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День вибору

   8-9 стор.

Тернопільська районна 
організація Товариства  
Червоного Хреста України 
просить проявити акт доброї 
волі і милосердя та долучити-
ся до акції зі збору осінньо-
зимового одягу і взуття для 
дорослих і дітей. Одяг потрі-
бен малозахищеним сім’ям, 
інвалідам, одиноким громадя-
нам похилого віку, переселен-
цям із тимчасово окупованих 
територій та зони проведення 
антитерористичної операції, 
які сьогодні проживають на 
теренах Тернопільського ра-
йону.  Наша адреса: м. Тер-
нопіль, вул. Бродівська, 17. 
Тел.: (067) 752-73-58, (096) 
242-39-44. 

На цьогорічних позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року  
жителька села Смиківці Олена Бутковська голосувала вперше.

Фоторепортаж  
з відзначення  

70-річчя початку 
виселення 

лемківського 
етносу  

з батьківських 
земель. 

   7 стор.

“Оберіг,  
надійніший  

від бронежилета” — 
зустріч  

з учасниками АТО  
у Дичківській школі.

На освячення 
костелу в Баворові 
зустрічали гостей  
з братньої Польщі.

   5 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

26 
жовтня ц. р. 
згідно з Указом 
П р е з и д е н т а 
України від 27 

серпня 2014 року №690/2014 
“Про дострокове припинен-
ня повноважень Верховної 
Ради і призначення позачер-
гових виборів українського 
парламенту”, в Україні від-
булися позачергові парла-
ментські вибори, під час 
яких десятки мільйонів укра-
їнців вибирали Верховну 
Раду VIII скликання. 

Цьогорічні вибори до парла-
менту пройшли за змішаною сис-
темою. Тобто, половина складу 
нової Верховної Ради України оби-
рається мажоритарно, по округах, 
інша половина – пропорційно за 
закритими списками. Українці 
обирали з-поміж 29 політичних 
партій, які висунули свої виборчі 
списки (3 тисячі 114 кандидатів), а 
також із-поміж 3 тисяч 322 мажо-
ритарних кандидатів, які балотува-
лися як від політичних сил, так і в 
порядку самовисунення.

За даними із 198 одномандат-
них виборчих округів, явка вибор-
ців на позачергових парламент-
ських виборах становила 52,42%. 
Згідно з даними ЦВК, найвища 
явка спостерігалася у Львівській 
області – 70%, Тернопільській – 
68,28%, Волинській – 64,85%. 
Найнижча явка зафіксована в До-
нецькій області – 32,51%, Луган-
ській – 32,87% та Одеській – 
39,52%. Лідерами за явкою ви-
борців на Тернопільщині стали 
округи №165 із центром у місті 
Зборів та №166 із центром у місті 
Теребовля, на яких віддали свої 
голоси понад 70% виборців. 

Через напружену ситуацію на 
Сході України вибори в Донецькій 
та Луганській областях відбулись у 
частині округів, які розміщені на 
території, підконтрольній україн-
ським військовим. Не проводилось 
голосування в 9 округах Донецької, 
6 округах Луганської областей, 12 
округах окупованого Криму та 2 
округах Севастополя. Зі слів голо-
ви Донецької облдержадміністрації 
Олександра Кіхтенка, вибори там, 
де їх планували провести, відбули-
ся організовано і без особливих 
ексцесів. Зафіксовані поодинокі 

випадки, коли виборці, як і члени 
дільничних комісій потрапляли під 
обстріл бойовиків.

За даними ЦВК, у позачергових 
виборах до Верховної Ради взяли 
участь понад 2 тисячі 800 жителів 
анексованого Криму, які змогли 
проголосувати на материковій 
частині України. За повідомлен-
ням інформаційно-аналітичного 
центру РНБО, в зоні проведення 
антитерористичної операції про-
голосували близько 10 тисяч вій-
ськових. Виборчий процес у 
Збройних силах України відбувся 
організовано, проблемних питань 
із голосування у пунктах постійної 
дислокації військ не виявлено. В 
зоні проведення АТО, на поліго-
нах, у районах відновлення бойо-
вої готовності особовий склад 
взяв участь у виборах шляхом змі-
ни місця голосування без зміни 
виборчої адреси та голосував ли-
ше у загальнодержавному багато-
мандатному виборчому окрузі.

На позачергових парламент-
ських виборах-2014 було акреди-
товано 200 засобів масової  
інформації, 1338 вітчизняних і за-
рубіжних журналістів, 5341 дові-
рена особа кандидатів у народні 

депутати. Зареєстровано 2 тисячі 
321 офіційного спостерігача від 
іноземних держав та міжнародних 
організацій, 211 тисяч 683 спо-
стерігачі від політичних партій, 
120 тисяч 778 – від кандидатів у 
депутати в одномандатних вибор-
чих округах. До складу виборчих 
комісій було включено 3 тисячі 
750 осіб.  

Загалом було створено 29 ти-
сяч 786 виборчих дільниць, у тому 
числі 112 закордонних. На момент 
здачі до друку номеру газети “По-
дільське слово”, за попередніми 
даними опрацьованих 99,53% про-
токолів дільничних виборчих комі-
сій, 22,16% голосів набирає “На-
родний фронт”, 21,82% – Блок 
Петра Порошенка, 10,99% – 
“Об’єднання “Самопоміч”, 9,4% – 
Опозиційний блок, 7,44% – “Ради-
кальна партія Олега Ляшка”,  
5,68% – ВО “Батьківщина”. Решта 
політичних партій набрали менше 
5 відсотків голосів виборців. 10 
листопада – крайній термін для 
офіційного оголошення Централь-
ною виборчою комісією результа-
тів позачергових парламентських 
виборів.

Продовження на 3 стор.
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Передплата-2015
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово”  
на 2015 рік

Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 50,79 грн.;
на 12 місяців — 100,38 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 59,79 грн. 
на 12 місяців —118,38 грн.

Шановні працівники  
соціальної сфери!

Щиросердечно вітаємо Вас з нагоди професійного свята. У сучас-
них умовах соціальний захист населення є пріоритетним завданням 
влади усіх рівнів. Усю безпосередню працю, спрямовану на реаліза-
цію соціальної політики, здійснюєте саме Ви — висококваліфіковані, 
відповідальні фахівці. Вам доводиться не просто працювати у соціаль-
них закладах і установах, Ви щоденно спілкуєтесь із соціально неза-
хищеними людьми, морально підтримуєте їх, надаєте посильну кон-
сультативну допомогу, сприяєте захисту прав та інтересів громадян.

Від імені усієї громади Тернопільського району висловлюємо свою 
повагу та вдячність за Вашу благородну нелегку працю. Нехай Ваша 
чуйність, милосердя, доброзичливість вселяють у серця людей віру в 
те, що в нашому суспільстві не перевелися такі цінності, як доброта, 
людяність, милосердя. Нехай за самовіддане служіння ближнім Бог 
дарує Вам здоров'я і благословення.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Андрій СТРОЄВУС, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні колеги!
Від щирого серця вітаємо Вас із професійним святом, адже  

Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя і тепла. Це свято тих, 
хто постійно опікується проблемами людей, забезпечує їх потреби. 
Піклуючись про людину, її майбутнє, забезпечуючи надання соці-
альних гарантій і допомоги тим, хто потрапив у нелегкі життєві си-
туації, Ви робите вагомий внесок у розбудову гуманного громадян-
ського суспільства.

Ваша праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена 
душевного тепла і поваги в народі. Зичимо Вам, шановні колеги, 
міцного здоров’я, добробуту, злагоди і домашнього затишку, звер-
шення задумів, невтомного творчого пошуку, успіхів у покращенні 
соціального захисту населення. Нехай Ваша компетентність, пра-
цьовитість, душевне тепло і надалі служитимуть людям, а свято 
принесе усвідомлення своєї причетності до великої справи розбу-
дови держави. 

Щиросердечно бажаємо Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя та невичерпної життєвої енергії.

З повагою — управління соціального захисту населення 
Тернопільської райдержадміністрації.

2 листопада – День 
працівників соціальної сфери

Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з нагоди професійно-
го свята — Дня працівників соціальної сфери, яке відзначається в 
першу неділю листопада. 

Цей день — чудова нагода висловити вдячність Вам за старанну 
і благородну працю. Ви приймаєте на себе першими людські про-
блеми, біль та життєві негаразди. Ви не відвертаєтеся від людських 
бід, а прагнете допомогти і підтримати кожного. Служіння обраній 
справі, почуття обов’язку, доброта та душевна щедрість приносять 
Вам заслужену людську шану і повагу.

Зичу Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, достатку, 
витримки у життєвих випробуваннях та мирного майбутнього.

З повагою — Надія БОйкО, 
директор територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тернопільського району.

Маленькі жителі села Мишковичі  
Тернопільського району: Діанка Гасій, 

Соломійка та Роман Плаксиві.

Голова Терно-
пільської облас-
ної державної 
адм ін істрац і ї 
Олег Сиротюк 
висловив подяку 
жителям області 
за активну участь 
у голосуванні та 
належне прове-
дення виборчого 
процесу.

Завдяки ефектив-
ній співпраці влади 
та громади відбулись 
легітимні вибори, які 
продемонстрували 
свідоме та прозоре 
волевиявлення гро-
мадян, наголосив 
очільник краю. “Ви-
бори 26 жовтня 2014 
року відбувались в 
непростих умовах, — 
зазначив Олег Сиро-
тюк. — Незважаючи на це, вони 
пройшли спокійно, було забезпе-
чено усі організаційні моменти ви-
борчого процесу. Жителі області 

проявили активність під час голо-
сування, що свідчить про їх свідо-
му громадянську позицію та відпо-
відальність за майбутнє держави. 
Ми вдячні кожному, хто прийшов 

на дільницю та зробив свій ви-
бір. Окрему подяку висловлює-
мо всім тим, хто подбав про 
правопорядок та безпеку під 
час виборчого процесу — чле-
нам виборчих комісій, пред-
ставникам Комітету виборців 
України, працівникам правоохо-
ронних органів, представникам 
управління ДСНС, медикам, 
представникам громадських 
формувань, міжнародним спо-
стерігачам, які прибули із Кана-
ди, Німеччини, Сербії, Албанії, 
Боснії, Данії та Чехії. 

Дякуємо представникам за-
собів масової інформації, які до-
стовірно та оперативно висвіт-
лювали перебіг голосування та 
підрахунок голосів. Представни-
кам духовенства, які молилися 
за прозорі та чесні вибори”.

Виборчий процес в області 
відбувся без суттєвих пору-
шень, які могли б вплинути на 
остаточні результати, додав 

Олег Сиротюк.
Прес-служба  

Тернопільської ОДА.

Олег Сиротюк подякував жителям 
Тернопільщини за участь у виборах

Голова Тернопільської обласної державної  
адміністрації Олег Сиротюк.

Сергій МАНДЗЮк, 
начальник управління 

соціального захисту населення 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Держава гарантує безоплатне 
та позачергове забезпечення тех-
нічними та іншими засобами реа-
білітації учасників АТО, які по-
страждали внаслідок антитеро-
ристичної операції, незалежно від 
установлення їм інвалідності.

Учасники АТО забезпечуються: 
протезно-ортопедичними виро-

бами; засобами для пересування 
(крісла-колісні); спеціальними за-
собами для самообслуговування, 
догляду та захисту (наколінники, 
налокітники, рукавиці на протез, 
чохли для кукс верхніх та нижніх 
кінцівок, вкладиші із силіконової 
або селевої композиції для кукс 
верхніх та нижніх кінцівок, подуш-
ки протипролежневі та інші); до-
поміжними засобами для особис-
тої гігієни (крісла-стільці, сидіння 
на унітаз, сидіння-надставки на 
унітаз, щипці для туалетного па-
перу, стільці, табурети, сидіння 

для ванни та душу, східці, під-
ставки для ванни, умивальники); 
допоміжними засобами для осо-
бистої рухомості, переміщення та 
підйому (палиці, милиці, ходуни, 
поручні); меблями та оснащенням 
(столи, меблі для сидіння, ліжка, 
матраци протипролежневі, пери-
ла та поручні, брусся, опори).

За детальною інформацією 
звертатися до управління соці-
ального захисту населення Тер-
нопільської райдержадміністрації 
за адресою: вул. Кривоноса,10, 
каб. 8, та за тел. 53-25-02.

Учасників АТО  
протезують безкоштовно

Це важливо ●

Великогаївська сільська рада 
оголошує конкурс на право орен-
ди нежитлового приміщення ко-
мунальної власності, розташова-
ного за адресою: с. Великі Гаї, 
вул. Галицька, 42, площею 21,1 
кв. м. Цільове призначення —  
інше використання нерухомого 
майна. Стартова орендна плата 
на місяць — 119,13 грн. 

Умови конкурсу: розмір оренд-
ної плати; використання об’єкта 
оренди за цільовим призначен-
ням, без надання в суборенду; 
забезпечення збереження орен-
дованого майна; забезпечення 
дотримання протипожежних 
норм експлуатації об’єкта; до-
тримання санітарно-екологічних 
норм при експлуатації об’єкта; 

відшкодування витрат балансоу-
тримувача на утримання орендо-
ваного нерухомого майна та на-
даних комунальних послуг; від-
шкодування орендодавцю вар-
тості проведення експертної 
оцінки об’єкта оренди. Крок 
збільшення орендної плати — 10 
% початкового розміру. Строк 
оренди 2 роки 11 місяців. 

Конкурс відбудеться 
21.11.2014 р. о 10 год. в адмін-
будинку Великогаївської сіль-
ської ради (с. Великі Гаї, вул. 
Галицька, 47, 2 пов., актовий 
зал). Документи приймаються до 
9 год. 21.11.2014 р. в адмінбу-
динку Великогаївської сільської 
ради. 

З детальнішою інформацією 

про конкурс та перелік докумен-
тів, які подаються, можна озна-
йомитися на сайті сільської ради 
vhayi.at.ua та за тел.. (0352) 
490098. Письмові зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання 
умов конкурсу надають за підпи-
сом відповідальної особи у від-
повідно промаркованому конвер-
ті, обов’язково зазначають на-
йменування та адресу одержува-
ча, назву об’єкта оренди відпо-
відно до оголошення, а також 
адресу, номери контактних теле-
фонів претендента. Якщо кон-
верт незакритий або непромар-
кований відповідно до вищенаве-
дених вимог, комісія не відпові-
датиме за неправильне або пе-
редчасне відкриття пропозиції.

Оголошення ●

Недотримання правил пожеж-
ної безпеки при експлуатації піч-
ного опалення та газового облад-
нання часто стає причиною по-
жеж. ДСНС застерігає: аби уник-
нути виникнення пожеж, проведіть 
технічне обслуговування та ре-
монт опалювальних приладів, пе-
чей та електропроводки. Зокрема, 
якщо в будинку піч – перевірте і 
відремонтуйте її. При цьому клад-
ку і ремонт повинні виконувати 
тільки фахівці. 

Не рідше одного разу на три 
місяці проводите профілактичні 
роботи з очищення димоходу від 
сажі. Не перегрівайте піч: топити 
слід не більше 2-3 разів на добу, 
тривалість кожної топки не пови-
нна перевищувати 1,5 години. Не 
залишайте без нагляду піч, що то-
питься, і виключіть можливість 
знаходження дітей без нагляду бі-
ля затопленої печі. 

Якщо в будинку є газове об-

ладнання, то для його перевірки 
необхідно звернутися в сервісну 
організацію. Розташовуйте меблі, 
горючі предмети та матеріали на 
відстані не ближче 20 см від по-
бутових газових приладів. Не су-
шіть горючі та легкозаймисті  ма-
теріали на газових котлах і над 
газовими плитами. Не зберігайте 
вдома побутових балонів з газом. 
Заправку балонів здійснюйте ли-
ше на спеціалізованих заправних 
станціях.

Відчувши запах газу: в жодному 
разі не вмикайте і не вимикайте 
світло, електроприлади; перекрий-
те кран подачі газу на газопроводі 
в квартирі; перевірте, чи виключені 
конфорки; відкрийте вікна та двері, 
щоб запобігти появі вибухонебез-
печної концентрації газу.

 ДСНС рекомендує громадянам 
не залишати без нагляду увімкнені 
електроприлади. “Режим очікуван-
ня” (світиться фотодіод) телевізо-

ра, музичного центру, комп’ютера 
та іншої техніки – це пожежонебез-
печний режим. Електричні нагрі-
вальні прилади не ставте поблизу 
штор, меблів. Не встановлюйте 
електропобутової техніки впритул 
до опалювальних батарей. Не за-
кривайте отвори на задній панелі 
телевізора декоративної сервет-
кою. Не ставте на телевізор квітко-
ву вазу з водою, особливо, якщо в 
будинку є діти або тварини, які мо-
жуть пролити воду, що спричинить 
замикання. Не перевантажуйте 
електромережу, одночасно вклю-
чаючи кілька потужних електро-
приладів.

У разі виникнення пожежі негай-
но телефонуйте в службу порятун-
ку за номером телефону “101”.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Безпечна експлуатація пічного 
опалення та газового обладнання
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Вітаємо! ●

Управління Пенсійного  
фонду України  

в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій 

своєчасно повідомляти орга-
ни, що призначають та випла-
чують пенсію, про прийняття 
на роботу, звільнення з робо-
ти, зміни в складі сім’ї, зміни 
місця проживання та інші об-
ставини, що можуть вплинути 
на пенсійне забезпечення. 
Тел. для довідок: 53-50-72, 
53-51-54.

Політикум ●

Щиросердечно 
вітаємо з  
40-річчям мето-
диста Тернопіль-
ського районного 
будинку культури 
Наталію Романівну 
ПОРАДУ.

