло конфлікту між вами і начальством. 
Поїздки обіцяють бути корисними і приємни-
ми, а покупки — вдалими. Вечірка у веселій 
компанії друзів чекає вас у п’ятницю.

Не бажано цього тижня щось кардинально 
змінювати. Не допускайте безпідставних рев-
нощів, що можуть спровокувати довготрива-
лий конфлікт або навіть розрив стосунків. Не 
ризикуйте і не витрачайте гроші на те, без 
чого можна обійтися.

Зірки будуть сприяти вашій активності. 
Зможете знайти вихід з будь-якої, навіть 
вкрай неприємної ситуації, але майте на ува-
зі, що в п’ятницю вас чекає щось не-
передбачуване. Саме цього тижня можете 
знайти вірних людей або навіть прийняти 
важливе рішення. Між тим, не забувайте про 
відпочинок. Осінь на порозі...

Початок вересня має бути сприятливим 
для різних фінансових справ і солідних по-
купок. Можете укладати угоди, оформляти 

цінні папери, допускається навіть розумний 
ризик. Похід на ринок і магазини найкраще 
влаштувати у вихідні. Хтось може сподіва-
тися на поповнення сімейного бюджету.

Стосунки з людьми, які вас цікавлять, 
складатимуться краще у першій половині 
тижня. У вівторок уникайте ризикованих 
справ. Якщо ви батьки, зверніть увагу на ді-
тей — вони можуть підкинути цікаву ідею. 
Якщо у вас сімейне свято, то проведіть його 
незвично.

Будьте уважні до власних речей під час 
відпочинку або в дорозі, не залишайте без 
нагляду авто або коштовності в громад-
ських місцях. У стосунках з оточуючими у 
середині тижня можуть виникнути пробле-
ми, навіть з тими, хто вас любить і довіряє. 
Уникайте нав’язливих ідей.

Будьте обережні в дорозі, у вирішенні 
сімейних проблем, особливо під час купів-
лі чи продажу нерухомого майна. Візьміть 
до уваги, що незручності цього плану че-
кають вас у середині тижня. Поїздки, ро-
мантичні зустрічі, ділові візити плануйте 
на першу половину тижня. У вихідні за-
киньте всі справи і знайдіть час для відпо-
чинку.

У першій половині тижня намагайтеся 
привернути увагу до своїх творчих здібнос-
тей. Пошуки грошей обіцяють бути вдали-
ми, а домашні проблеми вирішаться без 

особливих зусиль. Важливі справи плануй-
те на вівторок. У вихідні запросіть когось до 
себе в гості.

Розпочинайте нові справи, проявляйте 
ініціативу, а якщо задумали щось дуже ціка-
ве, підходьте до цього з творчим завзяттям. 
Намагайтесь уникати контактів з незнайом-
цями та авантюристами, які можуть запро-
понувати щось дуже привабливе, але 
облудливе. А загалом це тиждень інтенсив-
ної праці, що окупиться сторицею.

Бажано уникати одноманітної праці або 
такої, що вимагає зосередженості. У жодно-
му разі не проявляйте агресії, якщо обстави-
ни навіть спонукатимуть вас до цього. Не 
відкривайте душу особі, з якою познайоми-
тесь випадково. Будьте обережні при роботі 
на висоті або з важкими предметами. 

Настав час, коли можете завершити ра-
ніше розпочаті проекти. До вихідних уни-
кайте компаній, а також доручень підозріло-
го характеру. Середина тижня — чудовий 
час для започаткування чогось нового або 
незвичного для вас. Поїздки, заплановані 
на вихідні, будуть корисними і вигідними.

від Івана Круп'яка з 1 по 7 вересня

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! ●
Щиро і сер-

дечно вітаємо з 
днем народження 
чарівну жінку, до-
свідченого жур-
наліста, головно-
го редактора га-
зети “Подільське 
слово” Ганну 
Миколаївну МАКУХ.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби, квіти

Даруємо Вам в цей святковий день.

Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла,

Бажаємо здоров’я, щастя, сили,

Радості земної і тепла.

З повагою – колектив редакції 
газети “Подільське слово”.

