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“Поки живе  
надія в хаті,
Нехай живе,  
не виганяй” 
(“Варнак”, 1848 р.).

Буцнів: з висоти 
550-річчя

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

— Тату, невже Буцнів справді колись був міс-
том? — запитав маленький буцнівчанин свого 
батька минулої неділі зранку, вдягаючись у ви-
шиту сорочку.

— Так. Більш як півтисячоліття тому, 1469 ро-
ку,  місцева влада вищого рівня присвоїла Буц-
неву так зване магдебурзьке право, тобто нада-
ла право бути містом, — відповів тато. — Що-
правда, тоді Буцнів називали дещо інакше – міс-
то Бучинова. Але, синку, не барися, бо спізни-
мося на Службу Божу, яка сьогодні буде дуже 
особливою.

— Невже? 
— Нині нашому рідному Буцневу виповнюєть-

ся 550 років від першої письмової згадки про 
село, — з радістю сказав тато. — Після Богослу-
жіння у своїх церквах дві конфесії – греко-
католицька та православна – об’єднаються у 
спільній молитві за мир та добру долю України 
біля каплиці Матері Божої Непорочного Зачаття, 
яку сьогодні урочисто освятять священики… 

П
онад п’ять віків у 
Буцневі господарю-
ють щирі, добродуш-
ні, працьовиті люди з 

Богом у серці, з вірою у 
кращу долю України. Нині 
буцнівчан не так багато, як 
було за часів міста – у межах 
Буцнівської сільської ради 
станом на вересень 2014 
року проживає 1212 осіб. 
Цьогоріч народилися четверо 
наймолодших буцнівчан, 
зареєстрували шлюб шість 
молодих пар. 

— Важко сьогодні в державі, 
не до святкувань і нашій грома-
ді, — зазначила, звертаючись до 
громади, Буцнівський сільський 
голова Марія Мац. — Адже нині у 
зоні антитерористичної операції 
перебувають наші односельчани 
– голова Тернопільської облас-
ної організації ВО “Свобода”, 
депутат Тернопільської обласної 
ради Володимир Стаюра, Воло-
димир Іконяк, Петро Старчев-
ський, Андрій Бурчак. Дуже важ-
ливо, що у день відзначення 
550-річчя села ми зібралися ра-
зом біля Матері Божої, щоб по-
молитися за долю України. Від-
радно, що сьогодні об’єдналися 
дві конфесії – православна та 
греко-католицька, символізуючи 
єдину націю – непереможний 
український народ.   

Як зазначив присутній на 
урочистостях з нагоди 550-річчя 
Буцнева голова Тернопільської 
райдержадміністрації Андрій 
Строєвус, головний скарб Буц-
нева – його мешканці, прекрас-
ні, працьовиті люди. “Тут збере-
жено історичну красу і своєрід-
ність, неповторний та унікаль-
ний архітектурний стиль 
пам’яток духовної спадщини.  
Я вірю у щасливе майбутнє  
Буцнева, у благополуччя його 
громади”.

Ініціатором та фундатором 
каплиці Матері Божої Непороч-
ного Зачаття у Буцневі є місце-
вий житель, депутат Буцнівської 
сільської ради Богдан Назваль-
ський. Саме Богдану Григоро-
вичу свого часу запала в душу 
ідея встановити фігуру Матері 
Божої неподалік залізничного 
мосту, який умовно розділяє 
Буцнів з Островом. “Я вже по-
над 40 років живу і працюю у 
Буцневі, звідси родом мама, — 
сказав Богдан Назвальський. — 
Відтак, мені захотілося, аби на 
початку нашого села була свя-
тиня, властиво фігура Матері 
Божої, яка б зустрічала нас і 
проводжала в дорогу, 
об’єднувала і берегла. Цю до-
бру справу неможливо було б 
втілити без участі благородних 
людей – відтак, щиро дякую за 
допомогу генеральному дирек-
тору корпорації “Агропродсер-
фіс” Івану Чайківському, дирек-
тору ПП “Агропродсервіс”  
Андрію Барану, заступнику ге-
нерального директора корпора-
ції “Агропродсервіс” Володими-
ру Болєщуку, кожному буцнівча-
нину і буцнівчанці, які не стояли 
осторонь у численні дні будів-
ництва цієї каплиці”. 

Продовження на 6 стор.

Громада та гості села під час освячення  
каплиці Матері Божої на урочистостях з нагоди 550-річчя Буцнева.

Фундатор каплиці Матері Божої  
у Буцневі Богдан Назвальський.
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Призначення ● Служу Україні! ●

Хлібом на вишитому рушни-
ку, оплесками та вигуками 
“Слава героям!” сотні терно-
полян зустрічали на  
Театральному майдані зведе-
ний загін міліціонерів та бій-
ців спецбатальйону патруль-
ної служби “Тернопіль”, які 
їдуть на схід.

Емоції напружені до краю: сльо-
зи, плач матерів, дружин, дітей. А 
вони — сто десять бійців у повному 
обмундируванні — чекають наказу 
відбути до нового місця несення 
служби. Хвилини прощання — най-
важчі. Бо треба підібрати слова, 
аби вселити в рідних спокій та пе-
реконання — вони обов’язково по-
вернуться живими та здоровими. 

Бійці мовчать, говорять ті, кого 
народ уповноважив, — керівники 
області, міста, народні обранці. 
Найперше слово тримає начальник 
обласного управління внутрішніх 
справ Василь Облещук. Говорить 
твердо, впевнено, адже розуміє, 
що саме на ньому лежить найбіль-
ша відповідальність перед родина-
ми кожного з правоохоронців, що 
стоять навпроти. Не приховує — 
буде нелегко, проте нагадує:  “Ви-
конуючи свій обов’язок, кожен з 
вас повинен пам’ятати, що за ва-
шими спинами — матері, дружини, 
сини і дочки. Тільки злагодженість, 
виваженість дій та чітке виконання 

наказів командирів допоможуть 
вистояти та повернутися додому 
без втрат”.  

Слова обнадійливі, от тільки б 
від цього залежала безпека кожно-
го з бійців. Війна — підступна, жор-
стока, кровопролитна. І як доказ 
— хвилина мовчання за загиблими 
побратимами.

До мікрофону підходять голова 
Тернопільської обласної ради  

Василь Хомі-
нець,  заступ-
ник голови 
ОДА Леонід 
Бицюра, мер 
Т е р н о п о л я 
Сергій Надал, 
народні депу-
тати України 
— Михайло 
Апостол, Сте-
пан Барна. 
Лейтмотив їх-
ніх звернень 
єдиний — по-
вернутися до-
дому живими 
та здоровими, 
аби Тернопіль 
невдовзі ра-
дісно зустрі-
чав своїх ге-
роїв і вітав не 
лише з повер-
ненням, а й з 
перемогою.

За словами 
Василя Обле-
щука, саме 
завдяки орга-
нам місцевого 
самовряду-
вання, благо-
дійним фон-
дам, громад-
ським органі-
заціям і небай-

дужим громадянам сьогодні терно-
пільська міліція проводить уже чет-
верту ротацію правоохоронців, що 
несуть службу на сході. Загалом, 
за час антитерористичної операції 
в зоні бойових дій побувало понад 
триста міліціонерів області. Слава 
Богу, усі повернулися додому живі. 
Серед них — поранений Володи-
мир Намака. Бійцю вручили пре-
зидентську нагороду — медаль “За 

бездоганну службу”.  
Мікроавтобус, два 

автомобілі, бронежиле-
ти найвищого класу за-
хисту — нові пожертву-
вання тернопільським 
правоохоронцям. Та 
найзворушливішими 
були подарунки від гім-
назистів Тернопільської 
гімназії імені Івана 
Франка. Діти зібрали 
кошти і купили для бій-
ців речі особистої гігіє-
ни, чай, печиво, теплі 
шкарпетки. Подарунок 
від польської громади 
— тепловізор — пере-
дав правоохоронцям 
голова Борщівської 
райдержадміністрації 
Ярослав Галяс.

 Духовний щит і най-
більший захист — мо-
литву — подарували 
добровольцям отці усіх 
конфесій. Капелан, 
отець Іван Гуня звер-

нувся до рідних з проханням не 
плакати, а мати надію на Всевиш-
нього, а бійців застеріг від необду-
маних вчинків, бо найвища люд-
ська цінність — це життя.

 Серця повні надії, а очі — сліз. 
Рідні обнімали своїх героїв, але не 
прощалися. 

За матеріалами 
Тернопільського РВ УМВС.

На схід. В зону АТО

Дільничний інспектор міліції СДІМ МГБ  
Тернопільського РВ УМВС, майор міліції  

Роман Музика з дружиною  
Мирославою та синами Віталієм і Дмитром.

Так проводжали бійців спецбатальйону патрульної служби “Тернопіль”  
в зону АТО представники керівництва області та обласного центру.

Бійці спецбатальйону патрульної служби 
 “Тернопіль” впевнені у перемозі.

13 вересня — День фізичної 
культури і спорту

Шановні працівники галузі фізичної культури і спорту, спортсме-
ни! Вітаємо Вас із Днем фізичної культури і спорту! Дякуємо Вам за 
сумлінну працю, за те, що в нелегкий для України час проявляєте 
наполегливість, витримку і мужність захищати честь Тернопільсько-
го району на районних, обласних і всеукраїнських змаганнях. За-
вдяки Вашій наполегливій праці формується здорова українська 
нація. Зичу Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, висо-
ких спортивних результатів і мирного майбутнього!

З повагою — завідувач сектору молоді та спорту 
Тернопільської райдержадміністрації Василь ЗАТОРСЬКИЙ. 

У Тернопільській області роз-•	
починається процес формуван-
ня загонів оборони населених 
пунктів. Про це повідомили під 
час брифінгу в ОДА 9 вересня. 
Як зазначив голова Тернопіль-
ської ОДА Олег Сиротюк, загони 
оборони створюватимуться у 
кожному населеному пункті. Їх 
завдання — оборона сіл, селищ 
та міст Тернопільської області у 
випадку введення надзвичайно-
го стану. Олег Сиротюк зазна-
чив, що формують загони на 
добровольчих засадах. Форму-
вання загонів оборони завер-
шиться до наступного тижня. 
Після цього розпочнеться підго-
товка командного складу, а зго-
дом і всіх добровольців. Розро-
блено 30-годинні навчальні кур-
си, які проходитимуть у позаро-
бочий час.

2 вересня ц. р. розпочалися •	
реверсні поставки газу зі Сло-
ваччини в Україну. Офіційний 
запуск газової труби “Вояни-
Ужгород” відбувся в словацько-
му місті Великі Капушани. Укра-
їна планує отримувати з Європи 
27 млн. кубометрів блакитного 
палива на добу, тобто 10 млрд. 
куб. м на рік. ЗМІ повідомляють, 
що тисяча кубометрів реверс-
ного газу обходитиметься Укра-
їні в 360 доларів.

Комітет Європейського пар-•	
ламенту із закордонних справ 
підтримав проект резолюції, 
який пропонує ратифікувати 
Угоду про асоціацію України з 
ЄС. Відповідне голосування від-
булося 8 вересня ц. р. на засі-
данні комітету в Брюсселі. “За” 
проголосували 49 депутатів, 
“проти” — 8, четверо утримали-
ся. Нагадаємо, Європарламент 
ратифікує Угоду про асоціацію з 
Україною на сесії, яка пройде 
15-18 вересня ц. р. 

4 вересня ц. р. Україна отри-•	
мала другий транш допомоги 
від МВФ у розмірі близько 1,39 
млрд. доларів. Про це повідо-
мила прес-служба Міністерства 
фінансів України. Частина тран-
шу в розмірі близько 1 млрд. 
доларів буде використана на 
підтримку державного бюдже-
ту.

В Україні завершилася третя •	
хвиля мобілізації. Про це на 
брифінгу 9 вересня заявив реч-

ник інформаційно-аналітичного 
центру Андрій Лисенко.  

5 вересня ц. р. генеральний •	
секретар НАТО Андерс Фог Рас-
муссен на саміті НАТО в Уельсі 
офіційно представив Йєнса 
Столтенберга  як нового генсека 
північноатлантичного альянсу. 
Рішення про призначення ко-
лишнього прем’єра Норвегії 
Столтенберга генсеком було 
прийняте північноатлантичною 
радою в кінці березня ц. р. Йєнс 
Столтенберг приступить до ви-
конання обов’язків із 1 жовтня 
ц. р.

В Україні в ході військового •	
конфлікту на Донбасі з середи-
ни квітня по 8 вересня 2014 ро-
ку, за підрахунками ООН, зафік-
совано як мінімум 3 тисячі вби-
тих. Про це заявив новообраний 
верховний комісар ООН з прав 
людини Зейд Раад Зейд аль-
Хусейн 8 вересня на відкритті 
27-ї сесії Ради ООН з прав лю-
дини.

13 вересня ц. р. на стадіоні у •	
тернопільському гідропарку 
“Топільче”, відбудеться фінал 
Кубка Тернопільської області з 
футболу серед ветеранів між 
командами “Ветеран-Креатор-
Буд” (Тернопіль) і “Ветеран” 
(Тернопільський район). Поча-
ток поєдинку о 16.00. 

13 вересня ц. р. на стадіоні •	
села Великі Гаї Тернопільського 
району відбудеться футбольний 
турнір пам’яті Василя Сейнаші 
серед юнаків. В змаганнях ві-
зьмуть участь команди ДЮСШ 
Тернопільського, Козівського, 
Теребовлянського та Гусятин-
ського районів. Початок об 
11.00.

Тернопільщина втрачає своїх •	
героїв. Цього тижня з’явились 
повідомлення про загибель на 
Сході України 33-річного бійця 
батальйону “Айдар” тернополя-
нина Андрія Юркевича, 23-
річного уродженця Чорткова, 
майстра спорту, чинного воло-
даря Кубка України з фрі-файту 
Романа Ільяшенка, який воював 
у складі 2-го батальйону 51-ої 
бригади, та 31-річного мешкан-
ця с. Костільники Бучацького ра-
йону Руслана Степули, який слу-
жив в аеромобільно-десантному 
батальйоні військової частини 
А0284. Герої не вмирають!