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 — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури,  

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів ім. О. Г. Барвінського 
вітає з ювілеєм технічного праців-
ника Марію Степанівну РЕПЕТУ, 
з днем народження — вчителя тру-
дового навчання Романа  
Мирославовича МОНЬКА.

Хай світять Вам життєві зорі,

Хай обминає Вас журба,

Бажаємо від всього серця

Любові, щастя і добра.

Педагогічний колектив До-
вжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з ювілеєм вчителя україн-
ської мови і літератури Оксану 
Стахівну ГРИНЧІЙ.

Бажаєм любові і щастя в родині,

Щоб молодість вічно у серці цвіла,

Добра і надії на кожній стежині

Хай Бог посилає на довгі літа.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора будинку куль-
тури с. Забойки Степана  
Володимировича КАПЧУРА, за-
відувачку клубом с. Дубівці  
Уляну Ярославівну ІЛЬКІВ.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння,

Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Бог допомагає.

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури,  

Тернопільська  
районна організація 

профспілки  
працівників культури.

Продовження.
Початок на 1 стор.

На закордонних виборчих 
дільницях перемогу з результа-
том 25,38% отримав “Народний 
фронт”, 22,24% голосів виборців 
здобула партія “Об’єднання “Са-
мопоміч”, 21,72% — у Блоку Пе-
тра Порошенка, 8,16% — у “Пра-
вого сектора”, 6,5% — у ВО “Сво-
бода”. У Тернопільській  
області на всіх виборчих округах 
одноосібним лідером став  
“Народний фронт”. 

На ОВО №165 (308 виборчих 
дільниць), до якого входить Тер-
нопільський район, “Народний 
фронт” отримав 37,77% голосів 
виборців, на другому місці з 
19,52% Блок Петра Порошенка, 
третім з 11,06% йде “Об’єднання 
“Самопоміч”, 7,83% — у ВО “Сво-
бода”, 6,88% — у ВО “Батьківщи-
на”, 6,53% — у “Радикальної пар-
тії Олега Ляшка”. 

На Київщині в одномандатно-
му окрузі №95 переміг активіст 
Майдану, козак Михайло Гаври-
люк, який пішов на вибори від 
“Народного фронту”. У виборчо-
му окрузі №217 в місті Києві най-
більшу кількість голосів виборців 
набрав командир полку “Азов” 
Андрій Білецький, в ОВО №39 
Дніпропетровської області —  
лідер “Правого сектора” Дмитро 
Ярош. Львівщина презентувати-
ме до Верховної Ради майданів-
ця Володимира Парасюка та  
екс-міністра охорони здоров’я 
України Олега Мусія, які йшли на 
вибори як самовисуванці. 

На Тернопільщині на ОВО 
№163 із 35,45% голосів виборців 
переміг самовисуванець Тарас 
Пастух, на ОВО №164 із 35,58% 
— “свободівець” Михайло Голо-
вко, на ОВО №166 — Микола 
Люшняк від Блоку Петра Поро-
шенка, який отримав 40,48%, на 
ОВО №167 — Олег Барна від Бло-
ку Петра Порошенка (28,53%). На 
ОВО № 165 із результатом 45,09% 
перемогу отримав Тарас Юрик 
від Блоку Петра Порошенка. Дру-
гим на цьому окрузі з 13,73% йде 
Петро Репела від ВО “Батьківщи-

на”, третім — самовисува-
н е ц ь  О л е г  
Захарків (9,73%), четвер-
тим — самовисуванець 
Ігор Чайківський (6,28%), 
замикає п’ятірку лідерів 
Арсен Чудик від “Ради-
кальної партії Олега Ляш-
ка” з результатом 6,01%.

— Парламентські вибо-
ри в Україні 26 жовтня від-
повідають європейським 
стандартам. Про це на зу-
стрічі з Президентом 
України Петром Порошен-
ком заявили представни-
ки Європейського парла-
менту зі спостереження 
за виборами, — зазначила 
голова дільничної вибор-
чої комісії №610951 села 
Чернелів-Руський одно-
мандатного виборчого 
округу №165 Соломія 
Бойко. — Я цілком задо-
волена ставленням до ви-
борів самих виборців і 
членів дільничної виборчої 
комісії. У парламентських 

виборах взяли участь 454 жителі 
Чернелева-Руського з 609 зареє-
строваних у списках. Найбільше 
— 173 голоси — віддано за “На-
родний фронт”.

За інформацією голови вибор-
чої дільниці №610946 села Сми-
ківці Віталія Левчика, 26 жовтня на 
парламентських виборах у Смиків-
цях проголосували 682 виборці з 
979 зареєстрованих. 216 голосів 
смиківчани віддали за “Народний 
фронт”, 134 — за “Об’єднання 
“Самопоміч”, 104 — за Блок Петра 
Порошенка, по 54 — за ВО “Сво-
бода” та ВО “Батьківщина”, 39 — 
за “Радикальну партію Олега Ляш-
ка”. 307 голосів отримав Тарас 
Юрик, 79 — Арсен Чудик, 68 — Пе-
тро Репела. Цього дня на дільниці 
вперше віддали свій голос за пев-
ну політичну партію чи кандидата 
в народні депутати молоді жителі 
села Смиківці — Ірина Осадчук, 
Олена Бутковська і Тарас Фурка, 
які отримали привітання з цією 
урочистою подією в їхньому житті 
від голови виборчої дільниці  
Віталія Левчика. Саме таким чи-
ном молодь творить своє майбут-
нє і майбутнє своєї держави.

День вибору

Сім’я Максимів на виборчій дільниці № 610946  
у с. Смиківці Тернопільського району.

На виборчій дільниці № 610951 у с. Чернелів-Руський члени ДВК (зліва направо): Надія Думанська, 
Тетяна Радецька, Марія П’ятківська, Марія Шмигельська, Людмила Мита, Надія Гурська.

Члени дільничної виборчої комісії на дільниці №610921 в с. Ігровиця (зліва направо):  
Галина Ониськів, Зоряна Мокрицька, Мирослава Зозуля, голова комісії Любов Бурмака,  

 Наталія Гарматій, Галина Шеліга, Ольга Катеринчук, Олександра Філатова,  
Марія Легета, Галина Пачковська, 26 жовтня 2014 р.

Героям слава! ●

Люблячий чоловік, батько двох синів (9 і 14 років), юрист за осві-
тою, адвокат за професією та патріот своєї держави Олександр 
Дуда, 1971 року народження, житель міста Тернополя, завжди праг-
нув кращого майбутнього для своєї держави. Коли настав час бо-
ротьби за гідність народу, час повалення злочинного режиму, Олек-
сандр, як і тисячі українців, не міг залишатись осторонь. Він був на 
Майдані, а у квітні, отримавши повістку, не вагаючись, вирушив на 
Схід України. Воював в бригаді десантників в Маріуполі, де 14 жов-
тня отримав поранення в коліно. Зараз він перебуває в Одеському 
шпиталі, але щоб зберегти функції коліна, потрібно власним коштом 
придбати імплантат. В цьому він потребує Вашої допомоги. 

Усіх, хто бажає допомогти Олександру, просимо надсилати 

кошти на картку: 
Ощадбанк, 6762 
4682 0907 9239, 
на ім’я Дуди Люд-
мили Михайлівни 
(мама), тел. (067) 
799-40-85. 

 
“Правий сектор 

Тернопільщини”. 

Допоможіть пораненому  
в АТО Олександру Дуді

Олександр Дуда з рідними.

В е л и к о г л и б о ч е ц ь к а  
сільська рада оголошує кон-
курс на визначення виконавця 
послуг зі збирання та вивезен-
ня твердих побутових відходів 
на території села Великий Гли-
бочок (рішення виконавчого 
комітету № 409 від 21 жовтня 
2014 року).

З пропозиціями звертатися 
за адресою: 477703, с. Великий 
Глибочок Тернопільського ра-
йону Тернопільської обл., вул. 
Середній Десяток, 12, Велико-
глибочецька сільська рада. Те-
лефон для довідок 29-53-88.

Учасники народного аматор-
ського хору села Смиківці  
Тернопільського району ви-
словлюють щиросердечну по-
дяку старості хору Ярославу 
Ярославовичу Козубу за орга-
нізацію відзначення 20-річного 
ювілею хору, неодноразові по-
їздки до Зарваниці та щорічні 
подарунки до Святого  
Миколая.

Подяка ●
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Сергій ЯНКЕВИЧ.

Святкування Покрови Пре-
святої Богородиці в с. Кур-
ники розпочалося ще зран-
ку. З великою радістю і 
сльозами на очах громада 
зустріла свого односель-
чанина Петра Леха, який 
приїхав у 10-денну від-
пустку з зони АТО. Під час 
Служби Божої у місцевій 
церкві отець Мирон благо-
словив Петра на щасливе 
повернення з війни. За це 
також молилися всі пара-
фіяни.

Того дня курниківчани вшану-
вали пам’ять Січових Стрільців 
біля символічної насипаної моги-
ли в центрі села, на якій викарбу-
вані глибокі слова “Минуле всту-
пає у наші серця”. Відбулася па-
нахида за упокій воїнів УПА і тих, 
хто загинув на Сході України, їх 
пам’ять вшанували хвилиною 
мовчання. Присутні заспівали 
стрілецьких пісень, діти читали 
напам’ять вірші про вояків УПА.

З книги пам’яті Тернопіль-
ського району “За честь і славу, 
за народ”, яка знаходиться у 
місцевій бібліотеці, зачитали 
прізвища людей, які проживали 
в Курниках і боролися з більшо-
вицькими та німецькими окупан-
тами. Багато хто у цьому списку 
впізнавав своїх рідних.

Церковний хор у релігійних 

піснях звертався до Покрови 
Святої Богородиці, діти дякува-
ли Матері Божій у віршах, про-
сили заступництва від нападу 
чужинців на Україну. Бібліоте-
кар, завідуюча клубом с. Курни-
ки Марія Миц висловила вдяч-

ність учасникам заходу, які до-
помогли підготувати і провести 
дійство з нагоди свята Покрови 
Пресвятої Богородиці – Тетяні 
Ховрат, Василеві Бутрину, Ми-
хайлу Савіцькому, Оксані Гумен-
ній, Оксані Кізлик, Наталії Миц, 

Оксані Рудій, Миколі Бай, Вікто-
рії Бачинській, Лілії Лучанко,  
Діані Супрун, Насті Ховрат,  
Вікторії Дергак, Віталію Крисю, 
Володимиру Саланському,  
Михайлу Рудому, Устиму і Оста-
пу Бутринам.

На щасливе повернення з війни

“Я завжди був великим 
оптимістом…

Людську любов, і радощі,
 й жалі,

І совість, що згубилась 
на землі,

У серце взяв, у світ 
поніс з собою”.

Андрій Малишко.

Ірина КАПЛУН, 
голова комісії  

“Прес-центр” учнівського 
самоврядування “Лідер” 
Дубівецької ЗОШ I-II ст.

Кожному українцю добре ві-
доме ім’я українського 
письменника, інтелігента, 
людини високого морально-
го обов’язку й рідкісного 
таланту Михайла Михайло-
вича Коцюбинського.

17 вересня 2014 року випо-
внилося 150 років від дня на-
родження Михайла Коцюбин-
ського. З нагоди цієї дати в 
Дубівецькій ЗОШ I-II ступенів 
учні 8 класу Лілія Волошин,  
Діана Гнатів, Анастасія Гуцайлюк, 

Денис Куць, Віталій Оскобой-
ний, Христина Юрків та автор 
цих рядків з допомогою вчите-
лів української мови і літерату-
ри Зіновії Андріївни Бай, Софії 
Миколаївни Довгополої та 
шкільного бібліотекаря  
Лариси Степанівни Лучкевич 
підготували загальношкільну 
просвітницьку годину з вико-
ристанням мультимедійних за-
собів на тему “Життєвий і твор-
чий шлях Михайла Коцюбин-
ського”.

Думаю, що кожен, хто був 
присутнім на заході, почерпнув 
з розповідей учнів, вчителів, 
шкільного бібліотекаря цікаву 
та нову інформацію з життя і 
творчості письменника.

Учні 8-го класу Дубівецької ЗОШ I-II ст. під час загальношкільного заходу  
на тему “Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях письменника”.

До джерел ●

На Покрову у селі Курники.

150-річчя Михайла Коцюбинського

Учасниці виховного заходу 
(зліва направо): Ірина Каплун, 
Лілія Волошин, Діана Гнатів,  
Христина Юрків, бібліотекар 
Лариса Степанівна Лучкевич, 

Денис Куць, вчитель  
української мови і літератури 

Зіновія Андріївна Бай,  
Віталій Оскобойний, 
 Анастасія Гуцайлюк.

Наталія ВОЛОШИН, 
начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської  

райдержадміністрації.

З метою підтримки 
суспільно-економічних іні-
ціатив членів територіаль-
них громад сіл та селищ 
цільового регіону, Західно-
український ресурсний 
центр у рамках програми 
“Економічний розвиток гро-
мад” за фінансової під-
тримки Фонду Ч. Ст. Мотта 
оголошує конкурс пропози-
цій, спрямованих на втілен-
ня проектів з економічного 
розвитку.

До участі у програмі запрошу-
ються громадські організації, орга-
ни самоорганізації населення, ко-
оперативи та ініціативні групи гро-
мадських активістів Львівської, 
Тернопільської, Івано-
Франківської, Рівненської, Волин-
ської і Закарпатської областей, 
діяльність яких спрямована на 
створення “двигунів громади”.

Тематика пропозицій може 
включати, але не обмежується та-
кими напрямками: переробка та 
реалізація продукції сільськогос-
подарського виробництва; запро-
вадження самодостатніх проектів 
з альтернативної енергетики та 
енергозбереження; створення 
структур для організації альтерна-
тивних природному газу видів 
опалення громадських споруд; на-
лагодження виробництва будь-
якого виду продукції на базі вико-
ристання місцевих ресурсів і ро-
бочої сили.

Заохочуються проекти, метою 
яких стане створення кооперати-
вів, соціальних підприємств, за-
сновниками яких будуть громад-
ські організації, органи місцевого 
самоврядування, органи самоор-
ганізації населення, місцеві фізичні 
та юридичні особи. 

Максимальна сума внеску За-
хідноукраїнського ресурсного цен-
тру – 100 тис. грн., а внесок учас-
ника повинен становити не менше 
30% загального бюджету проекту.

Для участі у конкурсі необхідно 
надіслати анкету учасника (форма 
додається) на електронну адресу 
zoriana3@gmail.com (у назві пові-
домлення вказати: “Економічний 
розвиток громад” і назву населе-
ного пункту”) до 17 год. 7 листопа-
да 2014 року, а також оригінал 
анкети на поштову адресу: Захід-
ноукраїнський ресурсний центр, 
вул. Лисенка, 21, м. Львів, 79008 
(з кінцевою датою відправлення не 
пізніше 07.11.2014 р.).

За додатковою інформацією 
можна звертатися до координато-
рів програми – Зоряни Стецько 
(zoriana3@gmail.com) і Петра  
Лазарчука (petro@zurc.org) та за 
тел.: (032) 297-66-24, 297-68-13, 
за телефоном відділу економічно-
го розвитку і торгівлі Тернопіль-
ської райдержадміністрації (0352) 
43-60-63.

Проекти 
економічного 
розвитку — 
“двигуни 
громади”

Виконавчий комітет, депу-
татський корпус та працівники 
Ступківської сільської ради ви-
словлюють щирі співчуття Ступ-
ківському сільському голові 
Куць Петру Филимоновичу з 
приводу тяжкої і непоправної 
втрати — смерті матері.

Виконавчий комітет і праців-
ники Чернелево-Руської сіль-
ської ради щиро співчувають 
завідуючій ФАПу с. Жовтневе 
Надії Петрівні Сисак з приводу 
тяжкої втрати — смерті матері 
Бобер Ганни Іванівни.

Адміністрація, профспілкова 
організація Тернопільського 
районного територіального 
медичного об’єднання глибо-
ко співчувають завідуючій  
ФАПу с. Жовтневе Надії  
Петрівні Сисак з приводу тяжкої 
втрати — смерті матері.
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Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

“Де є такі діти, там панує 
радість” — подумалось, ко-
ли була присутня на уро-
чистому посвяченні костелу 
Успіння Пресвятої Богоро-
диці у Баворові. 

У цей по-літньому теплий 
жовтневий день на подвір’ї хра-
му зібралася численна громада, 
було багато дітей, молоді. З кві-
тами, запашним хлібом на ви-
шиваному українському рушни-
ку у національних строях вітала 
молодь Баворова митрополита 
Львівського Мстислава Мок-
шицького, отця Анатолія Заяч-
ковського, усіх прибулих на 
урочистості священиків та се-
стриць, меценатів, які вклали 
кошти в реставрацію старого 
костелу, а також гостей з друж-
ньої Польщі, сусідів з Теребов-
лі. Була тут і дев’яносторічна 
Юлія Зубик, яка у сорокових ро-
ках минулого століття брала у 
костелі перше причастя, а потім 
тяжко переживала руйнацію 
святині. У часи більшовизму ни-
щились та занепадали не лише 
католицькі храми, але й україн-
ські  греко-католицькі та право-
славні, які не визнавали кому-
ністичного безбожжя. 