Колектив відділу культури Тер-
нопільської РДА, районна органі-
зація профспілки працівників куль-
тури та бібліотечні працівники ра-
йону щиро вітають з 40-річчям за-
відуючу бібліотекою-філією сели-
ща  Велика Березовиця   Марію 
Володимирівну ГАЛАЙКО. При-
йміть найкращі побажання міцного 
здоров’я, професійного зросту, 
успіхів у всіх Ваших справах! 

У цей прекрасний ювілей

Хай доля Вам сміється журавлина,

Поля розлогі колосом цвітуть,

Нехай червоні ягоди калини

Щасливу осявають путь.

Нехай дає наснаги Вам земля,

Творити, мріяти, любити,

Хай рідна пісня серце окриля,

В здоров’ї й радості багато літ прожити.

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів щиросердечно вітає з 
днем народження вчителя  
фізичної культури Ірину  
Миколаївну ПРОКОПОВИЧ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині – злагоди й тепла,

В душі і серденьку – спокою,

Здоров’я, щастя і добра.

Вітаємо з днем народження 
акушера-гінеколога ТРТМО  
Ольгу Михайлівну РЕВУ, лікаря-
хірурга Юрія Михайловича  
ГАРАСИМЧУКА, лікаря-
стоматолога Романа Івановича 
ГОТИЧА, лаборанта Марію  
Іванівну ЛЮБУ, молодших медич-
них сестер Ярославу Ярославів-
ну ВЕЛИГАН, Марію Григорівну 
САВКУ, працівницю кухні Марію 
Михайлівну КУРАНТ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці довіку живе доброта.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження зоотехніка ферми ПП  
“Агрофірма “Медобори” с. Скомо-
рохи Марію Володимирівну  
ГУБІЦЬКУ.

Бажаємо світлої радості й сили,

Ласкавої долі, добра і тепла,

Щоб ласку Вам слало небесне світило, 

Здоров’ям наповнила рідна земля.

З повагою – колектив  
ПП “Агрофірма “Медобори”.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження технічного працівника  
Володимира Миколайовича  
ПЕЛЕХАТОГО.

Ми щиро Вас поздоровляємо, 

Добра Вам зичимо сповна, 

Багато світлих днів бажаємо 

На довгі, щедрі, благії літа.

Вітаємо з днем народження 
медсестру загальної практики-
сімейної медицини Ступківської 
АЗПСМ Людмилу Володимирівну 
ЧУЙКО, акушерку ФАПу  
с. Стегниківці Марію Євгенівну 
ШТАНКЕВИЧ, медсестру загаль-
ної практики-сімейної медицини 
Баворівської дільничної лікарні 
Марію Богданівну ЛАХОВСЬКУ.

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 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження лі-
каря ультразвукової діагностики 
ТРТМО Жанну Миколаївну  
ВЛАДИШЕВСЬКУ, лікарів-
стоматологів Марту Ігорівну  
РОМАНЮК, Остапа Володими-
ровича МАЛЯРСЬКОГО, опера-
ційну медсестру хірургічного відді-
лу Ольгу Іванівну ЗАТОРСЬКУ, 
медсестру Оксану Романівну 
ГЕЦКО.

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. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  соціального ро-
бітника с. Козівка Наталію  
Богданівну ЗАВЕРУХУ. 

З днем народження щиро вітаємо,

Щастя і здоров’я Тобі ми бажаємо.

Хай сміється доля, як калина  в лузі,

Нехай Тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай Тебе радість завжди зустрічає.

Нехай Тебе любить хто милий душі,

Цього ми бажаєм Тобі від душі.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. вітає іменинників 
серпня: вчителів початкових класів 
Віту Кіндратівну КУЗЬМЯК і  
Лесю Михайлівну МАНЗУ, 
вчителя-пенсіонера Богдану  
Дмитрівну ГУРАЛЬ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського щиро 
вітає з днем народження вчителя 
початкових класів Анастасію  
Антонівну БАРТАЩУК.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти

І смутку у душі ніколи не було.

Хай Бог боронить Вас від бід,

Ріка здоров’я щоб ніколи не зміліла,

Життя нехай дарує щедро многа літ

У мирі, спокої, у радості й надії.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження заступника головного бух-
галтера ПП “Агрофірма  
“Медобори” Марію Миколаївну 
СУЛИПУ.

Хай несуть тільки радість з собою роки,

Хай збудуться мрії,  бажання, думки,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

А щедра доля усміхалась не раз.