Новини ●

Василь Зеновійович Цаль 
народився 11 лютого 1985 року 
в с. Підгороднє Тернопільсько-
го району. У 2002 році закінчив 
Почапинську ЗОШ І-ІІІ ст. З 
2002 по 2007 рік навчався у 
ТНПУ ім. В. Гнатюка на філоло-
гічному факультеті. У 2007 році 
отримав диплом магістра з від-
знакою. Трудову діяльність роз-
почав на посаді вчителя англій-
ської мови у НВК “Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. 
С. Балея”. З 2009 по 2014 р. 
працював викладачем та голо-
вою циклової комісії діловод-
ства у Тернопільському коледжі 
університету “Україна”, за су-
місництвом мав уроки англій-
ської мови спочатку у Байко-
вецькій школі, потім — у Підго-
родньому і Забойках. Сфера 
інтересів: інформаційні техно-
логії і впровадження їх у на-
вчальний процес. Прихильник 
здорового способу життя. 
Християнин. На майбутнє вва-
жає доцільною більш тісну 
співпрацю представників духо-

венства з навчальними закла-
дами, ширше залучення до 
освітньої системи органів міс-
цевого самоврядування, бать-
ків, громадськості.

3 вересня 2014 року розпоря-
дженням голови Тернопільської 
райдержадміністрації призначе-
ний на посаду начальника відділу 
освіти Тернопільської РДА.

Василь Цаль — начальник 
відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації
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Вітаємо! ●Позиція ●
Від щирого сер-

ця вітаємо з днем 
народження бух-
галтера відділу 
культури Терно-
пільської райдер-
ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Марію Василівну  
ДІДУХ, звідуючу клубом 
с. Серединки Любов  
Дмитрівну СОРОКУ, керівника 
народного аматорського хору 
“Просвіта” с. Біла Сергія Йосипо-
вича САГАЛЯ, художнього керів-
ника будинку культури с. Байківці 
Марію Сергіївну ВАЦИК.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

 Нехай струна співає, а не рветься,

 І доля хай ще не скупиться на літа,

 Хай Божа благодать панує в серці.

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 
працівників культури.

Щиро вітаємо 
з днем наро-
дження директо-
ра ТОВ “Дружба”, 
чудову людину, 
здібного керівни-
ка, чарівну жінку, 
депутата Терно-
пільської район-
ної ради Наталію 

Володимирівну ЯНКЕВИЧ.
Бажаєм Вам, щоб кожне починання 

Було успішно втілене в життя, 

Нехай людська повага і визнання 

Крокують поруч з Вами в майбуття.

З повагою — колектив редакції 
газети “Подільське слово”.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження учасницю жіночого 
вокального ансамблю “Байківчан-
ка” БК с. Байківці Ольгу  
СЛАБАШ.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа

І Божа благодать панує в серці.

З повагою — колективи 
Байковецької сільської ради, 
будинку культури с. Байківці, 

жіночого вокального ансамблю 
“Байківчанка” БК с. Байківці.

Дирекція будинку культури  
с. Байківці щиро і сердечно вітає з 
днем народження учасницю жіно-
чого вокального ансамблю “Бай-
ківчанка” БК с. Байківці Галину 
ЛЕНЬКО.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою,

Все, що вже пройдено,  хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

Колектив Гаї-Шевченківської 
сільської ради щиро вітає з днем 
народження депутата Ореста 
Степановича КУЛЬБАБУ.

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.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Про напрацювання і про-
блеми в гуманітарній сфері  
Тернопільського району —  
в інтерв’ю “Подільському 
слову” заступника голови 
Тернопільської райдержад-
міністрації Уляни Люльки. 

— Уляно Михайлівно, Ви 
трохи більше місяця перебу-
ваєте на посаді заступника 
голови Тернопільської рай-
держадміністрації. На Ваш 
погляд, у чому полягають тон-
кощі адміністративної робо-
ти? 

— Людина, яка приходить у 
владні структури, повинна усві-
домити, що доведеться чимось 
жертвувати заради суспільної 
ідеї. Потрібно розуміти, що лю-
ди очікуватимуть від тебе пози-
тивних змін. Треба бути патріо-
том, віддаватися справі, яку ви-
конуєш, розуміти її. Керівник 
має бути далекоглядним, бачити 
перспективи, на які потрібно 
працювати. Необхідно бачити 
проблемні ділянки — тоді можна 
вимальовувати шляхи їх вирі-
шення. Найголовніше в адміні-
стративній роботі, на мою дум-
ку, — не втратити ідею, заради 
якої працюєш. Цього мене на-
вчили роки активної участі в 
Товстолузькому осередку “Про-
світи” і Всеукраїнській націона-
лістичній організації “Тризуб”. 
Так мене виховали батьки. При-
кладом незламності духу є моя 
мама Дарія Романівна, яка пере-
жила десять років заслання у 
Сибіру. Важливим є і приклад 
життєвого сподвижництва наших 
попередників. У 30-ті роки мину-
лого століття у Товстолузі, звід-
ки я родом, жив просвітянин 
Осип Павлишин, який зумів кон-
солідувати культурно-
просвітницьку і кооперативну ді-
яльність громади. Зокрема, були 
створені драматичний гурток, 
хор, духовий оркестр, велика 
читальня. Осип Павлишин за-
снував молочарню, яка мала 
приносити прибуток громаді се-
ла. Консолідація культурно-
просвітницької діяльності і коо-
перативного руху — гостра про-
блема сьогодення.

— На що в першу чергу Ви 
звернули увагу, ставши за-
ступником голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації? 

— Це робота не з паперами, 
а з людьми. Для мене важливо 
знайти однодумців, які б розу-
міли окреслену стратегію. Адже 
ж правду кажуть, що один у полі 
не воїн. У перші дні роботи на 
новій посаді довелося стикнути-
ся з проблемою моральності. Є 
думка ширше залучати до вирі-
шення конфліктних ситуацій, які 
виникають у районі, місцеве ду-
ховенство, проводити “круглі 
столи” з участю священнослу-
жителів, які б могли дати пора-
ди щодо вирішення проблемних 
питань морально-психологічного 
характеру. Важливо плекати 
моральність суспільства. Це ак-
туально ще й тому, що в часи 
режиму Януковича було ніве-
льовано демократичні принципи 
влади. 29 серпня цього року на 
розширеній колегії відділу осві-

ти Тернопільської РДА голова 
Тернопільської райдержадміні-
страції Андрій Строєвус повідо-
мив про відновлення освітян-
ських конференцій, наголосив-
ши, що саме конференції є вті-
ленням демократичних принци-
пів.  

— Які нові напрацювання в 
гуманітарній сфері Тернопіль-
ського району вважаєте вар-
тими уваги? 

— Невдовзі на сайті Терно-
пільської центральної районної 
бібліотеки, а згодом і на сайті 
Тернопільської РДА з’явиться ці-
кавий матеріал з історії сіл та 
селищ Тернопільського району. 
Бібліотекарі спільно з громада-
ми сіл і селищ збирають спогади 
мешканців, архівну інформацію, 
попередні публікації, фотомате-
ріали. Зараз напрацювання сис-
тематизуються. Зібрану інфор-
мацію можна буде використати 
в школах як навчальний матері-
ал для вивчення історії рідного 
краю. 

— Чи залучаються до 
культурно-просвітницької ді-
яльності діти? 

— Звичайно. Сьогодення ви-
магає посилення військово-
патріотичного виховання. Цього-
річ відзначаємо сторіччя ство-
рення легіону Українських Січо-
вих Стрільців. Залучаємо дітей 
до дослідницької роботи. Шко-
лярі збирають інформацію про 
історію стрілецтва у своїй місце-
вості. Проведемо в Тернопіль-
ському районі конкурс, відзна-
чимо кращі дослідницькі роботи. 
Крім культурно-просвітницької 
діяльності, залучаємо дітей до 
занять спортом. Наприклад, цієї 
неділі у рамках святкування 120-
річчя Першого Тернопільського 
Велопробігу буде здійснено по-
дорож історичним маршрутом 
велопробігу. Вже сьогодні до за-
ходу вирішили долучитися 
близько 100 учасників громад-
ської організації “ВелоАкадемія” 
та 30 учнів Великобірківської 
школи-гімназії. Крім велопробі-
гу, школярі зможуть взяти участь 
у конкурсі на знання історії Тер-
нопільщини.  

— Які питання в освітній га-
лузі Тернопільського району 
потребують невідкладного ви-
рішення? 

— Зважаючи на напружену 
ситуацію в Україні, перш за все 
маємо гарантувати безпеку учнів 
і вчителів. Для цього буде ство-
рена спеціальна робоча група, в 

якій будуть задіяні різні струк-
турні підрозділи району: міліція, 
“надзвичайники”. Їхнє основне 
завдання — інформувати учнів, 
їх батьків, учителів щодо безпе-
ки як у школі, так і на вулиці. 
Спільно з Тернопільським ра-
йонним територіальним медич-
ним об’єднанням плануємо від-
новити практику проведення в 
школах “Днів здоров’я”. Зі шко-
лярами працюватимуть групи 
медиків. Відновимо “фізкуль-
тхвилинки”, руханки під час уро-
ків. Однією з болючих проблем 
освітньої галузі Тернопільського 
району є те, що значна частина 
сільських дітей навчається в 
школах міста Тернополя. Внаслі-
док цього районний бюджет що-
року недоотримує більше 10 
мільйонів гривень. Потрібно пра-
цювати над тим, щоб припинити 
відтік учнів із сільських шкіл. Це 
доволі клопіткий і довготрива-
лий процес, справа не одного 
дня, до якої повинні бути залу-
чені сільські та селищні ради, 
місцеві громади.

— Чи всі діти тимчасових 
переселенців, які сьогодні 
мешкають на території Терно-
пільського району, влаштова-
ні на навчання?

— Першого вересня в Терно-
пільському районі до шкіл пішли 
19 дітей тимчасових переселен-
ців. Всі вони забезпечені шкіль-
ним приладдям. На жаль, ще не 
всі діти влаштовані в садочки. 
Однак сільські, селищні голови, 
керівники дошкільних навчаль-
них закладів ідуть нам назустріч, 
тож, сподіваюся, найближчим 
часом вирішимо це питання.   

— Яким буде у школах Тер-
нопільського району цьогоріч-
ний опалювальний сезон? 

— Створена спеціальна комі-
сія, яка перевіряє справність 
котлів і паливних у школах. Ін-
вестори, які мали б узяти на ба-
ланс шкільні котельні, щоб пере-
обладнати їх на альтернативні 
види палива, прораховують ри-
зики, які впливають на отриман-
ня ними прибутку, вивчають еко-
номічну обґрунтованість переоб-
ладнання котелень. З огляду на 
можливі проблеми з газопоста-
чанням у цьому навчальному ро-
ці будуть перенесені канікули, 
школярі навчатимуться по субо-
тах, проводитимуться нульові та 
додаткові уроки. Керівники шкіл 
самостійно можуть планувати 
режим роботи, щоб забезпечити 
економію енергоресурсів. 

Уляна Люлька:  
“Важливо плекати 

моральність суспільства”

Заступник голови Тернопільської 
 райдержадміністрації Уляна Люлька. 

“Правий Сектор” Тернопільщи-
ни оголошує акцію “Вивішуй пра-
пор — підтримуй військо”. З 23 
серпня приходь до нас: жертвуючи 
кошти для наших бійців, отримай 
національний прапор! Вивішуй 
прапор на фасаді свого будинку, 
на підприємстві. Продемонструй 

свою патріотичну позицію усьому 
світові. Вшануй тих, хто бореться зі 
зброєю в руках за краще майбут-
нє. Підтримай героїв у цей важкий 
для твоєї країни час!

Отримай прапор у штабі орга-
нізації за адресою: м. Тернопіль, 
бульвар Т.Шевченка, 23, каб. 42. 

Дізнайся більше про акцію за но-
мером телефону (068) 681-66-53 
(прапор пропонується за благо-
дійний внесок на розвиток До-
бровольчого Українського Корпу-
су “Правого Сектору” від 40 
грн.). 

Слава Україні! Героям слава! 

Указом Президента України 
№ 690/2014 “Про достроко-
ве припинення повноважень 
Верховної Ради України та 
призначення позачергових 
виборів” на 26 жовтня  2014 
року призначено позачерго-
ві вибори Верховної Ради 
України. З метою підготов-
ки актуальних та достовір-
них списків виборців проси-
мо вас уточнити свої персо-
нальні дані, звернувшись до 
відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату 
Тернопільської районної 
державної адміністрації.

Особливо це стосується ви-
борців: які голосуватимуть впер-
ше (досягли 18-річчя); колишніх 
військовослужбовців строкової 
служби; громадян, що поверну-
лися з місць позбавлення волі; 
громадян, які прибули із закор-
дону і знялись з обліку в МЗС; 
громадян, які під час останніх ви-
борів у списках виборців виявили 
неточності в своїх персональних 
даних, або взагалі були відсутні в 
них та не звернулись до відділу 
ведення Державного реєстру ви-
борців особисто.

Уточнити свої персональні да-
ні виборці Тернопільського райо-
ну можуть за адресою: Терно-
пільська районна державна адмі-
ністрація, майдан Перемоги, 1, 
каб. 118, тел.: 43-59-59, 43-59-
82. При собі необхідно 
обов’язково мати паспорт гро-
мадянина України, а у разі зміни 
прізвища — ще й документ, що 
підтверджує ці зміни. 

Прийом громадян здійснюєть-
ся щоденно, крім вихідних, з 8.00 
до 17.00. Обідня перерва — 
13.00-14.00. 

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату 

Тернопільської РДА.

26 жовтня 2014 
року — позачергові 
вибори Верховної 

Ради України

Суб’єкт підприємницької ді-
яльності — фізична особа  
Куйдич Олександр Андронович 
(хлібопекарня), який знаходиться 
за фактичною адресою: Терно-
пільська обл., Тернопільський 
р-н., с. Чистилів, вул. Галицька, 
45А, має намір внести зміни до 
дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

Валовий викид забруднюючих 
речовин від виробничої діяль-
ності підприємства (виробни-
цтва) становить (т/рік): оксид 
вуглецю — 0,235; вуглецю діо-
ксин — 33,908; оксиди азоту (у 
перерахунку на діоксид азоту 
[NO + N02]) — 0,241;

Перевищень санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі 
виробництва немає.