Митрополит 
Л ь в і в с ь к и й 
Мстислав Мок-
шицький ра-
зом зі свяще-
никами відпра-
вив святу мес-
су, освятив 
костел Успіння 
Пресвятої Бо-
городиці у Ба-
ворові та ви-
ступив з про-
повіддю, де, 
зокрема, засу-
див агресію 
Москви щодо 
с у в е р е н н о ї 
України та її 
європейського 
в и б о р у .  
З пам’ятним 
днем у житті 
баворівської 
громади приві-
тав один із ме-
ценатів храму 
Даріуш Гаєв-
ський. Звучали 
прив і т а ння , 
пісні, патріо-
тична поезія у 
виконанні учнів 
місцевої шко-
ли, сільської 
активістки Надії 
Салабай, цер-
ковного хору.    

Посвячення костелу  
у Баворові

Митрополит Львівський Мстислав  
Мокшицький під час месси посвятив  

костел у Баворові.

Мешканці Баворова хлібом-сіллю зустрічали гостей.

Баворівська молодь та жителі села у хвилюючому очікуванні митрополита Львівського  
Мстислава Мокшицького, священнослужителів та гостей з братньої Польщі.

Кожен продавець знає, що 
реклама — це двигун торгів-
лі, тому, щоб привернути 
увагу потенційних покупців 
чи споживачів до власних 
товарів або послуг, продав-
ці вдаються до різноманіт-
них способів, починаючи від 
оманливої реклами і до по-
рушення чесних звичаїв у 
підприємницькій діяльності.

Найбільш поширеним видом 
реклами, що може вводити в 
оману споживачів, є повідомлен-
ня про унікальність товару або 
його ціни. Так, інформація ре-
кламного характеру, яка містить 
прикметники вищого та найви-
щого ступенів порівняння, напри-
клад — “найдешевший”, “найкра-
щий”, масово використовується 
у торгівлі, однак, не завжди від-
повідає дійсності. Це є так зва-
ний вид порівняльної реклами, 
яка, згідно із законодавством 
України, має право на існування, 
а суб’єкти підприємницької ді-
яльності можуть її використову-
вати, але лише в тому випадку, 
якщо інформація щодо переваги 
одних товарів (послуг) над інши-
ми, яка міститься в рекламі, є 
достовірною та підтверджується 
фактичними даними.  

Часто продавець “приписує” 
власному товару невластиві йому 
якості та наділяє певною “уні-
кальністю”, незважаючи на те, 
що ця “унікальність” є невід’ємною 
ознакою цієї групи товарів, за-
звичай, більш дешевих та таких, 
що не поступаються якістю. Так, 
в практиці Антимонопольного ко-
мітету був випадок, коли вироб-
ник зазначав на пляшці олії про 
відсутність у продукті холестери-
ну, однак холестерин є жиром 
тваринного походження і його в 
принципі не буває в соняшнико-
вій олії.

Щоб привернути увагу покуп-
ців до своєї продукції, деякі ви-
робники вдаються до порушень, 
що полягають у поширенні ін-
формації, яка не відповідає дій-
сності щодо об’єму, кількості то-
вару. Приміром непоодинокі ви-
падки, коли продавали продукт у 
літрових пляшках, але туди не 
доливали 50 і більше мілілітрів, 
або фасували крупи у пакети по 
800 чи 900 грамів. Інформація 
щодо об’єму зазначалась дріб-
ними літерами на звороті упаков-
ки, однак, розміщували такі про-
дукти поряд із літровими чи кіло-
грамовими розфасовками та ре-
алізували такий товар за незна-
чно нижчою вартістю.

Обман покупця – це явище, 

яке існує на будь-якому ринку і 
може бути представлений у най-
різноманітніших формах. Тому 
для захисту споживачів від сва-
вілля продавців щодо поширення 
оманливої рекламної інформації 
існують певні законодавчі норми, 
які виписані в Законі України 
“Про захист від недобросовісної 
конкуренції”. 

Законом чітко визначено, що 
поширенням інформації, що вво-
дить в оману, є повідомлення 
суб’єктом господарювання без-
посередньо або через іншу осо-
бу, одній, кільком особам або 
невизначеному колу осіб, у тому 
числі в рекламі, неповних, неточ-
них, неправдивих відомостей, 
зокрема, внаслідок обраного 
способу їх викладення, замовчу-
вання окремих фактів чи нечіт-
кості формулювань, що вплинули 
або можуть вплинути на наміри 
цих осіб щодо придбання (за-
мовлення) чи реалізації (прода-
жу, поставки, виконання, надан-
ня) товарів, робіт, послуг цього 
суб’єкта господарювання.

Разом з тим слід зазначити, 
що відповідальність за недобро-
совісну конкуренцію, зокрема, і 
за поширення оманливої інфор-
мації, передбачає накладення 
штрафу у розмірі до 5 відсотків 
доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
суб’єкта господарювання за 
останній звітний рік, що переду-
вав року, в якому накладається 
штраф.

Тернопільське відділення Ан-
тимонопольного комітету України 
вкотре звертає увагу громад-
ськості на проблему оманливої 
реклами, зокрема, неправдивих 
або неповних відомостей, які по-
ширюють суб’єкти господарю-
вання щодо власних товарів чи 
послуг з метою досягнення не-
правомірних переваг у конкурен-
ції та повідомляє, якщо ви стали 
свідком неправдивого, оманли-
вого рекламного оголошення чи 
акції та маєте дані, які підтвер-
джують факт вчиненого пору-
шення, прохання звертатись в 
Тернопільське обласне територі-
альне відділення Антимонополь-
ного комітету України, що знахо-
диться за адресою: вул. Лисен-
ка, 20а, м. Тернопіль, тел.:  
23-62-35, 25-24-61.

 
Христина МЕЛЬНИК,  

головний спеціаліст відділу 
досліджень та розслідувань 
Тернопільського обласного  
територіального відділення 

АМКУ.

Введення споживачів  
в оману, або Рекламні 

технології для 
отримання прибутку

“Мій чоловік – громадянин 
Італії. Підкажіть, чи може він 
скористатися пільгою щодо 
сплати земельного податку?”

— Податковим кодексом ви-
значено, що від сплати земель-
ного податку звільняються: інва-
ліди першої і другої групи, фізич-
ні особи, які виховують трьох і 
більше дітей віком до 18 років, 
пенсіонери (за віком), ветерани 
війни та особи, на яких поширю-
ється дія Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, та фізичні 
особи, визнані законом особами, 
які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати зе-
мельного податку за земельні 
ділянки, передбачене для вка-
заних категорій фізичних осіб, 
поширюється на одну земельну 
ділянку за кожним видом вико-
ристання у межах граничних 
норм:

— для ведення особистого 
селянського господарства —  

у розмірі не більш як 2 гектари;
— для будівництва та обслу-

говування житлового будинку, 
господарських будівель і спо-
руд (присадибна ділянка): у се-
лах — не більш як 0,25 гектара, 
в селищах — не більш як 0,15 
гектара, в містах — не більш як 
0,10 гектара;

— для індивідуального дачно-
го будівництва — не більш як 
0,10 гектара;

— для будівництва індивіду-
альних гаражів — не більш як 
0,01 гектара;

— для ведення садівництва 
— не більш як 0,12 гектара.

Враховуючи зазначене, іно-
земні громадяни та особи без 
громадянства не користуються 
пільгами щодо сплати земель-
ного податку.

За матеріалами 
інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ.

“Гаряча лінія” ●

Пільга для іноземця



Програма телепередачП‘ятниця, 31 жовтня 2014 року

3 листопада
понеділок 

4 листопада
ВіВторок

5 листопада
середа

6 листопада
ЧетВер

7 листопада
п’ятниця

8 листопада
субота

9 листопада
неділя

ут 1
15.15 Вiкно до Америки.
15.50 Euronews.
15.55 Книга.ua.
16.40 Д/ф iз циклу “Прорив
          у невiдоме”.
17.35 Д/ф “Палетт. Рембрандт”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
18.55 З перших вуст.
19.00 Про головне.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.30 Спорт.
21.50 Д/ф “Дикий схiд Європи: 
    нацiональний парк “Шумава” у Чехiї”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
             19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35, 14.20 “Маша i ведмiдь”.
08.35, 21.00 “Чистоnews”.
09.40 “Шiсть кадрiв”.
10.35 “Мiняю жiнку-7”.
12.20 “Хоробрi серця”.
14.40 Комедiя “Дiамантова рука”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана-4”.
20.30 “Секретнi матерiали-2014”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Грошi”.
23.30 “Казкова Русь”.

інтер
05.25 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.20, 12.25 Х/ф “Любов 
         як нещасний випадок”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Розкаяння”.
22.55 Т/с “Безодня”. (2).
00.55 Х/ф “Виклик”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства.Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Слідства.Інфо».
12.40 «Як судились колись на Україні».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Акценти.
14.15 Х/ф «Чоловік собаки 
        Баскервілей».
16.10 Дитяча година.
17.00 Акценти.
17.15 Живе багатство України.
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.50 Х/ф «Майстер».
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.15 Х/ф “Танго i Кеш”.
12.30, 13.20 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20 Х/ф “Нестримнi”.
16.45 Х/ф “Нестримнi-2”.
18.45, 21.20 Факти. Вечiр.
20.30 Дiстало!
21.35 “Свобода слова”.
00.35 Х/ф “Крикуни”. (2).

стб
05.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Зiркове життя. Матусинi синки”.
09.10 Х/ф “Будьте моїм чоловiком...”
10.55 Х/ф “Прощання”.
12.55 “Битва екстрасенсiв-14”.
15.00 “Все буде смачно!”
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Куб-5”.
22.35 “Детектор брехнi-6”.
00.00 “Один за всiх”.

новий канал
05.55, 7.00 Kids’ Time.
05.56 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
         за привидами”.
07.05, 9.00 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00, 14.00 Шоуманiя.
11.00 Т/с “Молодята”.
14.55 Т/с “Воронiни”.
15.55 Х/ф “Хоттабич”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Стажери.
21.15 Супермодель по-українськи.
23.20 Х/ф “Самотнiй за контрактом”.

канал “україна”
05.25 Подiї тижня з О. Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 14.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Довгий шлях додому”.
13.10 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “П’ятницький-4”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Законослухняний 
           громадянин”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
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”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Повне перевтiлення.     
          Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00 Т/с “Свiтлофор”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
21.30 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Загублені у часі».
14.30 «Мамина школа».
15.00 «Відверті діалоги». 
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 Д/Ф «Вражаючий світ тварин».
16.45 «Словами малечі 
          про цікаві речі».
17.15 «Мандри».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «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».
22.30 «Чаc країни».

ут 1
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 
        18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.15, 8.15, 9.30, 21.30 Спорт.
06.45, 7.20, 8.20, 13.30 Погода.
06.50, 7.30, 7.50, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.40, 19.00 Про головне.
10.30 Уряд на зв’язку з громадянами.
11.05 Утеодин з Майклом Щуром.
11.30 Д/с “Шляхами Саксонiї”: “Рiза”.
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Школа Мерi Поппiнс.
14.10 Дитячi iсторiї. “Iржик
        та бiлi мишi”.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 Як це?
14.55 Фольк-music.
16.05 Euronews.
16.40 Д/ф iз циклу “Прорив у невiдоме”.
         “Жовтень 1989”.
17.30 Д/ф “Палетт. Клод Моне”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Д/ф “Контингент. 
     Єгипет. Нескiнченна вiйна на Сходi”. 
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30, 20.30 “Секретнi матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35, 21.00 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
10.55, 21.20 Т/с “Свати”.
12.20 “Розсмiши комiка-4”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.55, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-3”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне 
       столiття. Роксолана-4”.
22.30 “Територiя обману”.
23.35 “Мультибарбара”.

інтер
05.25 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
          12.00, 14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.20, 20.30 Т/с “Розкаяння”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
        з Л. Каневським”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40 “Судовi справи”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Безодня”. (2).
00.55 Х/ф “Первiсний страх”. (2).

TV-4
14.00 Акценти.
14.15 Переможний голос віруючого.
14.45 «Погляд зблизька».
15.15 «Духовні роздуми».
15.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 Акценти.
17.15 Живе багатство України.
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.40 В/ф «Підсумки 4-го року роботи
         міського голови С. Надала».
20.00 Звіт міського голови С. Надала.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.30 Акценти.
22.50 Х/ф «Коли орел атакує». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.45 “Свобода слова”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.35 Т/с “Агент 
          нацiональної безпеки”.
12.30, 13.20 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.15 Факти. Вечiр.
20.30 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Чужий район”.
23.30 Х/ф “Пiд замком”. (2).

стб
05.25 “У пошуках iстини. Йосип 
          Сталiн: жiнки тирана”.
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.25 “Зiркове життя”.
09.25 Х/ф “Батькiвський iнстинкт”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Все буде смачно!”
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55, 22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”.

новий канал
05.55, 6.55 Kids’ Time.
05.56 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв 
         за привидами”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05, 9.00 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00, 14.00 Шоуманiя.
11.55, 14.55 Т/с “Щасливi разом”.
16.00 Х/ф “Весiлля за обмiном”.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху?-3.
21.00 Т/с “Воронiни”.
01.00 Х/ф “Я люблю тебе до смертi”.

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 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Жила собi любов”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
21.00 Т/с “П’ятницький-4”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Розумник”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
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”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
17.35, 21.30 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Будьте здорові».
15.00 «Дива цивілізації».
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».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «На часі».
21.30 «Діловий ритм».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
          21.00 Новини.
06.40, 7.15, 8.15, 9.30, 21.30 Спорт.
06.45, 7.20, 8.20, 11.50, 13.30 Погода.
06.50, 7.25, 7.50, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.40, 19.00 Про головне.
10.30 Перша шпальта.
11.05 Д/ф “Дикий схiд Європи:
      нацiональний парк “Шумава” у Чехiї”.
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
14.20 Дитячi iсторiї. “Велика крадiжка”.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
14.45 Українського роду.
15.05 Як ваше здоров’я?
15.55 Euronews.
16.20 Х/ф “Тато-пес”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.15 Д/ф “Контингент. 
       Єгипет. Нескiнченна вiйна на Сходi”. 
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30, 20.30 “Секретнi матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
             з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
          19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35, 21.00 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.20 “Розсмiши комiка-4”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.55, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-3”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне
          столiття. Роксолана-4”.
21.20 Т/с “Свати-5”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.30 Трилер “Убивство-2”. (2).

інтер
05.25 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
          14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.30 Т/с “Розкаяння”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40 “Судовi справи”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Безодня”. (2).
00.55 Х/ф “Аварiя”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Звіт міського голови С. Надала.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Акценти.
09.45 «Живе багатство України».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.00 Бенефіс композитора Ніколо.
14.00 Акценти.
14.15 Х/ф «Секретарка».
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 Акценти.
17.15 Живе багатство України.
17.30 «Сад, город, квітник».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Акценти.
22.50 Х/ф «Проект Олександри». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.35 Свiтанок.
06.35, 8.00, 14.00, 16.20 Т/с “Лiтєйний”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.40 Т/с “Агент нацiональної 
        безпеки”.
12.30, 13.20 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
18.45, 21.15 Факти. Вечiр.
20.30 Останнiй шанс.
21.30 Т/с “Чужий район”.
23.25 Х/ф “Хрест”. (2).

стб
05.40 “У пошуках iстини. Блиск i 
        убогiсть кремлiвських дружин”.
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”.
09.50 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”.
13.00 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Все буде смачно!”
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55, 22.45 “МастерШеф-4”.

новий канал
05.55, 6.55 Kids’ Time.
05.56 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв 
          за привидами”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05, 9.00 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00, 14.00 Шоуманiя.
11.55, 14.50, 22.15 Т/с “Воронiни”.
18.20, 23.50 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
00.55 Х/ф “Ерiн Брокович”. (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, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “П`ятницький-4”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
         “Шахтар” (Україна) 
         “БАТЕ” (Бiлорусь).
23.35 Т/с “Розумник”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
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”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Повне перевтiлення. 
          Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
17.35, 21.30 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «На часі».
15.00 «Зона ризику».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 Телезамальовка.
16.45 «Тема дня».
17.15 «Економічний інтерес».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «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».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
10.10 Х/ф “Мрiя Попелюшки”.
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
12.50 Православний вiсник.
13.30 Школа Мерi Поппiнс.
13.45 Д/ф iз циклу “Прорив 
        у невiдоме”. “Грудень 1989”.
14.40 Фольк-music.
16.00 Д/ф “Прiсноводнi джунглi”.
17.00 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
19.10 Х/ф “Телефон полiцiї 110: 
         хижi птахи”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.05 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Роботи”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди
           ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.15 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-3: Танзанiя, 
         Ефiопiя”.
12.00 “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
12.10 “Маша i ведмiдь”.
13.40 “Iнспектор Фреймут”.
15.25 “Територiя обману”.
16.30 Комедiя “Джентльмени удачi”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.30 “Хоробрi серця”.
23.20 Бойовик “Дежа вю”. (2).

інтер
05.40 Т/с “Поговори зi мною про любов”.
06.25 “Подробицi”-”Час”.
06.55 “Щастя з пробiрки”.
08.00 “Вдалий проект”.
08.35 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
11.00, 21.55 Д/ф “Стiна”.
12.10 Концерт “Мiсце зустрiчi”.
14.10 Х/ф “В очiкуваннi весни”.
16.10 Т/с “Любов неждана нагряне”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.10 “Чорно-бiле”.
00.15 Т/с “Надiя”.

TV-4
06.00 Х/ф «Один у лісі».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм .
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої 
        літургії з архікатедрального 
        собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Підмінена королева».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Звіт міського голови С. Надала.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Культура і мистецтво».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Серця чоловіків». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.20 Факти.
05.50 М/ф “Битва за Камелот”.
07.05 Анекдоти по-українськи.
07.50 Зiрка YouTube.
09.05 Козирне життя, на дачi.
09.30 Дивитися всiм!
10.30 Крiт.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Я, Франкенштейн”.
22.10 Х/ф “Iнший свiт-3. 
        Повстання ликанiв”. (2).
23.55 Х/ф “Еквiлiбрiум”.