З повагою – колектив ПП 
“Агрофірма “Медобори”.

Світлана ЯХВАН, 
головний спеціаліст сектору 

молоді та спорту 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

З метою залучення мешкан-
ців Тернопільського району до 
систематичних занять фізичною 
культурою і спортом, популяри-
зації волейболу серед молоді за 
сприяння сектору молоді та 

спорту Тернопільської райдер-
жадміністрації 24 серпня на во-
лейбольних майданчиках с. Ве-
ликі Гаї відбувся Кубок Терно-
пільського району з волейболу 
серед чоловічих команд сіл, се-
лищ та фізкультурно-спортивних 
клубів з нагоди Дня Незалеж-
ності України.

Перше місце в спортивній 
боротьбі посіла старша коман-
да с. Острів, друге місце –  

великогаївчани, третє – молод-
ша команда острівчан.  Нагоро-
дила переможців заступник го-
лови Тернопільської райдер-
жадміністрації Уляна Люлька, 
яка наголосила на важливості 
популяризації занять спортом 
серед мешканців району та при-
вітала присутніх з Днем Неза-
лежності. Змагання провів голо-
вний суддя національної катего-
рії Станіслав Шиманський.

Головний суддя національної категорії Станіслав Шиманський, начальник відділу  
Держземагенства у Тернопільському районі Роман Левчик, заступник голови  

Тернопільської РДА Уляна Люлька, головний спеціаліст сектору молоді та спорту  
райдержадміністрації Світлана Яхван, команди сіл Острів та Великі Гаї.

Спортивні новини ●

Кубок Тернопільського  
району з волейболу

Продовження.
Початок на 1 стор.

Крім великої гри, аніматори 
придумали для учасників табору 
окремі веселі ігри. Цікавою була 
гра, коли дітям роздавали надувні 
кульки, всередині яких були фраґ-
менти портретів відомих українців 
чи інших атрибутів України. Осно-
вне завдання – скласти з “пазлів” 
цілісну картинку.   

– Навчаємо дітей християн-
ських цінностей, дисципліни, – 
розповідає о. Василь Дідух. – Не 
робимо вікових обмежень для 
учасників табору. До нас можуть 
долучатися діти від п’яти років та 

студентська молодь. Наша мета 
– духовний ріст дітей, їх патріо-
тичне виховання. Побували в Кар-
патах, на прощі в Зарваниці. Спо-
діваюсь, найближчим часом ра-
зом із керівництвом школи та 
батьками учнів узгодимо нові 
маршрути подорожей.

23 серпня, в завершальний 
день табору, після літургії діти зі-
бралися з батьками на шкільному 
подвір’ї. Кожна команда показа-
ла, чого навчилася за тиждень. 
На завершення всі учасники “Ве-
селих канікул із Богом” зібралися 
за солодким столом.    

– Нам неабияк подобаються 
“Веселі канікули з Богом”, які 

проводяться на подвір’ї школи, – 
каже учасниця табору Оля Ко-
валь. – Сумувати не доводиться. 
Позитивні емоції переповнюють. 
Багато часу проводимо разом, 
знаходимо собі нових друзів. Го-
воримо на різні важливі теми: про 
дружбу, сім’ю, любов до Бога. 
Заряджаємося один від одного 
світлою енергією. Щодня граємо 
веселі ігри, особливо подобають-
ся банси. Це настільки драйвово, 
що іноді просимо семінаристів та 
аніматорів ще раз увімкнути му-
зику, яка сподобалася. Безпере-
чно, всі хочуть, щоб “Веселі кані-
кули з Богом” завітали до нас і 
наступного року. 

Патріотом будь!

Духовні цінності ●

Учасники “Веселих канікул з Богом” на подвір’ї Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
із парохом с. Мишковичі о. Василем Дідухом та директором школи Андрієм Чернецем.

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс з надання 
в оренду майна спільної власності територіальної громади – части-
ни приміщення адмінбудинку селищної ради (однієї кімнати) за-
гальною площею 16.8 м кв.

Бажаючі взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії 
такі документи: заяву, копію свідоцтва про державну реєстрацію 
суб’єкта господарювання.

Довідки за тел.: 49-22-62, 49-23-60.

До відома пенсіонерів! 
Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі 

просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що 
призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання 
та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення. 
Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.