Зауваження приймаються 
протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування інформації за 
адресою: м. Тернопіль, м-н Пе-
ремоги, 1, Тернопільська рай-
держадміністрація.

Акція ●

Зроби благочинний внесок —  
отримай національний прапор

У нашого колеги, випускника 
факультету журналістики Львів-
ського університету Василя Гей-
ніша, сталася біда. Його онук 
Назарчик, якому зараз чотири з 
половиною роки, раптово захво-
рів важкою формою епілепсії. Всі 
зусилля батьків та рідних допо-
могти дитині з лікуванням, на що 
було затрачено чималі кошти, 
жодних результатів не дали. Як 
з’ясувалось, таке захворювання 
в Україні медикам вилікувати не 
під силу. Хлопчику можуть допо-
могти тільки лікарі в Ізраїлі, але 
для цього потрібна значна сума 
коштів, котрих рідні не мають.

Якщо знайдуться добрі люди, 
готові допомогти дитині, вони 
можуть переказати кошти на кре-
дитну картку “ПриватБанку” 
№5211537411915197 (мати  
Гейніш Уляна Василівна). Контак-
тний тел. (050) 553-08-22.

 Батьки будуть сердечно вдяч-
ні благодійникам!

Тернопільська обласна 
організація НСЖУ. 

Милосердя ●

Врятуймо 
Назарчика!



Програма телепередачП‘ятниця, 12 вересня 2014 року

15 вересня
Понеділок 

16 вересня
вівторок

17 вересня
середа

18 вересня
Четвер

19 вересня
П’ятниця

20 вересня
субота

21 вересня
неділя

ут 1
06.00, 00.30 Вiд першої особи.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
       18.30, 21.00 Новини.
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси.
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.45, 19.00 Про головне.
10.50 Д/ф “Буддистськi ченцi Калмикiї”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20 Вiкно до Америки.
13.50 Концерт М. Бурмаки “Тiнь по водi”.
15.05 Книга ua.
15.40 Euronews.
16.00 Т/с “Сержант Рокка”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
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»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.00 Х/ф “Дiди-розбiйники”.
12.00 “ТСН”.
12.15 “Розсмiши комiка”.
13.20 Т/с “Терпкий смак кохання”.
14.35 Х/ф “Кохання у великому мiстi 3”.
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”.
22.30 “Грошi”.
23.35 “Сказочная Русь”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Заручники”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Коли на пiвдень вiдлетять 
        журавлi”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Коли на пiвдень 
       вiдлетять журавлi”.
13.25 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.30 “Сiмейний суд”.
16.20 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Обiймаючи небо”.
23.35 Т/с “Знахар 2”. (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. «Знову до школи» 
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 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Золота рука» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.55 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
10.00 Х/ф “Викрадачi картин”.
11.45 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.50 Х/ф “Скарб нацiї”.
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф “Скарб нацiї”.
16.25 Х/ф “Скарб нацiї 2. Книга таємниць”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.10 Свобода слова.
23.45 Х/ф “Цунамi”. (2).

стб
05.55 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
06.45 “Усе буде добре!”
08.40 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
11.30 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати...
         знову”.
13.40 “Битва екстрасенсiв”.
15.05 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.10 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.05 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Детектор брехнi 6”.
00.05 “Один за всiх”.
01.15 Нiчний ефiр.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: 
        Корпорацiя Загадка”.
07.05 Т/с “Крок за кроком”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.20 Т/с “Воронiни”.
16.45 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.35 Пристрастi за Ревiзором.
23.05 Х/ф “Мушкетери”.
01.10 Абзац!

канал “україна”
05.45 Подiї тижня.
06.35 Подiї тижня. Спецiальний репортаж.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 13.45, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моє улюблене чудовисько”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Потрошителi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Дайош молодьож.
15.50 Вiталька.
17.00 Т/с “Свiтлофор”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
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”

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.00 Нови-
ни.
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.45, 19.00 Про головне.
10.50 Уряд на зв`язку з громадянами.
11.25 Д/ф “Українська Гельсiнська спiлка - 
         вектор визначено”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.25, 18.05 Час-Ч.
13.40 Хочу бути.
14.00 Українського роду.
14.30 НАЙЄМtime.
15.40 Euronews.
16.00 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Д/ф “Контингент. Єгипет. Нескiнченна вiйна 
на Сходi”.
22.20 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Х/ф “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.15 “Розсмiши комiка”.
13.15 Т/с “Терпкий смак кохання”.
14.30 “Сiмейнi мелодрами”.
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”.
22.30 “Територiя обману”.
23.35 “Мультибарбара”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Заручники”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Обiймаючи небо”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Обiймаючи небо”.
22.35 Т/с “Знахар 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. «Повернення у таємничий сад» 
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 «Щоденник для батьків»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Прокляття самогубця» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.55 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Пастка”.
11.50 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.10 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.
22.15 Х/ф “Без пощади”. (2).
00.00 Голос Америки.
00.15 Т/с “Стрiла”.
01.05 Х/ф “Спецiальне завдання”. (2).

стб
06.10 “Вiкна-новини”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.45 “Зiркове життя. Любов на все життя”.
09.40 Х/ф “Мужики!..”
11.35 Х/ф “Птах щастя”.
13.15 “Битва екстрасенсiв”.
15.05 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
23.40 Нiчний ефiр.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Крок за кроком”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.25 Т/с “Крок за кроком”.
16.45 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
00.15 Абзац!
01.10 Репортер.
01.15 Т/с “Нiкiта”. (2).

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Листи на склi”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-5”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.00 Дайош молодьож!
15.50 Вiталька.
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 “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”

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
         18.30, 21.00 Новини.
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси.
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.45, 19.00 Про головне.
10.50 Перша шпальта.
11.25 Д/ф “Українська Гельсiнська спiлка - 
          вектор визначено”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.25 Перша студiя.
13.50, 18.05 Час-Ч.
14.05 Хто в домi хазяїн?
14.35 Як ваше здоров`я?
15.40 Euronews.
16.00 Х/ф “Тимчасово тато”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
22.00 Д/ф “Контингент. Єгипет. 
         Нескiнченна вiйна на Сходi”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Х/ф “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.15 “Розсмiши комiка”.
13.15 Т/с “Терпкий смак кохання”.
14.30 “Сiмейнi мелодрами”.
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”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Заручники”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Обiймаючи небо”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Обiймаючи небо”.
22.35 Т/с “Знахар 2”. (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 «Щоденник для батьків»
13.10 «Мелодія двох сердець», Білоножки 
14.00 Х.ф. «Провінційний роман» 
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. «Мер» 
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.
10.20 Т/с “Пастка”.
12.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с “Лiтєйний”.
16.55 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
21.55 Факти. Вечiр.
22.10 Х/ф “Немає шляху назад”. (2).
23.50 Голос Америки.
23.55 Т/с “Стрiла”.
00.45 Х/ф “Без пощади”. (2).

стб
06.05 “Вiкна-новини”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.40 “Зiркове життя. Вiдчайдушнi домогосподар-
ки”.
09.30 “Зiркове життя. Розплата за гордiсть”.
10.30 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “МайстерШеф 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “МайстерШеф 4”.
00.05 Нiчний ефiр.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Крок за кроком”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.25 Т/с “Воронiни”.
16.45 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
00.00 Абзац!
00.55 Репортер.
01.05 Т/с “Нiкiта”. (2).

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25, 17.10, 20.55 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Листи на склi”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
        “Атлетiк”  “Шахтар”.
23.35 Т/с “Мент у законi-5”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.00 Дайош молодьож!
15.50 Вiталька.
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”

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.20 Ера здоров`я.
07.45, 23.30 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.15 Х/ф “Тимчасово тато”.
12.00 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
12.55 Православний вiсник.
13.30 Школа Мерi Поппiнс.
13.50 Дитячi iсторiї. “Кохання, 
            кекси i рок-н-рол”.
14.20 Фольк-music.
15.30 Дитячий фестиваль 
        “Щасливi долонi”.
16.40 Театральнi сезони.
17.15 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
18.55 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Долина папоротi 2”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
12.15 “Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi”.
12.20 М/ф: “Машинi казки”, “Маша i ведмiдь”.
14.05 “Розсмiши комiка”.
15.05 “Мiняю жiнку”.
16.40 “Iнспектор Фреймут”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.30 Х/ф “Легенда №17”.
00.35 “Скiльки правди в легендi. Пост-шоу”.

інтер
08.00 “Вдалий проект”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
11.00 “Орел i решка. Невидане”.
12.00 Х/ф “У Бога свої плани”.
14.00 Т/с “Поки живу, люблю”.
18.00 Х/ф “Мамина любов”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.55 Т/с “Щасливий квиток”.

TV-4
06.00 Х.ф. «У пошуках мільйонерші» 
07.30 Програма «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. «Щен з сузір’я «Гончих псів» 
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
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Знайдеш друга, придбаєш скарб» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
06.20 Свiтанок.
07.20 Факти.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Козирне життя, на дачi.
10.20 Т/с “Пастка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Пастка”.
15.40 Х/ф “Таксi”.
17.15 Х/ф “Таксi 2”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Таксi 3”.
21.50 Х/ф “Таксi 4”.
23.30 Х/ф “Проект Х. Дорвалися!” (2).
00.55 Х/ф “Слiпа лють”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Мерi Поппiнс, до побачення!”
09.00 “Усе буде смачно!”
11.00 “Караоке на Майданi”.
11.55 “МайстерШеф 4”.
15.45 “Х-фактор 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 “Один за всiх”.
21.40 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
22.40 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати...
         на весiллi”.
00.25 Нiчний ефiр.

новий канал
05.35 Т/с Нові пригоди мисливців
          за привидами”.
07.20 Х/ф “Зачарована Елла”.
09.00 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”.
10.55 М/ф “Рататуй”.
13.05 Т/с “Татусевi дочки”.
15.35 Проект Перфект.
16.50 Супермодель по-українськи.
19.00 Х/ф “Ейс Вентура: Детектив 
       з розшуку домашнiх тварин”. (2).
20.40 Х/ф “Ейс Вентура: 
          Поклик природи”. (2).
22.40 Х/ф “Тупий i ще тупiший: 
           Коли Гаррi зустрiв Ллойда”. (2).
00.30 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. (2).

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Таємницi зiрок.
08.05 Т/с “Практика”.
14.00 Х/ф “Клушi”.
16.10 Т/с “Листи на склi”.
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 “Кунг-Фу Кролик”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Кумi-кумi”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.30 М/ф “Пригоди Хлопчика-мiзинчика 
        i Дюймовочки”.
12.55 Х/ф “Чого чекати, коли 
        чекаєш дитину”.
15.00, 0.00 Х/ф “Капiтан Рон”.
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 «Азбука смаку»
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”

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
          18.30, 21.00 Новини.
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.45, 19.00 Про головне.
10.50 Д/ф “Бути сама собi цiллю. 
            Ольга Кобилянська”.
11.25 Д/ф “Український пересмiшник. А. Сова”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.25, 18.05 Час-Ч.
13.40 Як це?
14.00 Свiтло.
14.35 Надвечiр`я...
15.40 Euronews.
16.05 Х/ф “Капуччино на трьох”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою.
22.20 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Х/ф “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.15 “Розсмiши комiка”.
13.15 Т/с “Терпкий смак кохання”.
14.30 “Сiмейнi мелодрами”.
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”.
22.30 “Право на владу”.
00.40 “ТСН”.
00.55 Х/ф “P.S. Я люблю тебе”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Обiймаючи небо”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Обiймаючи небо”.
23.40 Т/с “Знахар 2”. (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 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Провінційний роман» 
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
21.25 Оголошення. Бюро знахідок
21.30 Програма «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Тут палять» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.45 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.20 Т/с “Пастка”.
12.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. Ранок.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с “Лiтєйний”.
17.05 Т/с “Менти 7”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
21.55 Факти. Вечiр.
22.10 Х/ф “Красень Джоннi”. (2).
23.55 Голос Америки.
00.00 Т/с “Стрiла”.
00.50 Х/ф “Немає шляху назад”. (2).

стб
06.10 “Вiкна-новини”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.40 “Зiркове життя. Сльози клоуна”.
09.40 Х/ф “Де знаходиться нофелет?”
11.05 Х/ф “Термiново! Шукаю чоловiка”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Зваженi i щасливi 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Зваженi i щасливi 4”.
00.05 Нiчний ефiр.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Крок за кроком”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.25 Т/с “Крок за кроком”.
16.45 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
00.05 Абзац!
01.00 Репортер.
01.10 Т/с “Нiкiта”. (2).

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Листи на склi”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-6”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.00 Дайош молодьож!
15.50 Вiталька.
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 «Світ квітів»
15.30 “Надія є”
15.45 “Тема дня”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 «Край, в якому я живу»
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”

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
          18.30, 21.00 Новини.
06.50 Доброго ранку, Україно!
06.55 Огляд преси.
07.25, 07.40, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.45, 19.00 Про головне.
10.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою.
11.25 Д/ф “Лука Кримський. 
           Я полюбив страждання”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.25 Перша студiя.
13.50 Час-Ч.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.30 Театральнi сезони.
14.55 Вiра. Надiя. Любов.
15.55 Euronews.
16.30 Д/ф “Берлiн 1885. Наступ на Африку”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40, 21.40 Шустер LIVE.
00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 На слуху.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Х/ф “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.15 “Розсмiши комiка”.
13.20 Т/с “Терпкий смак кохання”.
14.30 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.20 “Мультибарбара”.
21.45 “Вечiрнiй Київ”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 Х/ф “Вавiлон нашої ери”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Обiймаючи небо”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 “Чорне дзеркало”.
22.35 Х/ф “Вагома пiдстава для вбивства”. (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 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «У пошуках мільйонерші» 
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. «Аватар» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Менти 7”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Менти 7”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Лютий”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Лютий”.
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с “Лютий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Повернення героя”. (2).
22.05 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Слiпа лють”. (2).
23.55 Голос Америки.
00.00 Х/ф “Красень Джоннi”. (2).