стб
05.05 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
06.40, 10.50 “МастерШеф-4”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на майданi”.
13.05 “Х-фактор-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-14”.
21.10 “Один за всiх”.
22.20 “Вiкна-новини”.
23.25 Х/ф “Московськi сутiнки”. (2).

новий канал
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.40 М/ф “Великий бiй Астерiкса”.
09.00 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”.
11.35 М/ф “Геркулес”.
13.25 1000 жiночих бажань.
14.25 Хто зверху?-3.
16.25 Проект Перфект.
17.40 Х/ф “Месники”.
20.40 Х/ф “Повернення Супермена”. (2).
23.45 Х/ф “Приманки”. (3).

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Т/с “Висока кухня”.
11.00 Т/с “Тiлi-тiлi тiсто”.
14.50 Х/ф “45 секунд”.
16.55 Футбол. Чемпiонат України.
           “Шахтар”  “Днiпро”.
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.45 Хочу до Меладзе.
22.30 Comedy woman.
23.30 Великий футбол.

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 11.05 М/ф “Барбi: таємниця феї”.
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 “Фiксики”.
12.25 Х/ф “Попелюшка”.
13.35 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
15.25 Одного разу пiд Полтавою.
16.15 Панянка-селянка.
19.00 Любов онлайн.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Вiталька.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Фільм-дітям». 
15.20 «Допомагає служба зайнятості».
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».
18.55 Соціальна реклама
19.00 «Імена».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний калейдоскоп».
20.30 «Загублені у часі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Повір у себе».

ут 1
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
          18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.15, 8.15, 9.30, 21.30 Спорт.
06.45, 7.20, 8.20, 13.30 Погода.
06.50, 7.30, 7.50, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.40, 19.00 Про головне.
10.30 Слiдство. Iнфо.
11.05 Чоловiчий клуб.
11.30 Свiтло.
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Нотатки на глобусi.
14.05 Дитячi iсторiї. “Обiтниця”.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 Хочу бути.
14.55 Надвечiр’я.
15.55 Euronews.
16.25 Д/ф “У пошуках Грецiї”.
17.30 Д/ф “Палетт. Рафаель”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Д/ф “Контингент. Єгипет.
        Нескiнченна вiйна на Сходi”. 
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30, 20.30 “Секретнi матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок 
           з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
          19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35, 21.00 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
10.55, 21.20 Т/с “Свати”.
12.20 “Розсмiши комiка-4”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне 
           столiття. Роксолана-4”.
22.30 “Право на владу”.
00.45 Мелодрама “Привiт сiм’ї”.

інтер
05.25 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
          12.00, 14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з “Iнтером”.
09.20, 20.30 Т/с “Розкаяння”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40 “Судовi справи”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Безодня”. (2).
00.55 Х/ф “Чорний дощ”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Акценти.
09.45 «Живе багатство України».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає».
11.00 Дитяча година.
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Акценти.
14.15 Х/ф «Мер».
16.10 Дитяча година.
17.00 Акценти.
17.15 Живе багатство України.
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Bon appetit».
22.30 Акценти.
22.50 Х/ф «Діти революції». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.30 Свiтанок.
06.30, 8.00, 13.55, 16.20 Т/с “Лiтєйний”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.35 Т/с “Агент нацiональної
          безпеки”.
12.30, 13.20 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
15.45 Факти. День.
18.45, 21.15 Факти. Вечiр.
20.30 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Чужий район”.
23.25 Х/ф “Велика крадiжка”. (2).

стб
05.05 “У пошуках iстини. Леонiд 
         Брежнєв: пiгулка вiд любовi”.
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Зiркове життя”.
09.10 Х/ф “Не можу сказати
        “прощавай”.
11.00 Х/ф “Любов на два полюси”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Все буде смачно!”
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55, 22.45 “Зваженi i щасливi-4”.
00.45 Нiчний ефiр.

новий канал
05.55, 6.55 Kids’ Time.
05.56 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
         за привидами”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05, 9.00 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00, 14.00 Шоуманiя.
11.55, 14.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху?-3.
21.00 Т/с “Воронiни”.
01.05 Х/ф “Шеф”.

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, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “П`ятницький-4”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА. 
  “Динамо” (Україна)  “Ольборг” (Данiя).
00.00 Україна у пошуках себе.

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
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”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
17.35, 21.30 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

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

ут 1
06.30, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00,
           18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.15, 8.15, 9.30, 21.30 Спорт.
06.45, 7.20, 8.20, 12.00, 13.30,
            18.05 Погода.
06.50, 7.25, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.40, 19.00 Про головне.
10.30 “Схеми” з Н. Седлецькою.
11.05 Чоловiчий клуб. Мiксфайт. Елiтнi бої.
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.20 Час-Ч.
13.50 Хто в домi хазяїн?
14.10 Дитячi iсторiї. “Маленький 
           прибулець”.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 Театральнi сезони.
15.15 Вiра. Надiя. Любов.
16.05 Euronews.
16.25 Музичне турне.
17.35 Д/ф “Палетт. Гойя”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер LIVE.
00.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
          19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.20 “Розсмiши комiка-4”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-3”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”.
20.20 “Мультибарбара”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.55 Драма “Банди Нью-Йорка”. (2).

інтер
05.25 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
           14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Розкаяння”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40 “Судовi справи”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 “Щастя з пробiрки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Чорне дзеркало”.
23.00 Т/с “У зонi ризику”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Акценти.
09.45 «Живе багатство України».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Сад, город, квітник».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Акценти.
14.15 Х/ф «Божі корівки».
16.10 Дитяча година.
17.00 Акценти.
17.15 Живе багатство України.
17.30 «Bon appetit».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.30 Акценти.
22.50 Х/ф «Довірся чоловікові». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.30 Свiтанок.
06.35, 8.00 Т/с “Лiтєйний”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.30, 13.20 Т/с “Снайпер. 
          Зброя вiдплати”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.10 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Крiт.
22.15 Х/ф “Вiкiнги проти прибульцiв”. (2).
00.40 Х/ф “Хрест”. (2).

стб
05.50 “У пошуках iстини. Лаврентiй
            Берiя: архiтектор жаху”.
06.30 Х/ф “Змiєлов”.
08.15 Х/ф “Любов на два полюси”.
10.10 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити 
           не можна”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55, 22.45 “Танцюють всi!-7”.
00.20 “Куб-5”.

новий канал
05.55, 6.55 Kids’ Time.
05.56 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
          за привидами”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05, 9.00 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00, 14.00 Шоуманiя.
11.55, 14.50 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Проект Перфект.
22.15 Герої i коханцi.
01.40 Х/ф “Напад на 13-й вiддiлок”. (2).

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 Т/с “Слiд”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
21.00 Т/с “П’ятницький-4”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Хочу до Меладзе.

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
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”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
17.35 Одного разу пiд Полтавою.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Любов онлайн.
20.00 Х/ф “Голоднi iгри”. (2).
22.40 Х/ф “Мурахи у штанях”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Слід». 
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».
17.15 «Слово має народний депутат».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Думки вголос».
20.15 «Пісні нашого краю».
20.30 «Після школи».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «На часі».
21.30 «Захисник Вітчизни 
         рятувальник».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.05 На слуху.
06.40 Пiдсумки.
07.00 Шустер-LIVE.
11.25 Подорожуй першим.
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
12.50 Свiтло.
13.25 Хочу бути.
13.45 Д/ф iз циклу “Прорив 
        у невiдоме”. “Листопад 1989”.
14.40 Нотатки на глобусi. Дубаї.
15.10 Українського роду.
15.30 Д/ф “Чотириногi герої вiйни”.
15.55 В гостях у Д. Гордона.
16.55 Чоловiчий клуб. Бокс. Мiксфайт.
18.00 Чоловiчий клуб.
18.30 Книга.ua.
19.10 Х/ф “Телефон полiцiї 110: 
        кривава вулиця”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Моя країна.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.
00.05 “Золотий гусак”.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.00, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди 
          ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.05 Мелодрама “Стежка 
         вздовж рiчки”.
14.05 “Вечiрнiй Київ”.
16.05, 21.20 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.30 “Квартал i його команда”.
00.30 Бойовик “Правдива брехня”. (2).

інтер
05.05 Т/с “У зонi ризику”.
07.10 “Школа доктора Комаровського”.
08.20 “Чорно-бiле”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
12.05 Т/с “Поговори зi мною 
         про любов”.
16.00 Т/с “Надiя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Мiсце зустрiчi”.
22.25 Т/с “Двадцять рокiв без
         любовi”. (2).

TV-4
06.00 «Bon appetit».
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Один у лісі».
09.00 Час-Tайм.
09.15 Акценти.
09.30 Знати більше.
10.30 «Блага звістка» 
        з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Фучжоу».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Підмінена королева».
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 «Живу-люблю».
        Н. Шестак-Крутова.
22.40 Хіт-парад.
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Армійський пиріг». (2).

ICTV
05.40 Факти.
06.15 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
08.00 Останнiй шанс.
08.55 Дiстало!
10.00 Цивiльна оборона.
11.00 Iнсайдер.
12.00, 13.00, 20.10 Т/с “Iнкасатори”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
22.15 Х/ф “Острiв”.
01.00 Х/ф “Велика крадiжка”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Медовий мiсяць”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.35 “Танцюють всi!-7”.
15.05 “Зваженi i щасливi-4”.
19.00 “Х-фактор-5”.
23.10 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
00.20 “Х-фактор-5. Пiдсумки 
           голосування”.

новий канал
06.00 Нереальнi iсторiї.
08.05 Ревiзор.
10.00 Стажери.
12.15 Т/с “Сiм’я 3D”.
14.10 Хто зверху?-3.
16.10 Т/с “Воронiни”.
18.45 М/ф “Геркулес”.
20.40 Х/ф “Месники”. (2).
23.35 Стенд Ап Шоу.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Дружина Штiрлiца”.
13.00 Т/с “Висока кухня”.
17.15 Т/с “Тiлi-тiлi тiсто”.
22.00 Х/ф “45 секунд”.
00.00 Х/ф “Загубленi в лiсах”. (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.45 Х/ф “Покемон-5: герої”.
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 “Фiксики”.
11.55 Х/ф “Реальна казка”.
13.50 Х/ф “Великий”.
15.40 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
17.20 Х/ф “Голоднi iгри”.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Вiталька.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «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 «Допомагає служба зайнятості».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «ПрофStyle».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 Телезамальовка.
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 «Скарби роду».
20.00 «Крізь призму часу».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «Щляхами Тараса».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «У пошуках легенд».
22.30 «Абетка здоров’я».

6-11

ICTV

Понедiлок, 3 листопада

Вiвторок, 4 листопада

Середа, 5 листопада

Четвер, 6 листопада

П’ятниця, 7 листопада

Субота, 8 листопада

Недiля, 9 листопада

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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Юні таланти ●

Шкільний меридіан

Служу Україні! ●

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Нині у загальноосвітніх шко-
лах найпочесніші гості – 
учасники АТО на Сході нашої 
держави. Вони приходять на 
уроки мужності, збираються 
великою чи малою шкільною 
родиною у місцевих клубах, 
навчальних закладах. Нещо-
давно стала свідком такої 
хвилюючої зустрічі у НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — 
ДНЗ”. Директор школи Ан-
дрій Романюк, в якого, до 
речі, в кишені повістка з 
військкомату і який готовий 
до того, якщо нині чи завтра 
Україна покличе його стати 
на свій захист, гостинно за-
просив усіх учнів школи, учи-
телів, вихованців дитячого 
садка, гостей, учасників АТО 
з Дичкова та Красівки, їх рід-
них до шкільної зали урочис-
тих подій.

Хвилююче звучав Державний 
гімн України, де кожне слово, як 
ніколи, сприймалося з щемом сер-
ця і ніби промовляло: ще існує су-
веренна українська держава, ще 
живий той, хто готовий боронити її 
від озвірілого агресора. Хвилиною 

мовчання вшанували присутні 
пам’ять героїв Небесної Сотні, усіх 
вояків та мирне населення, які за-
гинули під час АТО на Сході Украї-
ни. 

Дичківський сільський голова 
Петро Гринишин закликав людей 
до єдності у цей складний для 
України час, коли на неоголошеній 
війні гинуть наші патріоти, коли 
агресор, нехтуючи правилами дер-
жавної та людської моралі, захо-
плює територію незалежної дер-
жави і на весь світ підло бреше, 
що цього не робить. Петро Грини-
шин вручив подяки матерям Дич-
кова та Красівки, які виховали гід-
них синів, що нині боронять укра-
їнську соборність, та висловив щи-
рі побажання, що здоровий глузд 
переможе, і братовбивча війна, 
яка схвилювала усю нашу планету, 
нарешті закінчиться. Матері учнів 
Дичківської школи запевнили при-
сутніх вояків АТО, що будуть у що-
денних молитвах просити Госпо-
да, аби повернув їх живими та не-
ушкодженими додому. Адже на ві-
йну пішли молоді люди, які створи-
ли сім’ї, мають маленьких діточок, 
що потребують батьківського пі-
клування. Є серед них і зовсім 
юні. 

Учениці Оля Дідур, Діана Ра-
фальська, Таня Лящинська, Настя 

Качунь та завідуюча клубом с. Кра-
сівка Любов Васусь представили 
поетично-пісенну композицію, в 
якій виразили і журбу матерів та 
дружин за синами та чоловіками, 
які змушені були покинути рідні 
домівки та стати на захист Батьків-
щини, і розпач серця, яке втратило 
найдорожчу людину, і щиру молит-
ву за живих та померлих героїв.  
А ще велику надію у перемогу, 
адже ця боротьба для українців – 
священна, бо не зазіхає ніхто ні на 
сантиметр чужої землі. Ніхто з них 
не вбиває, а боронить своє. По-
дитячому щиро звучав голос мало-
го Назарчика, який просив батька 
чимшвидше повернутися з війни 
додому, адже вони з мамою так 
його чекають.  

Любов Васусь зізналася, що на-
писала цей сценарій на одному 
пориві душі. Адже водночас легко і 
не просто описати все, чим живе 
нині країна і кожен її свідомий гро-
мадянин. До помешкання пані  
Люби так само доставили повістки 
з військкомату, у жінки двоє синів 
– військовозобов’язані. Тому бо-
лить душа за всіх. 

Учні подарували учасникам АТО 
листи і малюнки. Військові сказа-
ли, що ці щирі послання та молит-
ви оберігають їх краще від броне-
жилетів.  

Оберіг, надійніший  
від бронежилета

Учасники АТО з Дичкова та Красівки разом з рідними, 
Дичківським сільським головою Петром Гринишиним, 

директором НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ” 
Андрієм Романюком, завідуючою клубом с. Красівка 
Любов’ю Васусь та учнями з Тостолуга та Дичкова.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Жителька Курівців Зборів-
ського району, учениця 5-Б 
класу Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька 
Аліна Лиса отримала звання 
Лауреата І премії на Всеукра-
їнському конкурсі “Червона 
калина”, який відбувся у Тер-
нополі 11 жовтня цього року. 

Такий успіх дівчинці забезпечи-
ла запальна українська народна 
пісня “У садочок”. Поглянувши на 
цю гарненьку дівчинку, ніби без-
турботну, доглянуту люблячими 
батьками, можна повірити у її ве-
зіння. Проте, це не так. Якщо бага-
то таких дітей, як Аліна, проводять 
час в інтернеті, в соціальних мере-
жах, насолоджуються дитинством, 
то життя Аліни видається не таким 
простим — воно у праці над со-
бою. 

У рідних Курівцях дівчинка осво-
ює фортепіано. Аліна займається з 
викладачем удома. З вокалом 
складніше. Щоб навчитися добре і 
правильно співати, дівчинка доби-
рається до Тернополя у Центр 
творчості для дітей та юнацтва. 
Там з нею займається талановита 
викладачка Леся Бурміцька, яка 
разом з музичною грамотою при-
щеплює дівчинці любов до класи-
ки, народної та сучасної пісні.

Кажуть, якщо Господь роздає 
таланти, то щедро. Це про Аліну 
Лису. Адже вона відмінно навча-
ється у школі, бере активну участь 
у громадському житті. Кожного, хто 
був на святі Першого дзвоника у 
Великоглибочецькій школі, схви-
лював виступ Аліни Лисої з патріо-
тичною піснею про героїв Майда-
ну, європейський вибір України. 
Віриться, що над Україною буде 
мирне небо, і ця талановита ді-
вчинка співатиме лише про добро, 
любов, ласку та Бога.

Стефанія РОМАНИШИН, 
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.  
Фото автора.

Відлетіло від нас тепле лі-
течко. Знову в гості завітала 
щедра чародійка Осінь. Діти, 
мов галасливі пташенята, 
збіглися до своєї другої до-
мівки – до рідної школи.  
І знову бурхливо завирувало 
шкільне життя. 

А шкільне життя не буває без 
свят. Традиційним святом для 
нашої школи вже давно стало 
свято Осені. Щороку це свято 
має свої відтінки. Цього року 
свято Осені в Ігровицькій ЗОШ 
І-ІІ ст. розпочали учні 2 класу. 
Класовод 2 класу Людмила Во-
лодимирівна Андрушків зі своїми 
учнями підготувала гарну сценку, 
в якій учні виконували ролі міся-
ців: Вересня – Артур Галатиба, 
Жовтня – Денис Коцюба, Листо-

пада – Михайло Підгурський. 
Роль Королеви Осені виконала 
Ірина Біловус, а ролі лісових тва-
ринок: Білочки – Тетяна Відлов-
ська, Зайчика – Тетяна Ісик, Вед-
медика – Павло Бартків, Їжачка 
– Артур Галатиба. 

Відтак другокласники переда-
ли слово старшокласникам, які  
підготували дуже гарні різнопла-
нові осінні композиції, а також 
продекламували вірші на тему 
“Гармонія людини і довкілля”. 

Країна знань ●

Осіннє свято в Ігровицькій школі

Учасники свята Осені в Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ст.

Аліна Лиса  
знову перша!

Жителька Курівців Зборівського району, учениця 5-Б класу 
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Аліна Лиса.

Вітаємо! ●

Колектив Вели-
коберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем на-
родження вихова-
теля групи продо-
вженого дня, вчи-
теля історі ї  
Лілію Богданівну  
ТЕРЕШКО.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці довіку живе доброта.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народжен-
ня медичну сестру школи  
Стефанію Іванівну БОЙЧУК.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії. 

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя історії 
Олену Володимирівну  
ВАСИЛИНЧУК.

Хай доля Ваша піснею зліта,

Розквітне цвіт калиною у лузі,

Хай будуть щедрими літа

На щастя, на здоров’я і на друзів.

Щиро вітаємо з 65-річчям лис-
тоношу ВПЗ с. Великий Глибочок 
Олександру Михайлівну  
КОГУТ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

З повагою —  начальник ВПЗ 
с. Великий Глибочок Оксана 
Гончарук, листоноші Галина 

Бойко, Оксана Гуцалюк.

Колектив ПП “Агрофірма  
“Медобори” щиро вітає з днем 
народження інспектора з кадрів 
Ольгу Євстахівну БУТИНЕЦЬ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоберезо-
вицької селищної ради Олега 
Васильовича БАЗАРА.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро і сердечно вітаємо з 
ювілеєм дорогу маму, кохану 
дружину, люблячу доньку, неві-
стку, онучку Наталію Романівну 
ПОРАДУ. Від душі зичимо міцно-
го здоров’я, щастя, родинного 
тепла, творчого натхнення, вічної 
молодості і краси, всіх земних 
благ і Божого благословення.

Хай доля буде світла і ласкава,

Хай щастя буде справжнім і рясним,

Земля щоб гарні квіти дарувала,

А небо було мирним і ясним.

Хай будуть ранки золоті,

Хай будуть славні перемоги,

Хай завжди у Твоєму житті

Щасливі стеляться дороги.

З любов’ю — чоловік Ігор, 
дочка Ірина, син Андрій, мама 

Леся, свекруха Парасковія, 
бабуся Ірина і вся родина.
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Вітаємо! ● Ми — українці ●

“Домо, моя рідна, як я до 
тебе довго ишва, 

лем тепер юш тя мам. 
Ти моя єдина, єдина 

и незамінна. 
Обігріта босима ногами, 

и освячена тихима  
и щирима молитвами”. 

Анна Воробель. 

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

19 жовтня громада  
с. Жовтневе та численні 
гості відзначили 70-річчя 
початку виселення лемків-
ського етносу з території 
Польщі. 

До події готувалися. Під керів-
ництвом директора будинку куль-
тури с. Жовтневе Богдана Рома-
нюка навели лад на території 
храму мистецтва, відновили 
екстер’єр, відремонтували вели-
ку концертну залу, пошили нове 
сценічне вбрання (кажуть, кра-
щого залу серед сільських закла-
дів культури у Тернопільському 
районі тепер го-
ді й шукати). У 
холі організува-
ли виставку 
предметів побу-
ту лемків. Від 
будинку культу-
ри до церкви 
Святої Трійці 
покращили до-
рожне покриття 
(ініціатором і 
натхненником 
цієї справи був 
м і с ц е в и й  
п і д п р и є м е ц ь  
Михайло Періг). 
Працювали за 
актуальним нині 
в Україні мето-
дом толоки – 
хто міг, давав 
гроші, інші без-
коштовно вико-
нували потрібну 
роботу, у місце-
вому магазині 
будівельні мате-
ріали віддавали 
за собівартістю. 
Може, саме то-
му так радісно 
було разом зу-
стрічати гостей 
у жовтневу не-
ділю. 

Молоде по-
коління небага-
то знає про 
драматичні події, що стали за-
вершальним етапом депортацій-
них процесів, які відбувалися з 
вересня 1944 року по серпень 
1946 р. на території Лемківщини, 
Надсяння, Підляшшя і Холмщини. 
Правду про “добровільне пере-
селення” українців з прадідів-
ських земель світ дізнався через 
багато років потому: до проголо-
шення Незалежності України 
мовчали переселенці, засекре-
ченими залишалися архіви. З те-
ренів, що, відповідно до політич-
них домовленостей, перейшли 
до сусідньої Польщі, за фактами 
істориків, лише у “довіслянський 
період” виселили 480 тисяч укра-
їнців, а внаслідок операції “Ві-
сла” – ще понад 170 тисяч. Це 
цифри, а ви хоча б на мить спро-
буйте собі уявити, що у ваш про-
стір водномить вриваються чужі 
люди, серед зими садять на по-
тяг, який їде невідомо куди і не-
відомо, чи буде ще зворотній 
шлях… Кожній другій українській 
родині на Заході тоді випало пе-
режити жах депортації. Серед 
вимушено переселених з Польщі 
у с. Жовтневе Тернопільського 
району були сім’ї дідуся і бабусі 
автора цих рядків, тож знаю про 
біль переселення не з книжок чи 
телебачення. 

І через 70 років біль не зник. 
Свідки часів депортації, які нині 
мешкають в Жовтневому, й досі, 
не стримуючи сліз, згадують своє 
дитинство у першому і найрідні-
шому домі. Тож не свято відзна-

чали 19 жовтня у будинку культу-
ри в Жовтневому, а наче справля-
ли реквієм за мрією – повернути-
ся коли-небудь у рідні місця. 

Дійство розпочалося біля 
пам’ятника жертвам депортації, 
який встановили в Жовтневому 
десять років тому. 70 разів тужли-
во били дзвони церкви Святої 
Трійці, сповіщаючи мешканцям 

Жовтневого про сьоме десятиліт-
тя, відколи тут другу домівку від-
найшли лемки. Панахиду відпра-
вив парох села отець Іван Гавліч 
за участю церковного хору храму 
Святої Трійці, учасників народно-
го аматорського хору “Конар 
Лемківщини”. Продовжили уро-
чистості в будинку культури неор-
динарною, яскравою та насиче-
ною концертною програмою. Для 
глядачів співали місцеві митці, за-
прошені гості з довколишніх сіл 
та Тернополя, на мультимедійній 
дошці демонстрували короткоме-
тражний фільм про депортацію 
лемків, зітканий зі старовинних 
кадрів. Ведучі Андрій Гоч та Надія 

Ворончій говорили лемківським 
діалектом. Того дня до присутніх 
звернулися голова Всеукраїн-
ського товариства “Лемківщина” 
Олександр Венгринович, голова  
Тернопільської райдержадміні-
страції Андрій Строєвус,  
заступник голови Тернопільської 
районної ради Роман  
Наконечний.

Про трагічні події лемків при-
сутнім розповів їхній безпосе-
редній учасник, депортований у  
16-річному віці (у лютому 1945р.) 
з села Мисцова в Польщі, ко-
лишній вчитель математики Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. Петро Івано-
вич Кітик.

Доме мій рідний, 

Велелюдно було в будинку культури с. Жовтневе під час урочистостей з нагоди  
70-річчя початку виселення лемківського етносу з території Польщі.

Голова Всеукраїнського товариства  
“Лемківщина” Олександр Венгринович:  
“У ХХ столітті до двох великих трагедій  

українського народу – Голодомору і Другої 
світової війни – долучилася трагедія лемків.  
На Схід і Захід депортовано 800 тисяч наших 

краян, спалено чотири сотні церков,  
закатовано 70 священиків. 

Отець Іван Гавліч та громада с. Жовтневе під час панахиди біля пам’ятника жертвам  
депортації у с. Жовтневе, 19 жовтня 2014 року.

Колишня голова осередку Всеукраїнського товариства  
“Лемківщина” с. Жовтневе Рута Сардига з онуками.

Великоглибо-
чецька сільська 
рада вітає з 
днем наро-
дження депу-
тата Романа 
Р о м а н о в и ч а 
КУЗЬМУ.

Хай життя квітує, 

              як калина в лузі, 

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою – колектив 
Великоглибочецької 

сільської ради, члени 
виконкому, депутатський 

корпус.   

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження учасників ди-
тячого фольклорного гурту 
“Чернелівські забави” БК  
с. Чернелів-Руський Назара 
ЖУКА і Богдана МИТУ.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай завжди 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 – дирекція 
будинку культури  

с. Чернелів-Руський, 
колектив дитячого 

фольклорного гурту 
“Чернелівські забави”.

З днем народження щиро і 
сердечно вітаємо депутата 
Байковецької сільської ради 
Івана Альбертовича  
ЧОТЛОВША.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічно юна, нестаріюча душа.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Колектив Байковецької  
сільської ради щиросердечно 
вітає з днем народження депу-
тата сільської ради Василя 
Михайловича КОЗАКА.

Хай цвіт життя повік не одцвітає,

Нехай добро до Вас щоднини 

прибуває.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Сіяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі щастям, многії літа!

Вітаємо з днем народження 
завідуючу ФАПом с. Жовтневе 
Надію Петрівну СИСАК,  
завідуючу фельдшерським  
пунктом с. Почапинці Ірину  
Володимирівну ТИХОНЮК, во-
дія Великоберезовицької 
АЗПСМ Михайла Ігоровича  
КЕРНИЧНОГО.

Добра і щастя зичимо в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла, 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-хірурга ТРТМО Адама 
Трифоновича КОВТУНЦЯ, лі-
каря ультразвукової діагности-
ки Марію Несторівну ТРАЧ, 
медсестру фізіотерапії Тетяну 
Василівну РАПІНДУ, молодшу 
медичну сестру поліклініки 
Оксану Миколаївну НИЖНИК, 
медсестру з дієтичного харчу-
вання Віру Петрівну  
КЛИМКО.

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 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.
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Ми — українці ● Вітаємо! ●

як довго до тебе йду…
“У сім’ї було дев’ятеро 

осіб: крім мене, у батьків бу-
ли ще три сини і донька, — 
сказав Петро Іванович. — 
Жили у дерев’яній батьків-
ській хаті. Мали п’ять гекта-
рів землі. До 1939 року ми 
жили спокійним життям, з ві-
рою у майбутнє. Втім, день 1 
вересня 1939 року перекрес-
лив наші плани. У безхмар-
ному небі враз з’явилися 
перші 15 німецьких літаків, а 
через два тижні Польща була 
повністю окупована. Ми, 
лемки, опинилися на під-
контрольній Німеччині землі. 
Інша частина була “під опі-
кою” Радянського союзу. 
П’ять з половиною років ми 
пробули в такому стані. Не 
стерпіли умов війни двоє мо-
їх братів і виїхали в Аргенти-

ну, там і померли. Під час німець-
кої окупації до нас додому прихо-
дили біженці з Криму, зі східних 
областей, з Полтавщини, Черка-
щини, які розповідали про голо-
домор, репресії, впроваджені Ро-
сією. Ми думали, що це була про-
паганда обману... Помилялися”. 

Того дня тужливим спогадом 
звернулася до присутніх і колишня 
голова осередку Всеукраїнського 
товариства “Лемківщина”  
с. Жовтневе Рута Сардига.  
“Навесні 1945 року приїхали ми у 
село Жуків (теперішнє Жовтневе), 
— згадує Рута Семенівна. — Було 
тяжко з їжею. Здавалося, не витри-
маємо, але працьовитість і завзят-
тя врятували нас. Моя мама все 
життя потерпала за рідним домом. 
Згодом з чоловіком Василем ми 
поїхали до батьківських місць у 
Польщу. Спочатку відвідали  
с. Мисцова, де народився Василь 
(коли його сім’ю виселили, йому 

було 4 роки). Родинного 
будинку чоловіка вже тоді 
не було, вся вулиця ви-
горіла. Я сфотографува-
ла Василя в розпачі біля 
місцевої церкви, де при-
ймав хрещення, на тому 
відвідини завершилися… 

У с. Злоцьке (Західна 
Лемківщина) полячка п. 
Ірена показала нам хижу 
моїх батьків, на щастя, в 
доброму стані, навіть 
студня мурована збере-
глася, стодола, сад на 
великому подвір’ї. Там 
жили вже інші люди. Сум-
но, що батьків уже не бу-
ло серед живих, щоб бо-
дай розповісти їм про їх 

дім”. Внуки Рути Семенівни того 
дня зачитали для присутніх вірш на 
лемківському діалекті Василя Хо-
мика “Материн заповіт”.

У сучасних умовах жоден за-
клад не може існувати без фінан-
сової підтримки. Будинку культу-
ри с. Жовтневе, народному ама-
торському хору “Конар Лемківщи-
ни” упродовж багатьох років фі-
нансово сприяє його учасник, до-
брий господар, щирий лемко Во-
лодимир Солтисяк. “Назавжди 
запам’ятав день, коли 70 років 
тому батьки за руку вели мене 
маленького в Україну, — сказав 
Володимир Солтисяк. — Від усьо-
го серця бажаю, щоб наша мо-
лодь дотримувалася заповіді, яка 
викарбувана біля входу до нашої 

церкви: “Сину, дочко, шануй свій 
край, сім’ю, родину і нашу неньку 
Україну – тут твоя свята земля”. 

З мистецьким дарунком до 
глядачів у будинку культури  
с. Жовтневе звернулися митці з 
сусіднього села Чернелева-
Руського – дитячий фольклорно-
обрядовий гурт “Чернелівські за-
бави”, директор будинку культури 
с. Чернелів-Руський Людмила 
Мита, вокально-інструментальний 
дует Тараса Сотули та Ореста Ку-
траня. Не залишив байдужим ні-
кого монолог Зоряни Гонзул, яка 
у ролі Матері говорила про заги-
блого під час антитерористичної 
операції сина. Так з жалем і гір-
кою сльозою згадали у Жовтне-
вому Володимира Гарматія з 
Чернелева-Руського – героя, який 
віддав своє молоде життя за со-
борність України. 

З піснею звернулися до слуха-
чів художній керівник клубу  
с. Підгороднє Тетяна Лоїк, соліст-
ка з Тернополя Соломія Потюк, 
юна співачка зі Ступок Тетяна  
Романюк. Особливо зворушливи-
ми були пісні у виконанні народно-
го аматорського хору “Конар Лем-
ківщини” БК с. Жовтневе (худож-
ній керівник — заслужений праців-
ник культури України Михайло  
Рапіта), твори якого присутні час-
то зустрічали стоячи. Особливо 
були вражені слухачі виконанням 
хористами лемківської пісні “Пли-
ве кача”.

Приємною несподіванкою для 
гостей стало частування смачним 
українським борщем з пампушка-
ми, які дбайливо приготували 
господині з Жовтневого Ганна 
Лісняк, Ганна Куча, Галина Пе-
трочко, Ганна Янкович.  

Як справедливо зазначив на за-
вершення дійства Чернелево-
Руський сільський голова Михайло 
Дручок, у Жовтневому розпочало-
ся нове культурне життя, відновле-
ні традиції будуть жити довго!

Голова Тернопільської райдержадміністрації Андрій 
Строєвус (справа): “Частина лемківської культури стала 

символом новітнього сплеску у розвитку української 
нації. Адже пісня “Пливе кача” стала воістину нинішнім 

гімном страдництва української нації”.
Заступник голови Тернопільської районної ради Роман 
Наконечний: “Вірю, Україна ще буде від Сяну до Дону”.

Учасники урочистостей з нагоди 70-річчя початку виселення  
лемківського етносу з території Польщі в будинку культури с. Жовтневе. 

Учасники народного аматорського хору “Конар Лемківщини” БК с. Жовтневе та солістка гурту “Чернелівські забави” Зоряна  
Гонзул вшановують пам’ять Володимира Гарматія з Чернелева-Руського – героя, який віддав своє молоде життя в зоні АТО.

З ювілеєм 
вітаємо доро-
гу маму, ба-
бусю Софію 
І в а н і в н у 
ПЛІШКУ з  
с. Ступки Тер-
нопільського 
району. Щиро 
зичимо міц-
ного здоров’я, благополуччя, 
добра на многії літа.

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,

А вже по праву руку — осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.

А час летить нестримно далі

Й душа немовби молодіє,

По ліву руку — всі печалі,

По праву руку — всі надії.

Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука.

Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

З повагою і любов’ю — 
доньки Світлана та Лілія, 

зяті Зеновій та Юрій, онуки 
Сашко, Настя, Міла,  
свати і вся родина.

Колектив відділу освіти Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції щиро вітає з днем наро-
дження бухгалтерів Тетяну 
Григорівну ДІДІЛОВСЬКУ,  
Лілію Володимирівну  
ВОЗЬНУ.

Сердечно зичимо родинного тепла,

Здоров’я, щастя, злагоди довіку,

Нехай кують зозулі многії літа,

А Бог із неба хай пошле опіку.

Колектив Чернелево-Руської 
ЗОШ І ст. — дитячого садка ві-
тає з ювілеєм колишню завіду-
ючу дитячим садком  
с. Чернелів-Руський Софію 
Іванівну ПЛІШКУ.

Життя Вам щедрого, як колос

 в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Руслану Андріївну КОЗБУР.