стб
07.05 Х/ф “Дiти понедiлка”.
08.55 Х/ф “Термiново! Шукаю чоловiка”.
10.50 Х/ф “Жiнка бажає знати”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Танцюють всi! 7”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 7”.
00.10 “Куб 5”.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя Загадка”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Крок за кроком”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.25 Т/с “Воронiни”.
16.45 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Проект Перфект.
23.15 Х/ф “Закони привабливостi”.
01.10 Репортер.
01.15 Х/ф “Усе навпаки”.

канал “україна”
07.20 Х/ф “Зачарована Елла”.
09.00 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”.
10.55 М/ф “Рататуй”.
13.05 Т/с “Татусевi дочки”.
15.35 Проект Перфект.
16.50 Супермодель по-українськи.
19.00 Х/ф “Ейс Вентура: Детектив
         з розшуку домашнiх тварин”. (2).
20.40 Х/ф “Ейс Вентура: Поклик природи”. (2).
22.40 Х/ф “Тупий i ще тупiший: 
        Коли Гаррi зустрiв Ллойда”. (2).
00.30 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 Єралаш.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.00 Дайош молодьож!
15.50 Вiталька.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
22.25 Х/ф “Гола правда”. (2).
00.25 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”
16.50 “Юні експерти”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.55 Соціальна реклама
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”

ут 1
06.00 На слуху.
06.35 Пiдсумки.
07.00 Шустер-LIVE.
11.30 Подорожуй першим.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
12.55 Свiтло.
13.30 Хочу бути.
13.50 Дитячi iсторiї. “Здоровань”.
14.20 Українського роду.
14.35 Д/ф “Народженi в Ризi. 
        За лаштунками концерту”.
15.30 Концертна програма 
       “Народженi в Ризi”.
17.20 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Книга ua.
18.55 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 НАЙЄМtime.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.
00.20 “Золотий гусак”.
00.40 Д/ф “Приречений на любов”.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.15 “Розсмiши комiка”.
07.00 “ТСН”.
08.00 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.05 “Шiсть кадрiв”.
10.50 Х/ф “Його любов”.
14.50 “Вечiрнiй Київ”.
16.05 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал”.
23.30 Х/ф “Мiцний горiшок”. (2).

інтер
05.55 “Чорне дзеркало”.
07.25 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 Д/ф “Формула кохання 
        Олександра Абдулова”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “Формула кохання”.
11.55 Х/ф “Дiм для двох”.
14.05 Т/с “Сiльський романс”.
18.00 Т/с “Поки живу, люблю”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Поки живу, люблю”.
22.30 Т/с “Щасливий квиток”.

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «У пошуках мільйонерші» 
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. «Повернення 
          у таємничий сад» 
14.30 «Щоденник для батьків»
15.00 Х.ф. «Щен з сузір’я 
        «Гончих псів» 
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 «Мелодія двох сердець», 
           Білоножки
21.15 Х.ф. «Дорога на грецьке весілля»                                            
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Повернення 
         у таємничий сад» 

ICTV
06.25 Факти.
07.00 Дача.
07.25 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
09.15 Дiстало!
10.15 Цивiльна оборона.
11.10 Х/ф “Мисливцi за привидами 2”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Полювання на Беркута”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
20.05 Т/с “Полювання на Беркута”.
21.50 Х/ф “Таксi”.
23.30 Х/ф “Таксi 2”.
00.55 Х/ф “Пiд прицiлом”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
11.35 “Зваженi i щасливi 4”.
15.10 “Танцюють всi! 7”.
19.00 “Х-фактор 5”.
22.05 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
00.15 “Детектор брехнi 6”.

новий канал
05.50 Нереальнi iсторiї.
07.55 Ревiзор.
12.35 Пристрастi за Ревiзором.
14.05 Уральськi пельменi.
15.55 Т/с “Воронiни”.
18.35 М/ф “Рататуй”.
20.40 Х/ф “Ейс Вентура: 
       Детектив з розшуку 
       домашнiх тварин”. (2).
22.35 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. (2).
00.40 Х/ф “Закони привабливостi”.

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00,
          15.00, 19.00 Подiї.
06.10 Таємницi зiрок.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Листи на склi”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-6”. (2).

тет
06.00 М/ф “Кiрiку та дикi звiрi”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
         Дiєго, вперед!”
10.40 М/ф “Кунг-Фу Кролик”.
12.10 Х/ф “Спляча красуня”.
13.20 Х/ф “Джек-стрибунець”.
15.25 Х/ф “Чого чекати, 
          коли чекаєш дитину”.
17.25 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Х/ф “Гола правда”. (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”
16.45 “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 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 «Замки тернопілля»
22.30 “Абетка здоров’я”

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

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

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

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

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

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

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

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Консультації ●

Вітаємо! ●

Олена ФЕДІВ,  
начальник реєстраційної 
служби Тернопільського 

районного управління юстиції. 

Оформлення права оренди 
на земельну ділянку (пай) та 
запровадження принципу 
екстериторіальності є важ-
ливим в роботі органів дер-
жавної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно.

Враховуючи складну ситуацію 
у країні, хочеться нагадати агра-
ріям Тернопільської області про 
те, що державна реєстрація речо-
вих прав на нерухоме майно, зо-
крема, права оренди земельної 
ділянки, що є похідним від права 
власності, на сьогоднішній день 
може проводитися без державної 
реєстрації права власності на та-
ку земельну ділянку.Факт оформ-
лення права оренди на земельну 
ділянку підтверджується внесен-
ням відповідного запису до Дер-
жавного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, а 
також отриманням документа, що 
підтверджує проведення держав-
ної реєстрації права оренди на 
земельну ділянку – витягу з Дер-
жавного реєстру прав. Відповідно 
до ч.1 ст. 93 ЗК України, право 
оренди земельної ділянки – це 
засноване на договорі строкове 
платне володіння і користування 
земельною ділянкою, необхідної 
орендареві для провадження під-
приємницької та іншої діяльності.

Порядок оформлення земель-
них ділянок визначений Законом 
України “Про оренду землі”. Від-
повідно до ст. 14 цього Закону, 
договір оренди землі укладаєть-
ся у письмовій формі і за бажан-
ням однієї зі сторін може бути 
посвідчений нотаріально. А стат-
тею 15 Закону України “Про 
оренду землі” встановлено, що 
договір оренди землі має місти-
ти передбачені цією статтею іс-
тотні умови, до яких належать: 
об’єкт оренди (кадастровий но-
мер, місце розташування та роз-
мір земельної ділянки); строк дії 
договору оренди; орендна плата 
із зазначенням її розміру, індек-
сації, форми платежу, строків, 
порядку її внесення і перегляду 
та відповідальності за її неспла-
ту; умови використання та цільо-
ве призначення земельної ділян-
ки, яка передається в оренду; 
умови збереження стану об’єкта 
оренди; умови і строки передачі 
земельної ділянки орендарю; 
умови повернення земельної ді-
лянки орендодавцеві; наявні об-
меження (обтяження) щодо ви-

користання земельної ділянки; 
визначення сторони, яка несе 
ризик випадкового пошкодження 
або знищення об’єкта оренди чи 
його частини; відповідальність 
сторін; умови передачі у заставу 
та внесення до статутного фонду 
права оренди земельної ділянки.

Відсутність у договорі оренди 
землі хоча б однієї із істотних 
умов є підставою для відмови у 
державній реєстрації права орен-
ди земельної ділянки, а також для 
визнання договору оренди недій-
сним відповідно до закону. Од-
нак, за згодою сторін у договорі 
оренди землі можуть зазначатися 
й інші умови, зокрема, якісний 
стан земельних угідь, порядок ви-
конання зобов’язань сторін, по-
рядок страхування об’єкта орен-
ди, порядок відшкодування ви-
трат на здійснення заходів щодо 
охорони і покращення об’єкта 
оренди, проведення меліоратив-
них робіт, а також обставини, що 
можуть вплинути на зміну або 
припинення дії договору оренди 
тощо.

Обов’язковою вимогою до 
оформлення права оренди землі 
є укладення договору її оренди 
відповідно до типової форми до-
говору оренди землі, яка затвер-
джена постановою КМУ від 
03.03.2004 року №220 “Про за-
твердження Типового договору 
оренди землі”. Форма типового 
договору оренди земельної част-
ки (паю) затверджена наказом  
Державного комітету України із 
земельних ресурсів  від 17.01.2000 
року №5 “Про затвердження фор-
ми типового договору оренди зе-
мельної частки (паю)”, зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції Украї-
ни 23.02.2000 року за 
№101/4322.

Обов’язковим етапом оформ-
лення права оренди земельної 
ділянки є підготовка додатків до 
договору оренди землі. Як вста-
новлено ст. 15 Закону України 
“Про оренду землі”, невід’ємною 
частиною договору оренди землі 
є: план або схема земельної ді-
лянки, яка передається в оренду; 
кадастровий план земельної ді-
лянки з відображенням обмежень 
(обтяжень) у її використанні та 
встановлення земельних сервіту-
тів; акт визначення меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевос-
ті); акт приймання – передачі 
об’єкта оренди; проект відведен-
ня земельної ділянки у разі його 
розроблення згідно із законом.

У разі, якщо договором оренди 
землі передбачається здійснити 
заходи, спрямовані на охорону та 
покращення об’єкта оренди, до 

договору додається угода щодо 
відшкодування орендарю витрат 
на такі заходи.

Слід пам’ятати, що визначене 
договором право оренди земель-
ної ділянки підлягає реєстрації у 
Державному реєстрі прав. Саме 
після державної реєстрації в 
орендаря виникає право оренди 
земельної ділянки. І саме з мо-
менту державної реєстрації у 
Державному реєстрі прав право 
оренди земельної ділянки вважа-
ється оформленим відповідно до 
законодавства.

Документи, що подаються ор-
ганові державної реєстрації речо-
вих прав для проведення держав-
ної реєстрації права оренди:

 – заява встановленої форми, 
яка визначена наказом Міністер-
ства юстиції України від 17.04.2012 
року №595/5 “Про впорядкування 
відносин, пов’язаних із держав-
ною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”;

 – документ, що посвідчує осо-
бу заявника (пред’являється), ко-
пія додається;

 – документ, що підтверджує 
внесення плати за надання витягу 
з Державного реєстру прав;

 – документ про сплату дер-
жавного мита (крім випадків, коли 
особа звільнена від сплати дер-
жавного мита);

 – документи, що підтверджу-
ють виникнення, перехід або при-
пинення права оренди земельної 
ділянки (пай), якими є договір;

 – у разі подання заяви заін-
тересованою особою особисто, 
така особа подає копію реєстра-
ційного номера облікової картки 
платника податку згідно з Дер-
жавним реєстром фізичних осіб 
– платників податків (крім випад-
ків, коли фізична особа через 
свої релігійні або інші переконан-
ня відмовляється від  прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податку, офіцій-
но  повідомила про це відповідні 
органи державної влади та має 
відмітку в паспорті громадянина 
України);

 – у разі подання заяви упо-
вноваженою особою така особа, 
крім документа, що посвідчує її 
особу, пред’являє оригінал та по-
дає копію документа, що підтвер-
джує її повноваження;

 – у разі подання заяви упо-
вноваженою особою, яка діє від 
імені фізичної особи, така особа 
також подає копію документа, що 
посвідчує особу, яку вона пред-
ставляє та копію реєстраційного 
номера облікової картки платника 
податку такої фізичної особи. По-
дання витягу з Державного зе-

мельного кадастру про земельну 
ділянку не вимагається.

Законом України “Про внесен-
ня змін до Декрету Кабінету Міні-
стрів України “Про державне ми-
то” від 20 листопада 2012 року 
передбачено, що за державну ре-
єстрацію права оренди на неру-
хоме майно передбачено стяг-
нення державного мита в розмірі 
3 (трьох) неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, тобто 51 
грн. Розмір плати за надання ви-
тягів з Державного реєстру прав 
встановлений Кабінетом Міністрів 
України та на цей час становить 
120 грн.

Донедавна у сфері державної 
реєстрації права оренди земель 
сільсько-господарського призна-
чення була ситуація, за якої в 
окремих адміністративно-
територіальних одиницях України 
та районах Тернопільської облас-
ті, зокрема, органи державної 
реєстрації прав були не взмозі 
прийняти на належному рівні всіх 
охочих подати заяви про держав-
ну реєстрацію права оренди зе-
мельної ділянки та вчасно і якісно 
надати адміністративні послуги. 
Для врегулювання цієї проблеми 
Міністерством юстиції України бу-
ло видано наказ №845/5 від 
28.05.2014 року “Про заходи що-
до державної реєстрації прав на 
землі сільськогосподарського 
призначення”. Положеннями цьо-
го наказу передбачено забезпе-
чення можливості  проведення 
державної реєстрації права орен-
ди земель сільськогосподарсько-
го призначення як в органах дер-
жавної реєстрації прав за місцем 
розташування земельної ділянки, 
так і в інших органах державної 
реєстрації прав у межах відповід-
ної області.

На виконання цього наказу ви-
конуючим обов’язки керівника 
Головного управління юстиції у 
Тернопільській області  
Я. Г. Пікулем 17.06.2014 року ви-
дано наказ №277/45 “Про покла-
дення обов’язків державного реє-
стратора речових прав на нерухо-
ме майно”, згідно з яким, виходя-
чи з виробничої необхідності, 
значного навантаження або тим-
часової відсутності державних ре-
єстраторів реєстраційних служб 
Тернопільської області, покладе-
но обов’язки з проведення дер-
жавної реєстрації прав на землі 
сільсько-господарського призна-
чення в межах області на держав-
них реєстраторів прав на нерухо-
ме майно реєстраційних служб 
Зборівського, Кременецького, 
Тернопільського та Чортківського 
районних управлінь юстиції. 