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 

методичного кабінету.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) щиро вітає з днем наро-
дження провідного економіста 
Ольгу Мирославівну БУРЯК.

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.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного казначея відді-
лу бюджетних надходжень, ви-
датків та обслуговування розпо-
рядників коштів та інших клієнтів 
управління Державної казначей-
ської служби України у Тернопіль-
ському районі Наталію  
Степанівну ЗАГОРУЙКО.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, 

радісним, багатим

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою — колектив 
управління Державної 
казначейської служби 

України у Тернопільському 
районі.

З вітальним словом  
до громади с. Жовтневе  

звернувся Чернелево-Руський 
сільський голова  
Михайло Дручок.
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Щоденник туриста ●Податкові новини ●

Особливості 
екологічного 

податку за скиди 
забруднюючих 
речовин у водні 

об’єкти
Платниками екологічного по-

датку є суб’єкти господарюван-
ня, юридичні особи, що не про-
вадять господарську (підприєм-
ницьку) діяльність, бюджетні 
установи, громадські та інші під-
приємства, установи та організа-
ції, постійні представництва не-
резидентів (включаючи тих, які 
виконують агентські (представ-
ницькі) функції стосовно таких 
нерезидентів або їх засновників), 
під час провадження діяльності 
яких на території України і в меж-
ах її континентального шельфу та 
виключної (морської) економіч-
ної зони здійснюються, зокрема, 
скиди забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об’єкти 
(ст. 240 Податкового кодексу 
України).

Об’єктом та базою оподатку-
вання є обсяги та види забруд-
нюючих речовин, які скидаються 
безпосередньо у водні об’єкти. 
Статтею 49 Водного кодексу ви-
значено, що спеціальне водоко-
ристування здійснюється на під-
ставі дозволу, в якому встанов-
лено ліміт скидання забруднюю-
чих речовин.

З огляду на викладене, плат-
ники екологічного податку, які 

здійснюють скиди у водні об’єкти 
забруднюючих речовин, що ви-
никають за результатами госпо-
дарської діяльності, повинні 
отримати дозвіл на спеціальне 
водокористування.

Таким чином, у разі скидів від-
ходів до системи зборів стічних 
вод підприємств, внаслідок чого 
утворюються забруднюючі речо-
вини (водні суміші, водні розчини 
тощо), які у подальшому скида-
ються безпосередньо у створені 
такими підприємствами штучні 
водні об’єкти, при обчисленні 
екологічного податку слід засто-
совувати ставки, визначені стат-
тею 245 Кодексу. 

Туристичний збір: 
хто не платить

Платниками туристичного збо-
ру є: громадяни України, інозем-
ці, а також особи без громадян-
ства, які прибувають на  
територію адміністративно-
територіальної одиниці, на якій 
діє рішення сільської, селищної 
та міської ради про встановлення 
туристичного збору, та отриму-
ють (споживають) послуги з тим-
часового проживання (ночівлі) із 
зобов’язанням залишити місце 
перебування в зазначений 
строк.

Податковим кодексом України 
визначено, що платниками збору 
не можуть бути: особи, які по-
стійно проживають, у тому числі 
на умовах договорів найму, у се-
лі, селищі або місті, радами яких 

встановлено такий збір; особи, 
які прибули у відрядження; інва-
ліди, діти-інваліди та особи, що 
супроводжують інвалідів I групи 
або дітей-інвалідів (не більше 
одного супроводжуючого); вете-
рани війни; учасники ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС; особи, які прибули за 
путівками (курсівками) на ліку-
вання, оздоровлення,  
реабілітацію до лікувально-
профілактичних, фізкультурно-
оздоровчих та санаторно-
курортних закладів, що мають 
ліцензію на медичну практику та 
акредитацію Міністерства охоро-
ни здоров’я України; діти віком 
до 18 років; дитячі лікувально-
профілактичні, фізкультурно-
оздоровчі та санаторно-курортні 
заклади.

Щоб скористатися пільгою, 
податковий агент повинен нада-
ти копії відповідних документів 
(паспорта, наказу про відряджен-
ня, посвідчення ветерана війни 
чи інваліда, посвідчення учасни-
ка ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, путівки або 
курсівки), що підтверджують на-
лежність особи до пільгової кате-
горії. Особи, які не надали таких 
документів, що засвідчують їх на-
лежність до пільгової категорії, є 
платниками збору.

За матеріалами 
інформаційно-комунікаційного 

відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

Інна СКАКУН, 
спеціаліст І категорії відділу 

державної реєстрації актів 
цивільного стану реєстраційної 

служби Тернопільського 
районного управління юстиції  

у Тернопільській області. 

Згідно зі ст. 52 Конституції 
України, діти рівні у своїх 
правах, незалежно від похо-
дження, а також від того, на-
роджені вони у шлюбі чи по-
за ним. Шлюбно-сімейне за-
конодавство України не пе-
редбачає різниці між дітьми, 
батьки яких перебувають у 
шлюбі між собою, та дітьми, 
народженими матір’ю, яка 
не перебуває у шлюбі. Жод-
них моральних та правових 
обмежень діти не знають. Є 
лише різний порядок визна-
чення походження дитини.

Права та обов’язки матері, 
батька і дитини ґрунтуються на по-
ходженні дитини від них, засвідче-
ному органом державної реєстра-
ції актів цивільного стану в поряд-
ку встановленому Сімейним ко-
дексом України. Відповідно до 
норм Сімейного кодексу України, 
можна виділити такі групи визна-
чення походження дитини: визна-
чення походження дитини від ма-
тері та батька, які перебувають у 
шлюбі між собою; визначення по-
ходження дитини, народженої в 
результаті застосування допоміж-
них репродуктивних технологій; 
визначення походження дитини 
від батька у разі реєстрації по-
вторного шлюбу з її матір’ю; ви-
значення походження дитини, 
батьки якої не перебувають у 
шлюбі між собою. Розглянемо 
більш детально останню групу, а 
саме правовідносини, пов’язані із 
визнання батьківства.

На сьогоднішній день питання 
визнання батьківства є одним із 
найактуальніших у сімейному пра-
ві. Визнання батьківства – це вста-
новлення факту походження дити-
ни від даного чоловіка, що спри-
чиняє необхідність несення бать-
ком визначених законом 
обов’язків, що виникають у зв’язку 
з народженням дитини. Відповід-
но до ч. 2 ст. 125 СК, якщо мати та 
батько дитини не перебувають у 
шлюбі між собою, походження ди-
тини від батька визначається: за 
заявою матері та батька дитини; 
за рішенням суду. Отже, як випли-

ває із цієї норми, є добровільний 
порядок і примусовий порядок, 
згідно зі статтею 125 Сімейного 
кодексу України.

Спільна заява жінки та чолові-
ка, які не перебувають у шлюбі 
між собою, про реєстрацію їх 
матір’ю та батьком дитини (ст. 
126 СК України) свідчить про до-
бровільність їх рішення. Тому реє-
страція походження дитини про-
водиться в органах державної ре-
єстрації актів цивільного стану без 
будь-яких попередніх процедур, 
зокрема, судового розгляду. Така 
заява може бути подана вказани-
ми особами до органу державної  
реєстрації актів цивільного стану 
як до, так і після народження ди-
тини. Особиста присутність їх при 
подачі заяви не є обов’язковою. 
Батько (мати) може подати заяву 
про визнання батьківства через 
представника або надіслати її по-
штою. Єдиною обов’язковою умо-
вою у цих випадках є нотаріальне 
засвідчення заяви і  повноважень 
представника.

Визнання батьківства — це  
волевиявлення особи, яка вважає 
себе батьком дитини. Однак, од-
ного волевиявлення особи щодо 
визнання себе батьком певної ди-
тини недостатньо для настання 
правових наслідків. Необхідно та-
кож ще й волевиявлення матері 
дитини, яке полягає у вираженні 
згоди на те, щоб чоловік був за-
писаний батьком її дитини. Саме 
тому вимагається подача до орга-
нів ДРАЦСу спільної заяви матери 
дитини та чоловіка, якій вважає 
себе батьком цієї дитини.

Визначення батьківства за рі-
шенням суду (ст. 128 СК України) 
проводиться за наявності спору 
щодо особи, яка є батьком дити-
ни. Ситуації, в яких батьківство 
встановлюється в судовому по-
рядку, мають місце, коли чоловік 
не визнає себе батьком дитини 
та, навпаки, коли чоловік вважає 
себе батьком дитини, а цей факт 
оспорюється.

Визнання батьківства за рішен-
ням суду (примусовий порядок) 
визначено у ст. 128 СК, відповідно 
до якої за відсутності заяви, право 
на подання якої встановлено стат-
тею 126 Сімейного кодексу Украї-
ни, батьківство щодо дитини може 
бути визнане за рішенням суду. 
Підставою для визнання батьків-
ства є будь-які відомості, що за-
свідчують походження дитини від 
певної особи, зібрані відповідно 

до Цивільного процесуального ко-
дексу України.

Варто зазначити, що позов про 
визнання батьківства може бути 
пред’явлений матір’ю, опікуном, 
піклувальником дитини, особою, 
яка утримує та виховує дитину, а 
також самою дитиною, яка дося-
гла повноліття.  Позов про визна-
ння батьківства може бути 
пред’явлений особою, яка вважає 
себе батьком дитини. Позов про 
визнання батьківства приймається 
судом, якщо в актовому записі 
про народження дитини запис про 
батька дитини вчинено відповідно 
до частини першої статті 135  
Сімейного кодексу України, а са-
ме: при народженні дитини у ма-
тері, яка не перебуває у шлюбі, у 
випадках, коли немає спільної за-
яви батьків, заяви батька або рі-
шення суду, запис про батька ди-
тини в актовому записі про наро-
дження  провадиться за прізви-
щем та громадянством матері, а 
ім’я та по батькові батька дитини 
записуються за її вказівкою.

 У разі смерті матері, а також за 
неможливості встановити місце її 
проживання чи перебування, за-
пис про матір та батька дитини 
провадиться відповідно до цієї 
статті, за заявою родичів, інших 
осіб або уповноваженого пред-
ставника закладу охорони 
здоров’я, в якому народилася ди-
тина.

Необхідно пам’ятати, що, від-
повідно до ч. 2 ст. 129 СК, до ви-
моги про визнання батьківства 
застосовується позовна давність в 
один рік, яка починається від дня, 
коли особа дізналася або могла 
дізнатися про своє батьківство.

Підсумовуючи, можна зазна-
чити, що на сьогодні є два спо-
соби визнання батьківства: до-
бровільний — за заявою матері 
та батька дитини; примусовий — 
за рішенням суду. І якщо перший 
спосіб є порівняно простим, то 
другий – більш складний, бо по-
требує звернення до суду та по-
дальшої участі у судовому про-
цесі. Варто також пам’ятати, що 
у справах про визнання батьків-
ства суд призначає судово-
біологічну (судово-генетичну) 
експертизу за заявою осіб, які 
беруть участь у справі, і навіть 
якщо відповідач ухиляється від 
цієї експертизи, суд має право 
постановити ухвалу про приму-
совий привід на проведення та-
кої експертизи.

Консультації ●

Порядок визнання 
батьківства

Микола КІТЧАК, 
вчитель фізичної  

культури НВК “Лозівська  
ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ”.

Знову Карпати, немов магніт, 
притягують до себе, а від пе-
редчуття нових пригод при-
скорюється серцебиття. По-
ходи у Карпати діють, як нар-
котик: чим більше ходиш по 
них, тим сильніше хочеться 
знову бути там, ще і ще від-
чувати на собі силу стихії та 
пізнавати власні можливості, 
долаючи інколи неймовірні 
труднощі. Цьогорічний похід 
для туристів Лозівського 
спортивного клубу “Бескиди” 
виявився одним із найекстре-
мальніших походів за всю іс-
торію існування клубу.

Починався похід від містечка 
Славське, що на Львівщині. Мо-
більна група із семи учасників 
упевнено розпочала пішохідний 
спортивний похід другої категорії 
складності. Було прийнято рішення 
не підніматися одразу на Бескидів-
ський хребет, а пройтись низом, 
уздовж невеличкої річечки до села 
Ялинкувата, а звідти вже піднятися 
на хребет і йти ним. Оскільки час 
був далеко пообідній, рухались до-
сить швидко, щоб встигнути ще 
завидна вийти на кордон між Львів-
ською та Закарпатською областя-
ми, який знаходився недалеко за 
цим селом. 

Ось і село. Неподалік від дороги 
стоїть невелика дерев’яна церква, 
біля якої порається чоловік. Підхо-
димо, вітаємось. Чоловік виявився 
досить балакучим церковним па-
ламарем. Він встиг за короткий час 
розповісти нам багато цікавого і 
про саму церкву, і про тих, хто по-
хований перед нею, і про те, що в 
цій церкві, Покрови Пресвятої Бо-
городиці, починав церковну діяль-
ність кардинал Йосип Сліпий. По-
прощавшись із паламарем, йдемо 
далі. Пройшовши через село, за 
кількасот метрів від кордону зна-
ходимо гарне місце для табору, 
ставимо намети, купаємось у по-
тічку, вечеряємо і з настанням ночі 
лягаємо спати. 

Другого дня, піднявшись о шос-
тій ранку, поснідавши, вирушаємо 
в дорогу. Вийшовши на кордон, 
про що засвідчив старовинний 
кам’яний хрест під розлогою яли-
ною, повертаємо ліворуч і вгору. 
Здолавши поетапно три не дуже 
затяжні “крутячки”, виходимо на 
Бескидівський хребет, який вия-
вився зовсім безлісим, голим, гре-
бенем, від якого простяглася до-
бротна ґрунтова дорога. Таке вра-
ження, що ідеш степом, але, озир-
нувшись навколо і побачивши до-
вколишні гірські пасма, починаєш 
розуміти, що ти все ж таки знахо-
дишся в горах, на висоті більше 
тисячі метрів. На цьому хребті не-
має яскраво виражених гірських 
вершин. 

Першою вершиною, яку ми не-

помітно здолали, була Чорна Ріпа, 
заввишки 1285 метрів. Ідемо хреб-
том на південний схід до Торун-
ського перевалу, за яким почина-
ються Ґорґани. Дорогою поповню-
ємо запаси води у джерелі, яке 
виявилось витоком річки під на-
звою Ріка. Чим ближче підходимо 
до кордону з Івано-Франківською 
областю, тим лісистішим стає  Бес-
кидівський хребет і сильнішим ро-
биться дощ. Виходимо до місця 
стику трьох областей: Львівської, 
Закарпатської та Івано-
Франківської. Тепер Львівщина за-
лишилася позаду, ліворуч від нас 
– Івано-Франківщина, праворуч – 
Закарпаття, а навколо густий, дрі-
мучий ліс. Перейшовши через гору 
Чорний Верх, плавно сходимо вниз 
до Торунського перевалу, прохо-
димо повз військове кладовище, 
на якому поховані австрійські воя-
ки, що загинули в 1914 році, пере-
ходимо шосейну дорогу, яка веде 
до Міжгір’я, і опиняємось на спеці-
ально облаштованому майданчику 
для відпочинку подорожніх біля не-
великої штучної водойми. Висота 
перевалу 941 метр над рівнем мо-
ря. Поруч із перевалом знаходить-
ся занедбана  криничка, в якій во-
да виявилась непридатною для 
пиття через білих, тоненьких, до-
вжиною 15-20 сантиметрів, хроба-
ків, що плавали в ній, схожих на 
кінський волос. Через те обід до-
велось готувати в обмеженій кіль-
кості води, яка залишилась ще в 
декого з нас. 

Десь через дві години вирушає-
мо знову в дорогу. Бескиди зали-
шились позаду. Тепер ми знаходи-
мось у Ґорґанах, наймальовничі-
ших і найзагадковіших горах наших 
Карпат, де збереглося ще багато 
місць дикої, недоторканої люд-
ською діяльністю природи. Слово 
“ґорґан” перекладається як “шпи-
леподібна вершина”, тобто Ґорґа-
ни – це гори зі шпилястими вер-
шинами, слово “бескид” означає 
“урвище” або “важкодоступна вер-
шина”, назва гірського масиву 
Бескиди означає гори з важкодос-
тупними  вершинами. Ідемо ста-
рим кордоном по межі Івано-
Франківської та Закарпатської об-
ластей до гори Вишківський Ґор-
ґан. Але на самий Ґорґан не підні-
маємось, а повертаємо праворуч 
до озера Синевір. Як тільки-но 
пішли на спуск, знову почався 
дощ, і вже через 15-20 хвилин до-
велось шукати захисток від зливи. 
До Синевіру можна вийти через не-
величке село Красний, так званим 
центральним входом, або ж вийти з 
протилежної сторони, не заходячи 
у село. Злива, яка аж ніяк не хотіла 
втихомирюватися, змусила нас шу-
кати прихисток у селі. Нарешті, схо-
вавшись під дахом недобудованого 
будинку, ми, все ж таки, перечека-
ли цю напасть і гонорово, через  
центральний вхід рушили до озера 
з метою поставити на його березі 
намети і заночувати. 

Продовження в наступному  
номері газети “Подільське слово”.

Шість днів 
Карпатського екстріму

Учасники Лозівського спортивного клубу  
“Бескиди” під час мандрівки в Карпати.
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Спартакіада ●

Спорт для всіх
Футбол ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

12 жовтня, напередодні свя-
та Покрови Пресвятої Бого-
родиці, на стадіоні села Ве-
ликі Гаї Тернопільського ра-
йону відбулася спортивно-
патріотична спартакіада 
“Краще спортивне село Тер-
нопільщини”, яку організу-
вали управління фізичної 
культури і спорту Тернопіль-
ської облдержадміністрації 
та Тернопільського обласно-
го фізкультурно-спортивного 
товариства “Колос”. За ко-
мандний кубок та почесний 
титул “Краще спортивне се-
ло Тернопільщини” змагали-
ся по одній збірній сільських 
та селищних рад із 15 райо-
нів Тернопільської області. 
Тернопільський район пред-
ставляла команда Велико-
гаївської сільської ради під 
керівництвом голови Терно-
пільської районної ради ФСТ 
“Колос” Івана Кульбіцького.