Право на оренду  
земельної ділянки: деталі

День підприємця ●

Вітання підприємців з нагоди свята – Дня підприємця, який 
відзначають у першу неділю вересня, відбулося у Тернопільській 
районній раді і Тернопільській РДА. Слова подяки підприємцям 
за клопітку працю висловили голова Тернопільської районної 
ради Василь Дідух, голова Тернопільської райдержадміністрації 
Андрій Строєвус та начальник Тернопільської об’єднаної дер-
жавної податкової інспекції Петро Якимчук. Петро Миколайович 
відзначив важливість підприємницької діяльності в нашому регі-
оні, завдяки чому створюються нові робочі місця, наповнюється 
бюджет, зростає конкуренція на ринку товарів і послуг. “Ваша 
праця посідає важливе місце в економічному житті країни та на-
шого краю. Ми дякуємо вам за те, що не тільки розпочали влас-
ну справу, а навіть в цей нелегкий час ви стали першими, хто 
відгукнувся допомогти державі, не просячи нічого взамін”, — на-
голосив Петро Якимчук.

Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух та голова 
Тернопільської райдержадміністрації Андрій Строєвус відзначи-
ли більше 20 кращих підприємців Тернопільського району, а на-
чальник податкової інспекції за вагомий особистий внесок у 
розвиток підприємництва та економіки рідного краю, сумлінне 
виконання зобов’язань перед державою, належну сплату плате-
жів до бюджету вручив відзнаки підприємцям Галині Головець-
кій, Івану Чайківському, Богдану Маценьку, Юрію Березовсько-
му, Світлані Середі.

 
За матеріалами інформаційно-комунікаційного відділу 

Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області.

З днем наро-
дження надсилає-
мо щирі вітання 
директору ТОВ 
“Дружба”, депута-
ту Тернопільської 
районної ради  
Наталії Володими-
рівні ЯНКЕВИЧ.

Хай Бог Вам посила добро 

                                   і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив ТОВ 
“Дружба”.

Колектив Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
щиро вітає з днем народження 
секретаря Мар’яну Василівну 
МАРИНОВСЬКУ. 

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

10 вересня 
в і д з н а ч и в  
день наро-
дження Тарас 
ДРОТЯК з  
Лозови Терно-
пільського ра-
йону. 

Ось день 

народження 

у Тебе, синку,

Хочу привітати 

                 я Тебе,

Я б для Тебе небо прихилила

Й сонце, що з-за обрію встає.

Осінь щедра…І розквітли квіти,

Із Збруча веселка воду п’є…

Я така щаслива нині, сину,

Що на світі Ти у мене є.

Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,

Хай Господь Бог Тебе благословляє,

Ангели завжди від злого оберігають,

Щастя, здоров’я Тобі посилають.

З повагою — мама Наталія, 
хресна мама Тоня і вся родина.

З днем народження щиро і 
сердечно вітаємо начальника 
поштового відділення с. Байківці 
Галину Володимирівну  
ЛЕНЬКО.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай зажди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає,

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

З повагою – колектив 
Байковецької  

сільської ради.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем ангела сестрицю церкви 
святих Петра і Павла Наталію  
Іванівну СЛАБАШ.

В цей дорогий для серця день,

Бажаєм квітів і пісень.

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — церковний 
комітет церкви святих Петра  

і Павла с. Лозова 
Тернопільського району.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великобере-
зовицької селищної ради  
Володимира Андрійовича  
СИСЮКА, Григорія Івановича 
ПРИШЛЯКА.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів щиросердечно вітає з 
днем народження вчителя  
початкових класів Оксану  
Любомирівну ЦИМБАЛЮК.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, 

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас. 

Підприємництво – запорука  
успішної економіки

Начальник Тернопільської об’єднаної державної податкової  
інспекції Петро Якимчук вручив відзнаки підприємцям — кращим 

платникам податків Тернопільського району.
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Духовні цінності ●

Шкільний меридіан ●

Уже не один рік триває співп-
раця міліціонерів із педаго-
гами та учнями загальноос-
вітніх шкіл. Разом педагоги і 
люди у формі вчать дітей 
правилам безпечної пове-
дінки, прищеплюють їм по-
вагу до закону, виховують їх 
у кращих традиціях україн-
ського патріотизму. На уро-
чистій лінійці з нагоди від-
значення Дня знань у кожну 
школу Тернопільського ра-
йону завітали працівники 
Тернопільського РВ УМВС.

До Великоглибочецької школи 
привітати школярів завітали на-
чальник сектору кримінальної мі-
ліції у справах дітей в УМВС Укра-
їни в Тернопільській області  
Петро Тихович і начальник Терно-
пільського райвідділу міліції  
Андрій Купчак.

День знань — це, мабуть, 
єдине свято, яке одночасно є і 
загальним для всіх, і особистим 
для кожного. Першокласники з 
ще не зовсім зрозумілим їм по-
чуттям трепету, ховаючись за 
величезними букетами квітів, 
тримаючись за руки батьків, ро-
блять свій перший крок на ве-
ликому шляху знань, а новоспе-
чені студенти вперше вступають 
у доросле життя. Батьки, бабусі 
та дідусі проводжають своїх ді-
тей та онуків у новий навчаль-
ний рік, де їх зустрічають вчите-
лі та викладачі — люди, які ве-
дуть їх до вершин знань. Для 
усіх День знань — подія акту-
альна та урочиста. 

На урочистості з нагоди свята 
у загальноосвітні школи с. Лозова 
та с. Біла Тернопільського району 
завітали працівники Тернопіль-
ського райвідділу – заступник на-
чальника сектору дільничних  

інспекторів міліції Юрій Яржем-
ський, старший інспектор по 
зв’язках з населенням та громад-
ськими формуваннями Марія Лу-
цишин та оперуповноважений 
сектору кримінальної міліції у 
справах дітей Олег Ковалик.

Звичайно, головними вину-
ватцями торжества в перший 
день осені є школярі — від пер-
шокласників з величезними бан-
тами і оберемками квітів до вже 
зовсім дорослих старшокласни-
ків, тож на пам’ять про перший 
дзвінок учням першого класу 
працівники райвідділу вручили 
подарунки – футбольні м’ячі та 
тенісні ракетки. Міліціонери по-
бажали школярам, аби їхній пер-

ший рік у школі був сповнений 
приємними враженнями та но-
вими відкриттями, одинадцяти-
класникам – успішно завершити 
навчання і скласти іспити, бать-
кам і педагогам – щоб діти ви-
правдали їхні сподівання.

Школярі, незважаючи на свій 
юний вік, добре усвідомлюють, 
що дорослі покладають на них 
значні сподівання, адже сьогодні 
вони — учні, а за декілька років 
стануть будівничими держави. Та 
зізнаються, що найбільше, чого 
прагнуть сьогодні — щоб в нашій 
країні якнайшвидше запанував 
мир.

Майбутні будівничі Української держави

На День знань у НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” школярі, 

директор школи Ганна  
Чаповська, педагоги та гості.

Старшокласники Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька  
з директором школи Надією Тищук, сільським головою Богданом Закітнюком,  

о. Михайлом Вінтонюком, начальником сектору кримінальної міліції у справах дітей  
УМВС України в Тернопільській області Петром Тиховичем, начальником Тернопільського  

райвідділу міліції Андрієм Купчаком, педагогами школи на святі Першовересня.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Освятили каплицю Матері Бо-
жої Непорочного Зачаття у Буц-
неві парох храму Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці 
села Буцнів Василь Дідух, насто-
ятель церкви святих апостолів 
Петра і Павла с. Буцнів Олег Гах, 
отець Мирон Гах з церкви  
Покрови с. Мишковичі, настоя-
тель храму Преображення Гос-
поднього с. Городище Козівсько-
го району о. Богдан Зінченко, 
парох церкви Святого Володими-
ра селища Велика Березовиця о. 
Святослав Ласковий. 

З вітальним словом до грома-
ди Буцнева звернувся о. Мирон 
Гах, який свого часу був настоя-

телем церкви святих апостолів 
Петра і Павла, тепер тут служить 
його син о. Олег Гах. “Буцнів – 
мальовниче село, що розгорну-
лося на березі швидкоплинної, 
неначе життя, річки Серет, – ска-
зав о. Мирон. – Минуле. Тепе-
рішнє. Зазираємо у майбуття. 
Крокуємо по горизонталі тлін-
ності, серцем линемо по верти-
калі вічності – це Хрест – знаме-
но земного і небесного життя”. 

З вітанням до присутніх звер-
нувся заступник генерального 
директора корпораці ї  
“Агропродсервіс” Володимир Бо-
лєщук. Найперше Володимир 
Михайлович подякував буцнівча-
нам за матеріальну допомогу для 
підтримки української армії на 
Сході України та подарував кож-

ному працю Андрея 
Шептицького “Як бу-
дувати рідну хату”. 
“Корпорація “Агро-
продсервіс”, яку очо-
лює Іван Чайківський, 
орендує на території 
Буцнівської сільської 
ради 1400 гектарів 
орних земель, – за-
значив Володимир Бо-
лєщук. – Чим можемо, 
допомагаємо селу, і 
нині внесли свою леп-
ту у відзначення 550-
річчя Буцнева”.

Урочистості в дусі 
патріотизму продо-
вжилися біля місцево-
го будинку культури. У 
заході взяв участь 

 начальник відділу культури Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Андрій Галайко. Сценарій про-
грами підготували директор бу-
динку культури с. Буцнів Михай-
ло Юречко та вчитель української 
мови і літератури Буцнівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Марія Дмитришин. 
Ведучими були Ірина Кирилейза 
та Оксана Бандак. З мистецьким 
дарунком до присутніх того дня 
звернулися місцеві митці-
аматори та гості – народний 
аматорський духовий оркестр 
“Доля” Тернопільського район-
ного будинку культури, соліст 
Тернопільського РБК, лауреат 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів і фестивалів  
Василь Хлистун. Понад 40 років 
пісенною візитівкою Тернопіль-

ського краю є буцнівські вико-
навці Михайло Юречко та Богдан 
Назвальський, які в урочистий 
для села день заспівали пісню 
про Буцнів. Буцнівчанка Ірина 
Мокрій поділилася з присутніми 
цікавими фактами з історії села.

Завершилися урочистості з 
нагоди 550-річчя першої письмо-
вої згадки про Буцнів акцентом 
на здоровий спосіб життя – спор-
тивними змаганнями з футболу 
на шкільному стадіоні, де кожна 
команда представила свою вули-
цю. Відтак, переможцями зма-
гань стали мешканці вул. Заліз-
нична (перше призове місце), 
вул. Серет (друге місце) та вул. 
Івана Франка (третє місце), яких 
нагороджено призами від  
Буцнівської сільської ради.

Буцнів: з висоти 550-річчя

Голова Тернопільської райдержадміністрації Андрій Строєвус  
у церкві Непорочного Зачаття Пресвятої  

Діви Марії у Буцневі молився разом з парафіянами.

Буцнівський сільський голова Марія Мац та священнослужителі  
(зліва направо) о. Василь Дідух, о. Святослав Ласковий, о. Олег Гах.
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В інтересах споживача ●

Видання ПАТ “Тернопільміськгаз”

Шановні працівники ПАТ 
“Тернопільміськгаз”  

і ветерани підприємства!
Прийміть найсердечніші вітання з нагоди професійного свята — Дня 

працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, 
який в Україні традиційно відзначають у другу неділю вересня.  
Висловлюю подяку ветеранам газової служби, працівникам публічного 
акціонерного товариства "Тернопільміськгаз" за сумлінну багаторічну 
працю. Завдяки високому професіоналізму і багатому досвіду, вмілій 
організації виробничого процесу, впровадженню прогресивних мето-
дів господарювання, наполегливій праці 
спільно ми й надалі забезпечуватимемо 
стабільність галузі, що сприятиме зміцнен-
ню економіки нашого краю. 

Бажаю усім Вам, шановні колеги, міц-
ного здоров'я, щастя, оптимізму, трудо-
вої наснаги та благополуччя!

 
З повагою — Володимир БОБРІВЕЦЬ,  

голова правління ПАТ 
"Тернопільміськгаз", заслужений 
працівник сфери послуг України,  
депутат Тернопільської районної 

ради.

Шановні колеги!
Щиросердечно вітаю Вас із професійним святом — Днем праців-

ників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Ви до-
кладаєте усіх сил, професійного вміння для задоволення енерге-
тичних потреб народного господарства і населення нашого краю. 
Нехай надра нашої землі будуть багаті на нафту та газ, а фахівці 
галузі успішно ведуть пошук, розвідку, видобуток, переробку, тран-
спортування та зберігання газу і нафти. 

У цей святковий день зичимо всім працівникам нафтогазової  
і нафтопереробної промисловості міцного здоров'я, миру, щастя, 
родинного благополуччя! 

Анатолій ШАМРАЙ,  
голова профспілки ПАТ “Тернопільміськгаз”.

14 вересня — День працівників нафтової,  
газової та нафтопереробної промисловості

Річний обсяг споживання 
газу:

3 ліч. Без ліч. Без лічильника

за 1 
куб.м

за 1 
куб.м

Газова 
плита з цен-
тралізованим 

гарячим 
водопост., 1 
люд. в міс.

Газова плита 
без централізо-
ваного гарячого 

водопост.,
1 люд. в міс.

Газова плита 
і газовий 

водонагрівач

Опалення 
в опалю-
вальний 
період

1 люд. в міс. 1 кв.м

Норма (куб. м/міс) 9,8 18,3 23,6 11

з 01.05.2014 року

багатоповерхові будинки 1.182 1,299 12,73020 23,77170 30,65640

не перевищує 2500 
куб.м

1.089 1,197 11,73060 21,90510 28,24920 13,16700

не перевищує 6000 
куб.м

1.788 1,965 19,25700 35,95950 46,37400 21,61500

перевищує 6000 куб.м 3,645 4,011 39,30780 73,40130 94,65960 44,12100

з 01.08.2010 року до 30.04.2014 року

не перевищує 2500 
куб.м

0,7254 0,7980 7,82040 14,60340 18,83280 8,77800

не перевищує 6000 
куб.м

1,0980 1,2078 11,83644 22,10274 28,50408 13,28580

не перевищує 12000 
куб.м

2,2482 2,4732 24,23736 45,25956 58,36752 27,20520

перевищує 12000 куб.м 2,6856 2,9541 28,95018 54,06003 69,71676 32,49510

Тарифи на природний  
газ для населення

Наші гроші ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Забезпечувати без-
перебійне та беза-
варійне постачання 
газу для спожива-
чів Тернополя та 
району, локалізо-
вувати та ліквідо-
вувати витоки газу, 
систематично об-
слуговувати і про-
водити профілак-
тику підземних ма-
гістралей — таке 
завдання та осно-
вний обов’язок ко-
лективу працівни-
ків служби підзем-
них газопроводів, 
який вже 24 роки 
очолює Ігор Пищ. 