“На Тернопільщині така спар-
такіада відбувається вперше, — 
зазначив голова Тернопільського 
обласного фізкультурного спор-
тивного товариства “Колос”  
Георгій Гунтік, звертаючись до 
учасників змагань. — Передували 
їй традиційні сільські спортивні 
ігри, які впродовж цього року від-
бувалися в кожному районному 
центрі Тернопільської області”. 
Спортсменів привітали заступник 
голови Тернопільської ОДА, голо-
ва організаційного комітету з під-
готовки та проведення спортивно-
патріотичної спартакіади Леонід 
Бицюра, перший заступник голо-
ви Тернопільської обласної ради 
Сергій Тарашевський, заступник 
голови Тернопільської районної 
ради Роман Наконечний, Велико-
гаївський сільський голова Олег 
Кохман. Грамотами та вимпелами 
Тернопільського обласного ФСТ 
“Колос” відзначили колективи фі-
зичної культури в огляді-конкурсі 
“Краще спортивне село-2014”. 
Хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять українців, які віддали свої 
життя за волю й незалежність 
України.

В гирьовому спорті першу схо-
динку здобув Іван Войчишин із 
Білої Чортківського, другу — Во-
лодимир Ризак з Іванкова Бор-
щівського, третю — Василь Радзі-
баба з Переволоки Бучацького 
районів. Великогаївчанин Роман 
Стрілківський посів десяте місце. 
В армспорті кращими стали руко-
б о р ц і  А р т е м  
Майструк із Горинки Кременець-
кого, Григорій Бабляк із Нижчих 
Луб’янок Збаразького та Володи-
мир Мозіль із Великих Гаїв Тер-
нопільського районів. В дартсі 

найвлучнішими виявилися Ірина 
Сметана з Вікторівки Козівського, 
Оксана Свирида з Білої Чортків-
ського і Надія Грищенко з Іванівки 
Теребовлянського району. Анто-
ніна Глуха здобула для Тернопіль-
ського району в цьому виді спор-
ту шосте місце. 

В перетягуванні линви сильні-
шими виявилися атлети з Горин-
ки Кременецького, Васильківців 
Гусятинського і Білої Чортківсько-
го районів. Канатоборці з Вели-
ких Гаїв стали дев’ятими. У во-
лейболі кращими стали спортс-
мени з Нижчих Луб’янок Збаразь-
кого, Переволоки Бучацького та 
Горинки Кременецького району. 

Тернопільський район у змаган-
нях із волейболу участі не брав.  
У міні-футболі тріумфували Великі 
Гаї Тернопільського району, які у 
фінальному поєдинку здолали 
футболістів із Вікторівки Козів-
ського району з рахунком 2:1, 
“бронза” — в Іванівки Теребов-
лянського району. 

Були в програмі спартакіади 
військово-прикладні види спорту. 
В метанні гранати перемогу свят-
кував Михайло Зобчук із Ниркова 
Заліщицького району, призерами 
стали Володимир Бригадир із 
Нижчих Луб’янок Збаразького ра-
йону та Назар Демчук із Великих 
Гаїв Тернопільського району. 

Найкращими умільцями 
в розбиранні і складанні 
автомата виявилися  
Надія Максимович із 
Ниркова Заліщицького, 
Василь Івасечко з Коло-
діївки Підволочиського 
району та Михайло Ко-
валь із Васильківців Гу-
сятинського району. 
Тернопільський район у 
цьому виді змагань посів 
восьме місце. У стрільбі 
з пневматичної зброї пе-
ремоги здобули Андрій 
Мокрицький з Перево-
локи Бучацького та Віра 
Коропецька з Вікторовки 
Козівського району. При-
зерами стали Богдан 
Фольварочний з Борсу-
ків Лановецького, Марія 
Барановська з Колодіїв-
ки Підволочиського, Ва-
силь Таращук із Нижчих 
Луб’янок Збаразького та 
Ольга Кузьма з Курівців 
Зборівського району. 
Великогаївський сіль-

ський голова Олег Кохман, який 
представляв Тернопільський ра-
йон, посів у змаганнях зі стрільби 
одинадцяту сходинку.

Першими переможцями в істо-
рії спортивно-патріотичної спар-
такіади “Краще спортивне село 
Тернопільщини” в загальноко-
мандному заліку стали фізкультур-
ники з Нижчих Луб’янок Збаразь-
кого району (керівник Василь Та-
ращук), Горинки Кременецького 
(керівник Василь Бойко) та Білої 
Чортківського району (керівник 
Володимир Шматько). Команда 
Великих Гаїв Тернопільського ра-
йону посіла п’яту сходинку.

Краще спортивне  
село Тернопільщини-2014 

Великогаївчанин Володимир Мозіль (справа)  
виборов для Тернопільського району третє місце в арм-спорті. 

Команда Великогаївської сільської ради з наставником, головою Тернопільської районної  
ради ФСТ “Колос” Іваном Кульбіцьким, Великогаївським сільським головою Олегом Кохманом  

і вчителем фізичної культури Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Петром Біднюком. 

Керівники колективів фізичної культури Тернопільщини, які отримали відзнаки в огляді-конкурсі “Краще 
спортивне село-2014”, із заступником голови Тернопільської ОДА Леонідом Бицюрою, заступником голови 
Тернопільської обласної ради Олегом Боберським, першим заступником голови Тернопільської обласної 
ради Сергієм Тарашевським, начальником управління з питань фізичної культури і спорту Тернопільської 

ОДА Ігорем Підгайним, головою Тернопільського обласного ФСТ “Колос” Георгієм Гунтіком.   

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

12 жовтня відбулися заключні 
ігри в першій лізі і в групі “В” дру-
гої ліги чемпіонату Тернопільсько-
го району з футболу. З десяти зі-
граних зустрічей вісім завершили-
ся миром. Якщо в першій лізі в 
двох матчах зафіксовано рахунок 
4:4, у двох іграх рахунок не було 
відкрито, то в другій лізі всі коман-
ди, як за домовленістю, зіграли 
1:1. У вищому дивізіоні результати 
матчів не впливали на розподіл 
призових місць, оскільки ще за 
тур до завершення чемпіонату ви-
значилися медалісти і команди, які 
покидають першу лігу. Тому ко-
лективи вирішили поексперимен-
тувати зі складами команд: у біль-
шості зустрічей на поле виходила 
молодь. Результати матчів остан-
нього туру: Великі Бірки — Товсто-
луг 6:2, Мишковичі — Шляхтинці 
4:4, Велика Березовиця — Дичків 
0:0, Івачів — Дубівці 4:4, Плотича 
— Грабовець 0:0, Гаї-Шевченківські 
— Великі Гаї 0:3 (-:+). 

У другій лізі в зустрічі Острів — 
Велика Лука вирішувалася доля 
останньої путівки в першу лігу. Ко-
манди обережно провели поєди-
нок. Першими в другому таймі від-
значилися гості, після чого госпо-
дарі пішли на штурм і змогли зрів-
няти рахунок, однак цього їм не 
вистачило, щоб здобути перше 
місце. Нічия вивела до вищого ди-
візіону футболістів із Великої Луки. 
Результати зустрічей заключного 
туру: Плотича-2 — Грабовець-2 
1:1, Острів — Велика Лука 1:1, Ба-
ворів — Білоскірка 1:1, Велика 
Березовиця-2 — Лучка 0:3 (-:+), 
Прошова — Великий Глибочок 4:3, 
Товстолуг-2 — Петриків 1:1.

19 жовтня відбулися ігри 1/8 фі-
налу Кубка Тернопільського району 
з футболу імені Івана Вишневсько-
го. Рахунки кубкових зустрічей: 
Плотича — Домаморич 3:0,  “Дина-
мо” (Ступки) — Товстолуг 1:0,  
Озерна — Дичків 2:3,  Мишковичі 
— Пронятин 6:2,  Грабівці — Велика 
Лука 4:1,  Стегниківці — Біла 2:7, 
Великі Гаї — Великий Глибочок 1:4,  
Романівка — Прошова 1:0.

Чемпіонат  
з футболу  

завершився

Тернопільський обласний центр 
фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх” та колективне під-
приємство “Тернопільський 
шахово-шашковий клуб “Авангард” 
в шахово-шашковому клубі, що 
розташований у Тернополі на ву-
лиці Франка,16, провели змагання 
з шахів та шашок в рамках прове-
дення масових спортивних заходів 
“Спорт для всіх — радість життя” з 
нагоди Міжнародного дня людей 
похилого віку.

Змагання з шахів проходили за 
Швейцарською системою у сім ту-
рів, з шашок – за коловою систе-
мою. Посперечатись між собою 
прийшли не тільки досвідчені ша-
хісти, зокрема, серед учасників 
змагань були і досвідчені шахісти 
– кандидати у майстри спорту і 
першорозрядники, але й прості  
любителі шахів та шашок. 

Після чотиригодинних баталій 
визначились переможці. У змаган-
нях з шахів перше місце посів  
Геннадій Василенко, друге місце 
зайняв Степан Кушнір, третє місце 
здобув Анатолій Невожай. У зма-
ганнях з шашок перше місце ви-
боров Тарас Турчин, друге –  
у Ростислава Шумського, третє –  
у Романа Фещука. 

Найстарший учасник змагань з 
шахів – Юрій Трійчук,  йому вісім-
десят п’ять років, отримав приз на 
згадку від організаторів, а пере-
можці та  призери – медалі та фут-
болки, учасники – призи з логоти-
пом “Спорт для всіх” .

“Спорт для 
всіх — радість 

життя” 

Шахи і шашки ●



П’ятниця, 31 жовтня 2014 року Час місцевий
Сильні, сміливі, спритні ● Вірш з конверта ●

ПРОДАМ
* автомобиль daewoo lanos 1.5 , 

розгляну різні варіанти, оплата 
частинами. Тел. 097-800-62-81.

* румунський розкладний диван 
і два м’які крісла, в доброму стані. 
Тел. (068) 62-36-319.

* теличку 8 міс. молочної поро-
ди. ціна договірна. Тел. 29-42-20.

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

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

* 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 договірна. 
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.

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

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 
12 к.с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-

шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

РОБОТА
* автоелектрика, слюсара з ре-

монту легкових автомобілів і бусів. 
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) ремонтує, двигу-
ни, коробки передач, ходову час-
тину,  систему охолодження і па-
ливну та інші роботи по автомобі-
лях і бусах.  Тел.: 067-700-55-02, 
51-00-97.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) комп’ютерна діа-
гностика, чистка форсунок, інжек-
торів, ремонт електрообладнення, 
стартерів, генераторів, проводки, 
встановлення сигналізацій.Тел.: 
067-700-55-02, 51-00-97.

* фуршетні столи до урочис-
тих подій (серця, лебеді тощо). 
Тел. 098 592-71-01.

*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 водо-
нагрівачів, пральних машин, кон-
диціонерів, лічильників; заміна сто-
яків, водопроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасникам 
Великої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-

бриск, драп в кольорі — 20-25 грн./
м2. Власне риштування, підсобни-
ки, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098-
531-95-46.

* 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.

* 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 ве-
сільні обряди. Тел. 098 592-71-
01.

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

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

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 ●

Навчально-спортивна база 
ФСТ “Колос”, що в селі Під-
городнє, минулої суботи го-
моніла дитячими голосами, 
адже за ініціативи Тернопіль-
ського обласного відділення 
Національного Олімпійського 
комітету України та Тернопіль-
ського обласного центру фі-
зичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх” тут відбулось 
спортивне свято військово-
патріотичного виховання.  

У проведенні спортивного дій-
ства взяла активну участь Олена 
Підгрушна – олімпійська чемпіонка, 
чемпіонка світу та Європи, заслуже-
ний майстер спорту України з біат-
лону, заступник Міністра молоді та 
спорту України, яка виступила з ві-
тальним словом. Також до учасників 
заходу звернулися голова обласної 
ради Василь Хомінець та народний 
депутат Верховної ради України  VІІ 
Олексій Кайда.

Діти з цікавістю слухали розпо-
відь про різні типи зброї, види гра-
нат та обмундирування від праців-
ників управління Міністерства вну-
трішніх справ України в Тернопіль-
ській області. Студенти та школярі 
не тільки роздивлялись зразки 
зброї, але й взяли участь у військо-
вому тренінгу та розповідь військо-
вих про те, якими  якостями повинні 
володіти військові. Свято продо-

вжилось майстер-класом зі стріль-
би від олімпійської чемпіонки Олени 
Підгрушної. Студенти та школярі за-
хоплено  змагались з уславленою 
чемпіонкою у володінні зброєю.

Тим часом на спортивних май-
данчиках розпочались змагання для 
хлопців та дівчат в естафетах з 
“Баскетболу”, “Фрізбі”, “Боулінгу” 
та “Флорболу”. В рамках проведен-
ня спортивного  свята відбулись 
також змагання з біатлону, адже в 
цей нелегкий час  для нашої Вітчиз-
ни потрібно бути не тільки обізна-
ним, але й  фізично та морально 
готовим для захисту України. Участь 
у різноманітних змаганнях та май-
стер класах з різних видів спорту 
готує молодь до подальшого життя, 
зміцнює її, виховує почуття колекти-
візму та бажання стати на захист 
свої рідної землі. Волонтери фа-
культету фізичного виховання Тер-
нопільського національного педаго-
гічного університету ім. В. Гнатюка 
активно  допомагали у проведенні 
змагань. 

На завершення  школярі та сту-
денти взяли участь у цікавій вікто-
рині на олімпійську тематику, вия-
вили  неабияку обізнаність та  кміт-
ливість. Учасники військово-
патріотичного свята на згадку отри-
мали призи від Національного олім-
пійського комітету України та Тер-
нопільського обласного центру фі-
зичного здоров’я населення “Спорт 
для всіх”.

На біатлонній базі в Підгородньому

Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи, заслужений майстер спорту України з біатлону, 
заступник міністра молоді та спорту України Олена Підгрушна вітає учасників змагань.

Учасникам змагань демонструють види зброї, 
яку використовують військові формування в Україні.

Брате 
вересню, агов!

— Брате вересню, агов!  
Вийшов я на поле.
Зеленіє жито знов 
І стерня не коле.
— Брате вересню, агов! 
Я на милій ниві.
Ожили листочки знов,
Будемо щасливі.
— Брате вересню, агов!  
Я тебе кохаю.
Не одну я зв’язку дров 
В лісі назбираю.

Страшно, 
діти…

Страшно, діти, страшно знати,
Що війна іде до хати,
Що ти мирно жив, трудився,
Ніби ще і не нажився,
А хтось злий і біснуватий
Хоче вже тебе вбивати.
Ще страшніше хвилюватись – 
За дітей своїх боятись,
Щоб каліками не стали,
Щоби з них не познущались
І щоб мертві тіла синів
Не привезли в домовині.
Страшно за нашу країну – 
Рідну неньку-Україну,
Що з колін хотіла встати,
Гідного життя зазнати,
Та дістала удар в спину:
Ззовні та ще й зсередини,
Бо два вороги прокляті
Так зуміли об’єднатись
І одне бажання мають – 
На шматки нас роздирають,
Штучну ворожнечу сіють
І на тому руки гріють.
Страшно, діти, визнавати,
Що свій свого може здати,
Що в верхах багато зради,
І неправди, і бравади...
Я за себе не боюся,
Треба вмерти — я змирюся,
Може, тим хоч знадоблюся.
Тільки Богу помолюся:
“Діток моїх, Божий Сину,
Захисти. І Україну.”

Наталія КРАЙНИЧИН.

Дощ
Чому дощів у нас багато?
Хай хтось нам відповідь 

вже дасть.
Хай зійде сонце рановато 
Й дощі припиняться, бо зась.
Бо зась дощам отим щоденним,
Що втіху більше не несуть.
Рослинам, людям — і даремно 
На мокру землю воду ллють.
Та ба! Ці прагнення — марниця,
Бо марафон дощу трива.
І обґрунтовано здається:
Вже й кості предків вимива.
Мабуть, історія так хоче:
Домитись до своїх слідів.
Хлюпоче свіжий дощ, хлюпоче,
Змива облуду всіх часів.

Микола КАРДАШ. 
м. Тернопіль.
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Мода ●

Життя прожити... ●

На мій погляд, то у жінок, на-
справді, немає віку. Жінка краси-
ва завжди, незалежно від того, 
скільки їй накувала зозуля. Я за-
вжди захоплююсь сільськими 
жінками, які, незважаючи на те, 
яка за вікном погода і скільки 
вже за плечима весен та зим, на-
лаштовані на оптимістичну хви-
лю. Такою для мене є Марія  
Іванівна Теравська, яка донедав-
на була активною хористкою 
церковного хору. Справжнє її за-
хоплення квіти. Як тільки сходить 

сніг, у неї вже цвітуть перші вес-
няні — квіти. Всеньке літо і аж до 
глибокої осені тішить очі одно-
сельців квіткове різнобарв’я: 
стрункі айстри, пишні чорнобрив-
ці, вишукані жоржини…  Дозріли 
кетяги червоної калини. А нещо-
давно розкішний квітковий кущ 
портулаку проріс прямісінько із… 
бруківки.