Обсяг робіт щороку 
збільшується завдяки 
значному розширенню 
будівництва житлового 
приватного сектора, ба-
гатоповерхівок у Терно-
полі, індивідуальних са-
диб у сільській місце-
вості та виробничих і 
господарських будівель 
Тернопільського району. 
Сьогодні на їх обслуго-
вуванні 1435 кілометрів вулич-
них газопроводів та дворових 
відводів, 48 газорозподільчих 
пунктів, 345 газорозподільчих 
шаф.

Майже щороку змінюється 
карта — схема газоносних су-
дин, що перетинають вулиці  
обласного центру, селищ і сіл 
Тернопільського району. Хоча 
цього опалювального сезону, 
що минув, серйозних пошко-
джень та відхилень від допусти-
мої норми не було: майстри Ві-
ктор Виклюк та Володимир Пе-

тровський показують на мапі 
важливі місця та зони підвище-
ного ризику, які завжди ретель-
но обстежують слюсарі та елек-
трозварники. До розмови долу-
чається ветеран підприємства, 
наставник молоді Ярослав Ци-
цирко, який знає все про під-
земні лабіринти блакитних магі-
стралей.

 — Спеціалісти у нас дуже 
відповідальні, колектив згурто-
ваний, з великим досвідом ро-
боти, — каже пан Ярослав. — 
Зокрема, електрозварник Во-
лодимир Дорош, слюсарі 

п’ятого розряду Богдан Пуш-
кар, Володимир Доморецький, 
Іван Шинкаренко, Ярослав Кур-
ницький, Олег Павлусь, Ігор 
Рудий, Олександр Гуменний, 
Богдан Гарак, слюсар 
контрольно-вим ірювальних 
приладів Мирон Кондрат. За-
безпечуть свої ділянки роботи 
майстри Олексій Виклюк, Бог-
дан Коваль, Богдан Нетреб-
ський, майстер електрохімічно-
го захисту та контрольно-
вимірювальних приладів Воло-
димир Петровський. Претензій 
від споживачів немає.

У підземних лабіринтах  
блакитних магістралей

Електрозварник четвертого розряду служби  
підземних газопроводів Володимир Голофаєв.

 У зв’язку з наявністю дестабі-
лізуючих факторів внутрішнього 
та зовнішнього характеру, з ме-
тою усунення нестандартних та 
непередбачуваних ситуацій (ава-
рії на газових мережах, припи-
нення газопостачання) та забез-
печення споживачів природним 
газом необхідного обсягу для 
найважливіших потреб, у ПАТ 
“Тернопільміськгаз” створено ан-
тикризовий штаб оперативного 
реагування.

Начальник штабу — В. В. Дат-
кун, головний інженер.

Члени штабу: С. П. Яроцький 
— начальник служби аварійно-
відновлювальних робіт;

М. Б. Лехняк — майстер служ-
би аварійно-відновлювальних ро-
біт;

В. Б. Горохівський — майстер 
служби аварійно-відновлювальних 
робіт;

А. М. Ткаченко — майстер 

служби аварійно-відновлювальних 
робіт;

В. І. Лапичак — майстер служ-
би аварійно-відновлювальних ро-
біт;

І. Я. Пищ — начальник служби 
підземних газопроводів;

Я. М. Цицирко — інженер служ-
би підземних газопроводів;

Л. М. Мусял — начальник вну-
трішньобудинкової служби;

Г. М. Панюс — начальник 
виробничо-технічного відділу;

К. К. Радковський — головний 
спеціаліст сектору НКРЕ у Терно-
пільській  області (за згодою).

Головному інженеру ПАТ “Тер-
нопільміськгаз”, начальнику шта-
бу В. В. Даткуну доручено забез-
печити цілодобову роботу анти-
кризового штабу оперативного 
реагування та зобов’язано довес-
ти до відома усіх споживачів при-
родного газу засобами зв’язку 
через ЗМІ, офіційний WEB-сайт.

Вимога часу ●

Антикризовий штаб 
оперативного реагування

Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, від 29 листопада 2013 р. №1524 
“Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових 
мереж на 2014 р.”, встановлено плату за стандартне приєднання до 
газових мереж:

Для міської місцевості зі встановленням лічильника: G-1,6-G-4 — 
8064 грн.; G-6 — 9540 грн.; G-10 — 11952 грн.

Для сільської місцевості зі встановленням лічильника: G-1,6-G-4 
—7092 грн.; G-6 — 8736 грн.; G-10 — 11304 грн.

У вартість за стандартне приєднання входять такі роботи: виготов-
лення технічних умов; розроблення проектної документації; 
будівельно-монтажні роботи з будівництва газопроводу і встановлен-
ня лічильника; технічний нагляд з будівництва газопроводу і прийнят-
тя його в експлуатацію.

 Адміністрація ПАТ “Тернопільміськгаз”.



8 П’ятниця, 12 вересня 2014 року ГазІнформ
Людина і її справа ● Вітаємо! ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Справедливо кажуть: хто 
володіє інформацією, той 
володіє світом. Нині інтер-
нет став невід’ємним дже-
релом інформації, що мит-
тєво облітає весь світ.  
Її постійні користувачі — не 
лише журналісти, науковці, 
представники ділових та 
бізнесових кіл, а в першу 
чергу  інженери-
програмісти. 

Пригадує час перших 
комп’ютерів, дещо недоскона-
лих, відомий у своїх колах терно-
пільський програміст Василь  
Сікора, який вже понад сорок ро-
ків життя присвятив комп’ютерній 
справі, розробив десятки про-
грам для покращення фінансово-
го та економічного забезпечення 
ряду промислових підприємств 
Тернополя та області, виховав не 
один десяток чудових програміс-
тів. 

Василь  Михайлович родом із 
села Попівці Заліщицького райо-
ну, краю швидкоплинного Дні-
стра, тихого Серету, мальовни-
чих краєвидів та унікальної при-
роди. Там розташований націо-
нальний заповідник “Дністров-
ський каньйон”, недалеко від йо-
го малої вітчизни — Червоного-
род. Його природній водоспад 
приваблює щороку тисячі турис-
тів не лише з усіх кінців України, 
але й за кордону. Ще до строко-
вої військової служби таланови-
тий хлопець закінчив факультет 
прикладної математики Львів-
ського державного університету 
ім. І. Франка. А в 1974 році прий-

шов працювати інженером-
програмістом у Всесоюзний 
проектно-конструкторський і тех-
нологічний інститут, що базував-
ся у ВО “Ватра”. Саме там  
Василь Сікора на практиці засто-
сував весь багатий теоретичний 
матеріал, яким збагатився у ви-
щому закладі, що став надбанням 
світлотехнічної галузі. З 1995 ро-
ку Василь  Михайлович — началь-
ник служби програмного забез-
печення ПАТ “Тернопільміськгаз”. 
Саме для цієї організації Василь 
Сікора розробив цілий пакет  
коп’ютерних програм та інфор-
маційних технологій для забез-
печення виробничої діяльності. 
Василь  Сікора в короткий термін 
зумів навчити усім азам електро-

нної інформації випускника Київ-
ського державного університету 
інформаційно-комунікаційних 
технологій Олександра Калиту, 
який уже два роки працює на під-
приємстві. Шостий рік у кабінеті 
інформації організації — інженер-
програміст Сергій Барна, який в 
Тернопільському економічному 
університеті навчався за фахом 
“комп’ютерні системи і мережі”. 
Нині вони забезпечують весь ін-
формаційний процес та простір, 
а також різноманітні сфери ви-
робничої діяльності ПАТ “Терно-
пільміськгаз”. Сьогодні професія 
програміста стала в один ряд з 
найпрестижнішими спеціальнос-
тями у нашій державі та за кор-
доном.

Будьте обережні ●

На календарі осінь.  
У цю пору року звичні дощі 
та вітер. Цей період найне-
безпечніший для спожива-
чів природного газу. Тому, 
не відкладаючи до початку 
опалювального сезону, 
проведіть огляд димових і 
вентиляційних каналів у 
вашій оселі, очистіть їх від 
засмічень, відремонтуйте 
пошкодження.

При сирій погоді та коли над-
ворі сильний вітер, тяга в димо-
ходах погіршується або утворю-
ється зворотна. Внаслідок цьо-
го продукти неповного згоран-
ня газу потрапляють у примі-
щення, що може призвести до 
отруєння чадним газом. Для 
нормального згорання одного 
кубічного метра природного га-
зу необхідно десять кубічних 
метрів повітря. Тому у примі-
щення, де увімкнуто газові при-
лади, мусить постійно надходи-
ти свіже повітря через відкриті 
кватирки та припливні отвори в 
дверях чи зовнішніх стінах, а в 
приладах і димових каналах має 
бути достатня тяга для вида-
лення продуктів згорання.

Якщо цих вимог не дотриму-
ватися, газ повністю не згора-
тиме, він виділятиме чадний 
газ, який не має ні кольору, ні 

запаху і є надзвичай-
но отруйним.

Після кількох ковт-
ків повітря, що міс-
тить всього один від-
соток чадного газу, 
людина втрачає сві-
домість і за деякий 
час після цього поми-
рає. Ознаками отру-
єння чадним газом є 
почервоніння облич-
чя, важкість в голові, 
підвищене серцебит-
тя, нудота, запаморо-
чення, біль у м’язах. 
При виявленні симп-
томів отруєння чад-
ним газом необхідно: 
негайно припинити 
роботу газових при-
ладів, провітрити 
приміщення, людей 
вивести на свіже по-
вітря, повідомити ава-
рійну газову службу 
за телефоном “104” і викликати 
“швидку допомогу” (“103”).

Причиною поганої тяги часто 
є руйнування димових та венти-
ляційних каналів у процесі екс-
плуатації. З метою економного 
споживання газу заводи виго-
товляють газове обладнання з 
високим коефіцієнтом корисної 
дії, що призводить до значного 
зниження температури димових 

газів на виході з цих приладів. 
При цьому водяна пара, що 
складає більшу частину димо-
вих газів, у холодному димоході 
починає конденсуватись, осідає 
на стінках каналу, спливає по 
них, утворюючи непривабливі 
плями на стінах, стелі, а димо-
хід, збудований з неякісної або 
невідповідної цегли, вбирає во-
логу і під час морозу руйнуєть-
ся. Крім того, в морозну погоду 

в димоході утворюється 
льодяна закупорка.

Димоходи для відведен-
ня продуктів згорання від 
газових приладів слід ро-
бити з морозостійкої цегли 
марки Мрз 125, глиняної 
цегли марки 100, азбесто-
цементних та керамічних 
труб, а також металевих 
конструкцій заводського 
виготовлення.

Гирлу цегляних труб тре-
ба оштукатурити цемент-
ним розчином для захисту 
від атмосферних опадів. 
Для запобігання утворенню 
конденсату димоходи пови-
нні прогріватися димовими 
газами. Для цього азбесто-
цементні, керамічні труби, 
металеві конструкції, вста-
новлені поза приміщення-
ми, на горищі, над дахом 
треба теплоізолювати на 
всю довжину труби (обгор-

тати мінватою або обмуровува-
ти цеглою тощо), а цегляні ди-
моходи, розташовані у зовніш-
ній стіні будинку, а також при-
ставні повинні мати товщину 
стінки каналу із зовнішньої сто-
рони не менше 380 міліметрів 
або їх можна теплоізолювати 
негорючими матеріалами. Не 
залишайте без нагляду працю-
ючі газові прилади і не вико-

ристовуйте газові плити для 
опалення приміщень, бо це мо-
же призвести до отруєння чад-
ним газом.

Це повинен знати кожен!
Перші ознаки отруєння чад-

ним газом: головний біль, за-
паморочення, нудота, шум у 
вухах, посилене серцебиття, 
сонливість.

За цих ознак негайно потріб-
но перевірити роботу газових 
приладів і тягу в димових кана-
лах, відчинити кватирки і прові-
трити приміщення, припинити 
подачу або перекрити джерело 
надходження чадного газу.

Перша долікарська допомога 
при отруєнні чадним газом: 
швидко вивести або винести 
потерпілого із загазованого 
приміщення, розстібнути одяг 
для полегшення дихання, за-
безпечити йому повний спокій, 
напоїти чаєм або кавою, не да-
вати потерпілому заснути. Ви-
кликати швидку медичну допо-
могу.

Тільки при суворому дотри-
манні правил безпечного ко-
ристування газом у побуті ви 
зможете запобігти виникненню 
нещасних випадків.

 
Адміністрація  

ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Незабаром опалювальний сезон

Хто володіє інформацією…

Інженери-програмісти (зліва направо) Сергій Барна,  
Василь Сікора, Олександр Калита.

“104” — цей номер необхідно 
знати кожному, хто користується 
зручним, правда уже не деше-
вим, видом палива — природним 
газом. Цей номер — сигнал екс-
треної допомоги, який цілодобо-
во приймають диспетчери служ-
би аварійно-відновлюваних ро-
біт, які не знають, що таке вихід-
ні дні чи свята. Вони цілодобово 
на посту. Уже тридцять п’ятий рік 
службу очолює Степан Яроцький 
— керівник вимогливий, чесний і 
справедливий. Нині у колективі 
професіоналів працює 33 слюса-

рі, диспетчери, водії.
— У будь-яку мить вони готові 

терміново локалізувати, ліквіду-

вати неполадки газових плит, 
балонів скрапленого газу, палив-
ної апаратури та устаткування. 
Кожен з них не один десяток літ 
трудиться в нашому колективі, — 
каже Степан Яроцький. — Серед 
них ветерани праці, майстри Ан-
дрій Ткаченко, Михайло Лехняк, 
слюсарі Андрій Помазанський, 
Тарас Яніцький, Роман Королі-
шин, Дмитро Фурик, водії Іван 
Зарванський, Іван Дерлиця, Ан-
дрій Владика. У кожного з цих 
робітників — свої обов’язки та 
висока міра відповідальності. 

Служба 104 ●

Міра відповідальності

Сердечно вітаємо працівників ПАТ 
“Тернопільміськгаз” – іменинників:

з 55-річчям — контролера Надію 
Володимирівну ГУЛЬКО;

з 55-річчям — контролера Марію 
Дмитрівну СТОКОЛОСУ;

з 25-річчям — газозварника Богдана 
Михайловича КОНЕТА;

з 30-річчям — касира Мар’яну  
Богданівну БРИЛЯК;

з 25-річчям — майстра Ігоря  
Богдановича ЗАЯЦЯ;

з 60-річчям — слюсаря Ярослава Васильовича ВЕСЕЛОВСЬКОГО;
з 45-річчям — водія Івана Івановича ЗАРВАНСЬКОГО.
Допоки сонце світить з висоти, 

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти

І дням наступним від душі радіти.

Хай щастя завжди супроводжує в житті,

Людська повага й шана не минають,

А Вашу працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

З повагою — колектив ПАТ “Тернопільміськгаз”.

1. Цей порядок визначає ме-
ханізм призначення і надання на-
селенню компенсації додаткових 
витрат на оплату послуг газопос-
тачання, централізованого опа-
лення та централізованого по-
стачання гарячої води (далі — 
комунальні послуги) в умовах 
підвищення цін і тарифів на за-
значені послуги.

2. Дія цього порядку поширю-
ється на сім’ї, які складаються з 
громадян України, іноземців, 
осіб без громадянства, які на за-
конних підставах перебувають на 
території України, якщо серед-
ньомісячний сукупний дохід сім’ї 
за попередні шість місяців не пе-
ревищував величини прожитко-
вого мінімуму для сім’ї, що ви-
значається як сума прожиткових 
мінімумів для кожного члена сім’ї 
відповідно до його належності до 
основних соціальних і демогра-
фічних груп населення.

Для цілей цього порядку до 
складу сім’ї включаються особи, 
які зареєстровані у житловому 
приміщенні. 

3. Компенсація надається на 

безповоротній основі, її отри-
мання не пов’язане із зміною 
форми власності житла і не тягне 
за собою таку зміну.

4.Призначення компенсації 
здійснюється управліннями праці 
та соціального захисту населен-
ня районних, районних у містах 
Києві та Севастополі держадміні-
страцій, структурними підрозді-
лами з питань праці та соціаль-
ного захисту населення виконав-
чих: органів міських, районних у 
містах (у разі створення) рад.

5. Компенсація розраховуєть-
ся з місяця звернення за її на-
данням до завершення опалю-
вального періоду 2014-2015 ро-
ків. Якщо звернення за наданням 
компенсації надійшло протягом 
трьох місяців з дня набрання 
чинності цим порядком, за ба-
жанням заявника компенсація 
може бути призначена з травня 
2014 року. 

У разі підвищення цін і тари-
фів на комунальні послуги про-
тягом періоду надання компен-
сації її розмір перераховується з 
урахуванням такого підвищення.

Порядок
призначення і надання населенню  

компенсації додаткових витрат на оплату 
комунальних послуг в умовах підвищення  

цін і тарифів на послуги

Подати показники газового лічильника  
з 26 числа попереднього і по 1 число наступного 

місяця можна за телефоном 52-46-95,  
на сайті ПАТ “Тернопільміськгаз”  

(www.tmgaz.te.ua), або у відділі розрахунків  
за адресою: вул. Шептицького, 20, м. Тернопіль.

Затверджено постановою 
                                               Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 83
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Футбол ●

Розіграш 
№787
від 07.09.2014 р.
Кульки — 49, 54, 

41, 52, 26, 36, 06, 
25, 21, 46, 08, 19, 

44, 38, 18, 68, 56, 55, 29, 30, 
69, 48, 40, 35, 03, 28, 58, 11, 
33.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 155 255 грн.
3 лінії у 3 полях — 28 гравців 

— 4 032 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 652 гравці 

— 15 грн.
2 лінії — 540 гравців — 104 грн.
1 лінія — 57 335 гравців —  

7 грн. 
Розіграш 
№1360
від 10.09.2014 р.
Виграшні номе-

ри: 18, 26, 20, 38, 
30, 22.

Мегакулька — 1.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 6 гравців — 5689 

грн.
4 номери — 187 гравців —  

189 грн.
3 номери — 2319 гравців — 

23 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 21 гравець — 

378 грн. 
3+Мегакулька — 337 гравців — 

46 грн.
Розіграш
№1401
від 10.09.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №1.
Виграшні номери:  

28, 12, 10, 19, 30, 29.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 57 гравців — 

211 грн.
3 номери — 919 гравців — 22 

грн.
2 номери — 7018 гравців — 

8 грн.

Грайте і вигравайте ●

ПРОДАМ
* картоплю. Недорого. Тел. 

(097) 317-15-23.
* незавершений житловий бу-

динок, смт. Козова, 0,12 га, ціна 
23 тис. у.о. Тел. 068-032-76-43.

* земельну ділянку смт. Великі 
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.

*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, профнас-
тил, комплектуючі, системи 
водозабору. Консультації з 
установки, заміри, доставка. 
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 урочис-

тих 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. 

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 ●

Управління Пенсійного  фон-
ду України в Тернопільському 
районі просить отримувачів 
пенсій своєчасно повідомляти 
органи, що призначають та ви-
плачують пенсію, про прийняття 
на роботу, звільнення з роботи, 
зміни в складі сім’ї, зміни місця 
проживання та інші обставини, 
що можуть вплинути на пенсій-
не забезпечення. Тел. для до-
відок: 53-50-72, 53-51-54.

Повідомляємо, що, починаючи 
з 01.09.2014 р., розрахунки зі 
споживачами (як фізичними, так і 
юридичними особами) села Біла 
Тернопільського району прово-
дитимуться за даними індивіду-
альних водомірів, нормами водо-
споживання у випадку відсутності 
власного лічильника та з враху-
ванням показників загальногру-
пових водолічильників, що вста-
новлені  в точці передачі послуги  
від  “Водоканалу”  до  спожива-
ча. При цьому споживачі сплачу-
ватимуть різницю (за умови ви-
никнення такої) між об’ємом по-
даної за даними групового лі-
чильника води та сумарним спо-
живанням абонентів, що розподі-
лятиметься пропорційно до кіль-
кості зареєстрованих осіб. 

Зазначений порядок розра-
хунків обумовлений пунктом 
10.3.1 “Правил технічної експлу-
атації систем водопостачання та 
каналізації населених пунктів 
України” та укладеними догово-
рами. Споживачі села є спів-
власниками сільських водопро-
відних мереж і безпосередньо 
несуть солідарну відповідаль-
ність за їхнє утримання та об-
слуговування.

Враховуючи вищенаведене, 
усім абонентам, що споживають 
воду зі спільного водопровідно-
го вводу, слід своєчасно реагу-
вати на аварійні ситуації, опера-
тивно усувати витоки на сіль-
ських водопровідних мережах.  
У випадку зміни кількості осіб, 
що проживають у будинку, про-
тягом місяця з часу її виникнен-
ня необхідно надавати копії під-
тверджуючих документів у “Во-
доканал” для відображення в 
обліку. Окрім цього, мешканцям, 
в яких встановлені індивідуальні 
лічильники води, потрібно регу-
лярно щомісяця подавати показ-
ники приладів обліку. 

Адміністрація  
КП “Тернопільводоканал”.

Повідомлення ●

Шановні 
мешканці  
села Біла!

Черговий тур чемпіонату Тер-
нопільського району з футболу 
ознаменувався тим, що три ко-
манди, які ведуть боротьбу за 
збереження прописки в першо-
му дивізіоні, здобули несподі-
вані і переконливі перемоги над 
колективами, які перед почат-
ком першості декларували бо-
ротьбу якщо не за чемпіонство, 
то хоча б за медалі. Футболісти 
з Мишкович та Івачева перемо-
гли представників Великих Бі-
рок і Великої Березовиці на до-
машніх стадіонах, команда Дич-
кова впевнено здолала одного з 
кандидатів на золото – команду 
Дубівців на виїзді. Втратив очки 
лідер із Грабівця, вдруге в се-
зоні зігравши  внічию з колекти-
вом з Великих Гаїв. Ігри звітно-
го туру в першій лізі принесли 
такі результати: Шляхтинці – 
Товстолуг 1:1, Дубівці – Дичків 
1:3, Великі Гаї – Грабовець 1:1, 
Мишковичі – Великі Бірки 3:0, 
Івачів – Велика Березовиця 4:2, 
Гаї-Шевченківські – Плотича 0:3 
(-:+). 

За п’ять турів до завершення 
чемпіонату представники Гра-
бівця з 44 очками в активі про-
довжують очолювати чемпіон-
ську гонку, випереджаючи фут-
болістів із Плотичі на чотири 
пункти (40 балів у турнірній та-
блиці). Колектив із Дубівців (32 
очки) відпустив своїх конкурен-
тів у відрив і тепер, напевно, 
старатиметься не втратити тре-
тю позицію, адже на п’яти їм 
наступають команди Великих 

Гаїв, Великих Бірок і Товстолуга 
(30, 28 і 27 очок відповідно). 
Зовсім несподівано до аутсай-
дерів скотилися футболісти з 
Шляхтинців (18 турнірних ба-
лів), яких із 20 пунктами випе-
редили представники Дичкова. 
Відповідно 13 і 12 очок стало в 
колективів з Івачева і Мишко-
вич. Між ними очікується бо-
ротьба за збереження прописки 
в першій лізі. 

У другому дивізіоні чемпіона-
ту серйозних несподіванок не 
було. Проте в кожній із трьох 
груп одна з ігор не заверши-
лась, або не відбулася. В групі 
“А” під час зустрічі між команда-
ми з Цеброва і Козлова в се-
редині другого тайму виникла 
масова бійка. Арбітр вирішив, 
що за таких умов гра не може 
продовжуватися. В групі “Б” 
футболісти з Романівки не за-
хотіли продовжувати гру з ко-
мандою “Динамо” (Ступки), не 
погодившись із рішенням го-
ловного арбітра зарахувати 
взяття воріт. Ці інциденти ста-
нуть предметом розгляду на 
черговому засіданні виконкому 
Тернопільської районної феде-
рації футболу. У групі “В” колек-
тив із Великої Березовиці-2 не 
виїхав на календарну гру в Біло-
скірку, зустріч Плотича-2 – 
Товстолуг-2 перенесено. Інші 
ігри в другій лізі завершилися з 
такими рахунками: група “А”: 
Забойки – Довжанка 2:0, Дома-
морич – Озерна 2:6, Ігровиця – 
Пронятин 0:4, Підгороднє – Кут-

ківці 3:0; група “Б”: Байківці – 
Біла 2:2, Гаї-Шевченківські-2 – 
Смиківці 2:2, Малий Ходачків – 
Лозова 2:1, Стегниківці – Жов-
тневе 0:1; група “В”: Велика 
Лука – Грабовець-2 8:1, Острів 
– Петриків 1:0, Білоскірка – Ве-
лика Березовиця-2  3:0 (+:-), 
Баворів – Прошова 2:0, Лучка – 
Великий Глибочок 1:5.

У групі “А” команда з Озер-
ної, в активі якої тепер 38 очок, 
практично забезпечила собі 
перше місце і право в наступно-
му сезоні знову грати в першо-
му дивізіоні, адже футболісти з 
Пронятина, які йдуть другими, 
за три тури до завершення чем-
піонату відстають на вісім балів. 
У групі “Б” колектив із Білої лі-
дирує з 38 очками. Враховуючи 
календар їхніх ігор, футболісти 
вже однією ногою в першій лізі. 
Тільки в групі “В” йде запекла 
боротьба за єдину путівку в 
першу лігу. Чотири колективи 
по черзі змінюють один одного 
на вершині турнірної таблиці. В 
цій групі виступає дванадцять 
команд і до кінця чемпіонату за-
лишається ще п’ять турів. Ста-
новище лідерів у цій групі зараз 
таке – футболісти з Острова 
мають 37 очок, у колективів із 
Великого Глибочка і Великої 
Луки по 36 балів, 35 пунктів у 
команди з Прошової.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу. 

Аутсайдери  
не втрачають надії

У зв’язку із настанням в об-
ласті сухої погоди та грибного 
сезону велика кількість людей 
йде до лісу. При цьому багато 
хто забуває дотримуватись ви-
мог пожежної безпеки.

Викинутий недопалок чи не-
обережне поводження з вогнем 
інколи призводять до масштаб-
них пожеж. Особливо багато 
пожеж виникає вздовж доріг, 

які проходять через лісові ма-
сиви.Узбіччя шляхів стають 
своєрідними “коридорами” з 
підвищеною пожежною небез-
пекою.

Лісові пожежі виникають і з 
інших причин. Більшості з них 
можна запобігти, оскільки спри-
чиняються через порушення пра-
вил пожежної безпеки у лісі. Ось 
тоді гостро постає питання про 

необхідність покрашення проти-
пожежної дисципліни громадян, 
що перебувають у лісі. Саме то-
му державне підприємство “Тер-
нопільське лісове господарство” 
наголошує на тому, що лісовій 
пожежі легше запобігти, ніж її за-
гасити.

При виявлені осередків за-
горання просимо повідомляти 
ДСНС України за тел. “101”.

Державне агентство лісових ресурсів України 
Тернопільське обласне управління лісового та 

мисливського Господарства Державне підприємство 
“Тернопільське лісове господарство” інформує

Це важливо ●Електронна версія 
газети  

“Подільське слово” 
— на сайті  

http://trrada.te.ua. 

Великогаївська сільська 
рада має намір надати в орен-
ду частину нежитлового примі-
щення площею 65 м2 для обла-
штування котельні Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., що знахо-
диться за адресою: вул.  
Галицька, 44г, с. Великі Гаї. 

Тел. для довідок 49-02-98.
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Телефонна розмова:
— Ну, і де ти?
— Все-все, вже під’їжджаю!
— Знаєш, я, взагалі-то, тобі на до-

машній дзвоню ...

— Ти що робиш?
— Сліди від злочину приховую.
— Що?
— Що-що... Обгортки від цукерок  

ховаю.

Помирає старий бандерівець, кличе 
священика, щоб висповідатися:

– Хотів би’м, святий отче, висповіда-
тися перед тим, як вмру… 

– То кажіть, чим с-те прогнівили  
Господа Бога нашого? 

– Вбив 26 москалів, 24 комуністи,  
підірвав… 

– Зачекайте, ви спочатку висповіда-
йтеся, а про добрі справи пізніше поба-
лакаємо...

Футболісти однієї команди на чолі з 
тренером, щойно приїхавши на матч у 
чуже місто, зустріли суддю і кинулися 
його бити: 

– За що, адже матч ще й не розпо-
чався? 

– А в нас літак одразу після гри, бої-
мося, не встигнемо...

На іспиті з літератури студент Сидо-
ренко збагатив зміст відомого афориз-
му Сократа “Я знаю, що я нічого не 
знаю”. Він додав: “І знати не хочу”. 

Елегантно одягнутим вважається той 
чоловік, у якого на пальці немає обруч-
ки.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.
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Можете вирушати у службову поїздку, 
однак буде краще, коли поїдете не самі. 
Хороший час для навчання, зможете легко 
засвоїти той матеріал, який раніше вам 
давався з трудом. Ваші надії отримати 
кредит чи якусь іншу матеріальну допомо-
гу можуть не виправдатися через бюро-
кратичну тяганину. 

Вам найкраще зайнятися вирішенням 
фінансових проблем, однак не варто це 
робити у вівторок. Головне — зіткнувшись 
з труднощами, ще раз тверезо оцініть свої 
запити, а потім уже домагайтесь бажано-
го. Можете підписувати контракти, укла-
дати угоди за наявності хороших консуль-
тантів та взаємодії з партнерами.

Використайте цей тиждень для пошуку 
партнерів по бізнесу, тим більше, що у 
вас буде можливість вибору. Це, до речі, 
обіцяє вам тривалу співпрацю. У зарубіжні 
і місцеві поїздки краще не вирушати, але 
якщо відмінити або відкласти їх неможли-
во, то наберіться терпіння.

Важливі рішення приймайте самостійно, 
чужі поради вам тільки зашкодять. Раджу 
вам цього тижня вести скромний спосіб 
життя. Обмежте свої витрати, аби згодом 
не довелося шкодувати. У вихідні будьте 
терплячіші до близьких, особливо до дітей.

Організуйте зустріч з друзями, заплануй-
те відпочинок у компанії з дітьми і коханими. 

Може виникнути конфлікт між вашими 
родичами або у подружжі, будьте готові 
погасити його на самому початку. Засте-
режіть свою половину від важливої по-
купки у вівторок і самі цього не робіть. 

 
Можете зайнятися придбанням неру-

хомості, але не раджу квапитись, бо най-
кращий на ваш погляд варіант може ви-
явитися невдалим або не вартим того, 
скільки від вас вимагатимуть. Цього тиж-
ня будуть труднощі у спілкуванні і на-
вчанні. Повсякденні обов’язки буде 
складно виконувати через плутанину в 
інформації.

Збирайте необхідну інформацію з най-
різноманітніших джерел, тоді будете зна-
ти куди і на що спрямувати свою актив-
ність. Можете використати цей час для 
повторення уже вивченого або почати ви-
вчати щось нове. Поїздка наприкінці тиж-
ня виявиться корисною для вас. 

Фінансові проблеми, що тривалий час 
непокоять вас, зможете вирішити саме 
цього тижня, але якщо нікому не розпо-
відатимете про це і не надто розрахову-
ватимете на підтримку друзів. Неприєм-
ності цього тижня можуть вас чекати вдо-
ма. У вихідні знайдіть час побути наодин-
ці і відновити сили.

Серед своїх друзів можете знайти 
партнерів по бізнесу. Не конфліктуйте з 
колегами по роботі чи навчанню, особли-

во з начальством. Можете опинитись в 
ізоляції через несправність засобів 
зв’язку або транспортних засобів. У ви-
хідні до вас можуть прийти гості.

Інформація, отримана на початку тиж-
ня, може виявитися оманливою, відтак 
не поспішайте вживати відповідних за-
ходів. Ваші очікування на покращення 
матеріального становища не виправда-
ються, хіба що якийсь просвіток настане 
наприкінці тижня. Можете щось цікаве 
придбати.

Присвятіть більше часу дітям або коха-
ним. Будьте стримані при контактах з ко-
легами чи начальством, бо через свою 
імпульсивність можете надовго зіпсувати 
стосунки з ними. У спілкуванні з домаш-
німи у вихідні уникайте гострих кутів.

Якщо ви маєте намір придбати неру-
хомість, то цей тиждень — найкращий час 
для цього, а якщо забракне грошей, то 
легко зможете їх дістати. При прийнятті 
важливих piшень прислухайтесь до інтуї-
ції. У далеку поїздку краще вирушати у 
другій половині тижня. Обережно за кер-
мом.

від Івана Круп'яка з 15 по 21 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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Міжнародна естафета ● Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

27 років тому індійський фі-
лософ, спортсмен, художник 
і поет Шрі Чинмой заснував 
глобальну естафету як спо-
сіб єднання людей. Всесвіт-
ній біг заради гармонії (World 
Harmony Run) проводиться 
щорічно у понад ста країнах 
світу з метою поширення 
ідеалів толерантності, друж-
би і гармонійного співісну-
вання народів. 

Символом гармонії та єднання 
є палаючий факел, який бігуни пе-
редають один одному в руки, що 
символізує відповідальність кож-
ного за гармонію в світі. За час 
існування пробігу факел тримали 
близько 5 мільйонів людей у по-
над ста країнах світу. Свого часу 
його тримали Нельсон Мандела і 
Мати Тереза. Крім цього, естафе-
та пропагує здоровий спосіб жит-
тя і соціальну активність. Вік і фі-
зична підготовка тут не мають 
значення. До естафети може при-
єднатися кожен охочий.

В Україні Всесвітній біг заради 
гармонії проводиться з 1991 року. 
За цей час його учасники подола-
ли понад 49 тисяч кілометрів, по-
бувавши в усіх регіонах країни. 
Палаючий факел несли в руках 
330 тисяч наших співвітчизників. 

Естафета, яка об’єднує людей, 
проводиться одночасно по всій 
планеті. Минулого тижня маршрут 
бігунів європейської команди 
пройшов Тернопільщиною. Стар-
тував пробіг 20 лютого цього року 
в столиці Португалії – місті Ліса-
бон. Європейська команда планує 
відвідати 43 країни Європи,  
загальна довжина маршруту —  
24 тисячі кілометрів. Учасник укра-
їнської частини пробігу киянин 
Дмитро Калутов розповів, що бігу-
ни вже побували в Португалії,  
Іспанії, Франції, Італії, Хорватії,  
Німеччині, Великобританії, Данії, 
Швеції, Фінляндії, Литві, Білорусі, 
Польщі. Українська частина про-
бігу стартувала в Ужгороді, 24 
серпня, на День Незалежності 
України. Відтоді до європейської 
команди дорогою до Тернополя 
приєдналися ще 17 українців. 
Окрім Тернопільської, 21 бігун із 
14 країн світу пробіг через Закар-
патську, Львівську, Волинську, Рів-
ненську та Чернівецьку області. 
Символічно, що естафета побува-
ла в нашій країні, адже сьогодні 
Україна, як ніколи, потребує миру, 
спокою і гармонії.

Учасники пробігу побували в 
Почаєві, Теребовлі, Тернополі, 
Чорткові, Залізцях Зборівського 
району, Микулинцях Теребовлян-
ського району та інших населених 
пунктах Тернопільської області. 
Під час естафети бігуни провели 
зустрічі з громадськістю Терно-
пільщини, зокрема, з дітьми та 
молоддю. 

Одна з таких зустрічей відбула-
ся 4 вересня в Ігровицькій загаль-
ноосвітній школі І-ІІ ступенів. За-

ступник голови 
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Уляна 
Люлька, завіду-
вач сектору мо-
лоді і спорту 
Тернопільської 
РДА Василь За-
торський та 
більше півсотні 
дітей у виши-
ванках із синьо-
жовтими прапо-
рами гостинно 
зустріли учас-
ників пробігу, 
які подарували 
школярам те-
пло усмішок і 
дружній потиск 
руки. 

– Друзі, ми 
– міжнародна 
команда, яка 
біжить країна-
ми Європи за-
ради гармонії в 
усьому світі, – 
сказав, зверта-
ючись до дітей, 
капітан і орга-
нізатор євро-
пейської части-
ни пробігу ав-
стрієць Діпава-
джан Реннер. – 
Наша подорож 
триватиме сім 
місяців. За цей 
час ми подолає-
мо 24 тисячі кі-
лометрів, зустрі-
немо безліч лю-
дей, серед яких 
будуть такі ж та-
лановиті діти, як 
і ви. Ми прагне-
мо, щоб усі кра-
їни світу жили в 
мирі і гармонії. 
Ми – частина 
однієї великої 
родини, сильна 
спортивна ко-
манда. У спорті 
навіть наймен-
ший учасник мо-
же зробити ви-
рішальний крок 
у процесі досягнення мети. Ми 
– планетарна команда. Ви – час-
тина цієї команди. Кожен із вас 
може зробити свій внесок у сві-
тову гармонію. Єдиний шлях змі-
нити світ – почати змінювати се-
бе. Якщо всередині нас не буде 
гармонії, як ми можемо очікувати 
її від світу? Необхідно створюва-
ти гармонію довкола себе – в 
школі, вдома, в родині. Давати 
приклад іншим людям. Мир і гар-
монія починаються з нас. 
Пам’ятаймо про це.

Щоб познайомитися, Діпава-
джан Реннер запропонував шко-
лярам зіграти в цікаву гру. Кожен 
учасник Всесвітнього бігу заради 
гармонії розповідав про себе в 
декількох словах рідною мовою, 
діти повинні були вгадати, яку кра-
їну представляє бігун. Дорослих 

просили не підказувати, інакше 
вони будуть покарані десятьма 
віджиманнями від землі. Серед 
бігунів виявилися представники 
Австрії, Франції, Болгарії, Мекси-
ки, Росії, Чехії, Німеччини, Хорва-
тії. Найшвидше діти впізнали 
представницю Франції, довго не 
вдавалося впізнати дівчину з Мек-
сики. Пізнавальна гра неабияк по-
тішила школярів, подарувала масу 
позитивних емоцій. 

Разом із дітьми бігуни викона-
ли гімн естафети, слова якого 
перекладаються з англійської як 
“Біг, біг, біг! Гармонія всесвіту! 
Разом єднаймося у сяйві світла-
майбуття”. Дехто з дітей пропо-
нував виконати Гімн України. Ко-
жен, хто був присутній на зустрічі, 
міг потримати палаючий факел, 
відчувши тепло долонь людей зі 
всього світу, які його раніше три-

мали, і запаливши серце вогнем 
миру і гармонії. Після цього діти 
долучились до всесвітньої еста-
фети, пробігшись із бігунами ми-
ру центральною вулицею села. 
Колону бігунів очолював факело-
носець. Діти передавали один 
одному факел, тож кожен мав 
змогу відчути свою участь у ство-
ренні світової гармонії.          

Після Тернопільського краю, 
естафета завітала на Чернівеччи-
ну. Завершилася подорож Украї-
ною 6 вересня. За два тижні, про-
ведених в Україні, бігуни подола-
ли близько 1380 кілометрів шля-
ху. Подорож європейської коман-
ди пробігу продовжиться через 
Молдову, Румунію, Болгарію, Ту-
реччину, Грецію. Фінішує Всесвіт-
ній біг заради гармонії 7 жовтня 
цього року в столиці Сербії –  
Белграді.

Всесвітній біг заради гармонії

Організатор Всесвітнього бігу заради гармонії в Європі Діпаваджан Реннер, 
представник української частини естафети Дмитро Калутов, заступник голови 

Тернопільської райдержадміністрації Уляна Люлька, директор Ігровицької  
ЗОШ І-ІІ ступенів Ігор Пелішко на подвір’ї школи с. Ігровиця.

Старшокласники Ігровицької школи  
зустрічають учасників Всесвітнього бігу заради гармонії.

Учні Ігровицької школи підтримали учасників всесвітньої  
естафети і пробіглись з ними центральною вулицею села.

К о л е к т и в 
Ігровицької сіль-
ської ради щиро 
вітає з днем на-
родження паро-
ха церкви Пре-
подобної Парас-
кеви Тернов-
ської о. Романа 
ДУТЧАКА.

Хай Господь Вам здоров’я посилає, 

Радості і щастя додає,

Дух Святий над Вами хай витає,

Бо Ви добрим пастирем в нас є.

Хай додасть наснаги Вам і сили,

Хай панує спокій, мир, добро,

Щоб Ви довго Господу служили

І в житті щоб горя не було.

Щиро вітаємо з ювілеєм дирек-
тора Лозівської ЗОШ І-ІІ ст. Ганну 
Йосифівну ЧАПОВСЬКУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив 
Лозівської сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

 

Щиро вітаємо з днем ангела 
вчителя української мови НВК 
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів 
— ДНЗ”  Іринея Миколайовича 
ВАСИЛЬКІВА.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”. 

Вітаємо з днем народження 
лікаря-уролога ТРТМО Юрія 
Мар’яновича КІНДРАТЮКА,  
лаборанта Тетяну Володимирів-
ну БАБ’ЯК, завідуючу ФАПом Гаїв  
Ходорівських Світлану Давидівну 
ПОДВОРНЯК, молодшу медичну 
сестру ТРТМО Ярославу Борисів-
ну КУЗЬМЯК, інспектора відділу 
кадрів Надію Василівну СТАСІНУ, 
кухаря Зіновію Олександрівну 
БІЛОУС. 

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.
 

Щиросердечно вітаємо  
з 50-річчям колишнього завідуючо-
го клубом с. Драганівка Михайла 
Івановича ПІГОВСЬКОГО.

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 — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 
працівників культури.

Щиро вітаємо з одруженням 
депутата Ігровицької сільської 
ради Петра ЛИТВИНА та його 
наречену Анну.

Ви поєдналися серцями

І стали вдвох на рушничок,

Бажаєм щастя Вам, з роками —

Гарненьких, милих діточок.

Медовий місяць хай триває

Все Ваше радісне життя,

Любов і ніжність не зникають,

Чекає світле майбуття. 

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.