  
Валентина СЕМЕНЯК.  

Фото автора.

Квіткова радість,  
що гріє душу

Великогаївчанка Марія Іванівна Теравська 
серед квітів на своєму подвір’ї. Складно знайти більш уні-

версальний і улюблений 
жінками одяг, ніж карди-
ган. Він добре вписується в 
будь-який стиль, незамін-
ний прохолодними вечора-
ми. А вже про нестабільну 
погоду в наших широтах і 
говорити нічого — без за-
тишного, м’якого трикота-
жу просто не обійтися.

Модний кардиган — це 
необов’язково об’ємна, в’язана 
з товстої пряжі річ. Такі моделі 
актуальні в холодну пору року 
— теплі, з жакардовими візерун-
ками, з видовженими рукавами.

Кардиган цілком може бути і 
частиною модного образу для 
вечірнього виходу — ввечері в 
улюблене кафе або походу в те-
атр. Особливо популярні моде-
лі, створені вже в комплекті з 
ошатною сукнею, і ідеально 
комбінуються з ними завдяки 
мотивам, які перегукуються в 
обробці, принтах або єдиному 
колірному рішенні.

Любительки оригінальних ак-
центів незвичайних деталей у 
своєму образі напевно оцінять 
оригінальні модні кардигани з 
різноманітними аплікаціями: чи 
то абстрактні малюнки, чи милі 
анімалістичні мотиви.

Кардиган взагалі може бути 
досить неформальним і милим 
одягом. Дуже багато залежить 
від крою. Моделі цього сезону 
досить оригінальні — дизайнери 

досхочу насолодилися, обігрую-
чи довжину кардиганів. На поді-
умах можна було побачити і уко-
рочені романтичні моделі з 
рукавами-буфами або довжиною 
три чверті, і довгі, до середини 
гомілки, варіанти, що легко мо-

жуть стати гідною альтерна-
тивою плащів і демісезонних 
пальт для сухої і прохолодної 
осені.

Вельми жіночні та оригі-
нальні кардигани з асиме-
тричним кроєм, оригінальною 
асиметричною застібкою. 
Часто такі моделі прикрашені 
трикотажними басками, вола-
нами і клинами, що дозволя-
ють перетворити класичний 
рівний силует в повітряний і 
грайливий. Багато цікавих 
трикотажних моделей зі вши-
тими поясами і пасками, що 
підкреслюють талію. Тій же 
меті служить застібка на один 
ґудзик на рівні талії. Тради-
ційний для кардигана 
V-подібний варіант часто змі-
нюється американською про-
ймою і об’ємним коміром, а 
невеликі акуратні кишеньки — 
великими накладними кише-
нями в об’ємних спадаючих 
моделях.

Вдалою знахідкою сезону 
можна назвати і кардигани з 
капюшонами, які прекрасно 
підійдуть для вітряної погоди. 
Сучасний модний кардиган 
ніяк не назвеш нудним або 
бляклим! Вирування яскравих 
кольорів дозволяє внести сві-

жий струмінь навіть у строгий 
офісний дрес-код. Соковиті від-
тінки жовтого, волошкового, ма-
линового, смарагдового стануть 
родзинкою в стильному образі 
сучасної ділової жінки.

Кардиган — улюблений 
жіночий одяг

Свята державні, релігійні, 
дні народження тощо не-
можливо уявити без походів 
у гості чи приймання гостей 
у себе. А який же візит без 
подарунка, яким ми вира-
жаємо своє ставлення до 
людини, якій він призначе-
ний?

Головне у цій справі — щоб 
вибрана вами річ принесла ра-
дість тому, кому ви її даруєте. 
Дехто вважає, що робити пода-
рунки — це обов’язок, який нео-
дмінно слід виконати, щоб не 
виглядати неввічливим. Отож, бі-
жать в останню хвилину у мага-
зин і купують перше-ліпше, що 
потрапить на очі.

Є й такі, що роблять подарун-
ки, так би мовити, з розрахун-
ком, аби потім отримати від об-
дарованого “не менше” і “не гір-
ше”.

То що ж, усе-таки, дарувати?
Чи не в усіх випадках доречні 

квіти. Дорогих подарунків робити 
не варто, це незручно й не зо-
всім тактовно. Таким чином ви 
ніби зобов’язуєте при нагоді й 
вам подарувати щось коштовне. 
Дорогі подарунки можна робити 
лише членам сім’ї, найближчим 
людям.

Не радимо дарувати різну 
живність, попередньо не переко-
навшись, що господарі хочуть 
мати її у своєму домі.

Не варто дарувати картин, ре-
продукцій, не знаючи смаків іме-
нинника чи ювіляра.

Отримавши подарунок, 
обов’язково розгорніть його, по-
хваліть і подякуйте, а не відкла-
дайте загорнутий убік.

І остання порада: час від часу 
користуйтеся подарунком. Це 
буде приємно тому, хто його по-
дарував.

Етикет ●

Дарування — теж наука

Деруни — одна з най-
відоміших страв біло-
руської кухні, яку ду-
же люблять у нашій 
країні. Щоб ви змогли 
сповна оцінити смак і 
аромат цієї страви, 
розповімо про головні 
секрети її приготу-
вання.

Рецептів приготування 
дерунів дуже багато, по-
чинаючи від способу підго-
товки картоплі і закінчуючи 
набором інгредієнтів, які 
додають у картопляну ма-
су. Картоплю для дерунів можна 
натерти на грубій, середній або 
дрібній тертці, використовувати 
разом з соком, що виділився, або 
без нього. Також деруни можна 
готувати із картопляного пюре. 

У картопляне тісто для дерунів 
можна додати цибулю, гриби, інші 
овочі, свіжі трави, різні спеції і пря-
нощі, навіть шматочки посіченого 
м’яса або фарш.

Цибулю додають у тісто для де-
рунів не лише для смаку — натерта 
на дрібній тертці, вона перешко-
джає швидкому потемнінню карто-
плі. Також з цією метою можна 
додати 1 ст. ложку холодного кефі-
ру або молока.

Важливий момент — вибір кар-
топлі для дерунів, оскільки в будь-
якому рецепті це основний інгреді-
єнт страви. Краще підходить чер-

вона стигла картопля, а ось 
молода не містить потріб-
ної кількості крохмалю, не-
обхідного для надання тісту 
в’язкості. Якщо з картоплі 
відтиснути сік, деруни ма-
тимуть щільнішу консис-
тенцію.

Найпростіший рецепт 
дерунів — натерти карто-
плю, підсолити, поперчити, 
додати 1-2 яйця, 3-4 ложки 
борошна, викладати лож-
кою на сковороду з розпе-
ченою олією і обсмажувати 
з двох боків до готовності.

Щоб деруни просмажи-
лися всередині, а також якщо готу-
єте деруни з начинкою, смажте їх 
під кришкою.

Подають деруни гарячими, 
оскільки лише гарячі вони хрусткі і 
золотисті, а потім втрачають колір і 
хрумкість.

Надати дерунам пікантної нотки 
можна, подавши їх до столу з соу-
сом зі сметани зі спеціями і часни-
ком.

Кулінарна академія ●

Секрети дерунів

Найбільше кальцію містять 
цитрусові, ожина, суниця та 
малина.

* На залізо найбагатші чорна 
смородина, малина, ожина, чор-
ниці, а також виноград і сливи, 
але меншою мірою.

* Вітаміну С особливо багато в 
чорній смородині, шипшині, не-
зрілому волоському горіхові, 
апельсинах, лимонах.

* Апельсини, яблука, груші 
містять велику кількість вітаміну 
B12, а сушені абрикоси — вітамі-

ну В2.
* Нестача вітаміну А спричи-

нює захворювання очей, знижує 
опірність організму проти інфек-
цій. Вітамін міститься у моркві, 
червоному перці, зеленій цибулі, 
капусті, помідорах, шпинаті, са-
латі.

* У лимонах та чорній сморо-
дині міститься багато вітаміну Р.

* Найвищі біологічні якості ма-
ють шипшина, суниця, барбарис 
та горобина, а також малина, 
ожина, чорна смородина та 
аґрус.

Варто знати ●

Де найбільше 
вітамінів

Маю  далеку родичку, якої 
ніколи не бачила, але з якою 
листуємось вже купу років. 
Познайомилась з нею дуже 
давно через іншу родичку, 
навчаючись ще в універси-
теті. Емма Павлівна –  
колишня вчителька україн-
ської мови і літератури. 
Давно на пенсії. Та відне-
давна має клопіт: травмува-
ла ногу, в результаті має 
перелом. Пересувається з 
допомогою стільця. Дякува-
ти Богу, забрав її до себе 
син, який живе в іншому ра-
йоні. Бо як може обходити 
себе у поважному віці стар-
ша жінка, та ще й в холодну 
пору року? 

Люди у старшому віці дуже 
вразливі і боляче реагують на са-
мотність. Бо вже нема багатьох 
рідних людей чи просто знайо-
мих, які колись були присутніми 
в їхньому житті. Я чомусь завжди 

відчувала цей стан в інших і спів-
переживала їм. Мабуть тому, що 
мене в житті оточувало багато 
саме таких людей — похилого ві-
ку. І от коли тітка Емма вже не 
змогла писати, у мене з’явилось 
невимовне бажання надсилати їй 
книги, газети, листівки, щоб хоч 
якось скрасити її побут…

Одного разу, прибираючи в 
кімнаті, піймала себе на думці, 
що думаю про тітку. Незважаючи 
на початок осені, був гарний по-
гожий день. Яскраві лагідні про-
мені наскрізь пронизували кім-
натний простір. І несподівано в 
моїй уяві вималювалась така 
“картинка”: тепле сільське 
надвечір’я, біля хати на лавці си-
дить Емма Павлівна, гріється на 
сонечку, сільські хлопчаки женуть 
череду корів. Несподівано 
з’являється листоноша і вручає 
жінці від мене бандероль. Вона 
відкриває її і читає: “Доброго 
дня, дорога Еммо Павлівно! За-
хотілось зробити Вам сьогодні 

приємне. Уявила собі, як Ви си-
дите на лавці, довкола таке літе-
пло. До Вас підходить листоноша 
і вручає Вам цю бандероль…”. 
Це “видиво” переслідувало мене 
декілька днів, аж поки я й справ-
ді, не сіла й не написала… Пішла 
на пошту й відправила за при-
значенням. Відправила й забула. 
Бо круговерть буднів не дає зо-
середитися на таких “подіях”.

Уявіть собі, через декілька 
тижнів дзвонить схвильована Ем-
ма Павлівна і з тремтінням в го-
лосі каже: “Сиджу я на лавці, 
гріюсь на сонечку і раптом бачу 
йде наша поштарка. Вручила ме-
ні від тебе бандероль…”. 

Цілий день я ходила під вра-
женням: хіба таке може бути? 
Виявляється, що може. Секрет у 
співчутливому серці до інших. 
Такою є істинна природа люди-
ни. Такою її створив Бог.

 
Валентина СЕМЕНЯК. 

Образок ●

Хіба таке може бути?
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Перші дні тижня перед вами постане про-
блема, до вирішення якої ви докладете чи-
мало зусиль. Не намагайтеся будь-якою ці-
ною досягти успіху у спірних питаннях. Зро-
бивши невелику паузу, ви отримаєте під-
тримку від керівництва і розпочнете втілення 
в життя своїх планів. Доцільно більше спілку-
ватися з друзями, зберігаючи при цьому 
спокійні взаємостосунки.

На початку тижня будьте максимально 
стримані на роботі, спілкуючись із началь-
ством, а також з людьми, від яких ви залеж-
ні. Ситуація згодом сама собою нормалізу-
ється. Той, хто планує подорож закордон, 
отримає нову інформацію або документи. 
Ознайомлюйте людей зі своєю роботою і 
робіть презентації.

Стосунки з друзями вже на початку тижня 
можуть зіпсуватися. Це може призвести до 
вимушеної розлуки, а в окремих випадках 
можливі і фінансові неприємності. Друга по-
ловина тижня дуже сприятлива для ділових 
людей. Вони можуть отримати ряд цікавих 
пропозицій від своїх партнерів.

У першій половині тижня можете опини-
тися у неприємному становищі, хтось із 
старших людей буде незадоволений ваши-
ми діями. Намагайтеся не обговорювати 
свої професійні справи в колі сім’ї, ви неспо-
дівано для себе можете отримати протилеж-
ний бажаному результат. Декому прийде в 
голову цікава ідея, яка дозволить змінити 
ваш сімейний бюджет.

Відчуватимете велику духовну свободу. 
Одночасно проявиться бажання домінувати 

над оточуючими силою свого інтелекту. Як 
наслідок — стосунки в сім’ї і на роботі суттє-
во погіршаться. Найбільше клопотів слід че-
кати від людей старшого віку, які зовсім не 
збираються розуміти вашу точку зору. Тиж-
день сприятливий для тих, хто виступає пе-
ред аудиторією.

Тиждень цілком благополучний. Ви легко 
почуватимете себе в колі рідних і друзів, од-
ночасно ви отримаєте важливе завдання, 
яке стосуватиметься дому. Винятком можуть 
бути понеділок-вівторок. У ці дні фінансова 
проблема триматиме вас у напрузі. Можли-
во доведеться відмовитись від чогось, зао-
щаджуючи кошти. Ділові поїздки обіцяють 
бути вдалими.

У цей період будете випромінювати гар-
монію і красу у навколишній світ, беручи на 
озброєння чітко сформовані думки і красиві 
слова. Люди творчого напрямку будуть мати 
успіх, працюючи із солідним обсягом засо-
бів. Багатьох чекають незвичні і цікаві зустрі-
чі в колі однодумців. Можете відкрити для 
себе щось нове. Це дозволить подивитися 
на світ іншими очима.

На початку тижня можете бути стурбовані 
якоюсь новиною. Засмучуватись не варто, 
все найближчим часом нормалізується. Мо-
жете шукати роботу або щось у житті зміню-
вати. У другій половині тижня отримаєте 
можливість непогано заробити за безпосе-
редньої підтримки людини з близького ото-
чення. Пофортунить дрібним підприємцям.

Докладайте чималих зусиль, щоб подо-
лати перешкоди, виконуючи професійні 
обов’язки. Керівництво може скептично по-
ставитися до ваших ідей та пропозицій. 

Важливо знайти підтримку і в рідному домі. 
Лише старі товариші підтримають вас і сло-
вом, і ділом. Можете сподіватися на фінан-
сову підтримку. Намагайтеся менше комусь 
щось доводити.

Почуватимете себе впевнено, ніщо і ніхто 
не зможе стати вам на заваді. Стосунки з 
діловими партнерами піднімуться на вищий 
щабель, обіцяючи хороші перспективи. Од-
нак дехто матиме труднощі із грішми. Не 
зайвим буде відмовитися від марнотратства 
і дорогих розваг. Непоганий час для вирі-
шення спірних питань.

Якщо ви почуваєтесь невпевнено на ро-
боті або перебуваєте під загрозою скоро-
чення чи звільнення, бажаємо не нагнітати 
ситуацію, а також використовувати грубі 
слова і вирази під час полеміки із началь-
ством. Більше користі принесе спокійний 
пошук альтернативних джерел заробітку 
або роботи за сумісництвом. Декого чекає 
романтична зустріч.

На початку тижня слід бути готовим на-
дати допомогу знайомій людини, хоча зро-
бити це буде важко через невпевненість у 
доцільності такого кроку. Тиждень несе усім 
тим, чия діяльність не афішується в народі, 
носить темний характер. Особливо пощас-
тить людям, які цікавляться чимось неорди-
нарним. У повсякденному житті отримаєте 
свіжі новини про близьких і оточуючих вас 
людей.

від Івана Круп'яка з 3 по 9 листопада

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

У банк вриваються озброєні грабіжни-
ки:

— Руки вгору! Всім лягти на підлогу! Не 
рухатися!

Всі службовці лягли на підлогу. Стар-
ший касир шепоче секретарці:

— Прийми пристойну позу. Це ж погра-
бування, а не вечірка у нашого боса...

— Дуже добре, що ви зайшли, — гово-
рить психіатр чоловіку своєї пацієнтки. — 
Як стан вашої дружини? Чи вдалося їй 
завдяки моїм порадам вилікуватися від 
клептоманії?

— Ще ні, — відповідає чоловік, — але її 
поведінка стала значно кращою. Тепер 
вона приносить речі, які ми можемо ви-
користовувати вдома.

Одному чоловікові стало погано, вирі-
шив пройти повне обстеження, ліг у лікар-
ню, здав аналізи. Через тиждень — конси-
ліум. Лікарі суворі. Професор:

— Не можу вас порадувати. Очевидно, 
доведеться видалити одну легеню.

Чоловік:
— Та ви що? У мене ж з легенями  

завжди все було добре!
Професор:
— Треба видалити, щоб печінка  

помістилася.

Щоб не обирати вранці, з якої ноги 
встати, треба просто впасти з ліжка.

— Свідок, чи знаєте ви підсудного?
— Аякже! У свій час ми з ним разом 

працювали в банку.
— Як?
— Якось вночі я пробрався в банк, а він 

там вже сейф відкривав. Довелося допо-
могти.
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Роду нема переводу ●

Традиційно в Білецькій ЗОШ 
І-ІІ ступенів щорічно 14 жов-
тня проводяться Козацькі 
забави і посвята в “Козача-
та” першокласників і в 
“Джури” — п’ятикласників.

Мета свята полягає в розши-

ренні знань учнів про козацтво, 
популяризації фізичної культури і 
спорту, вихованні почуттів друж-
би та колективізму, взаємодопо-
моги.

На свято завітали гості —  
начальник відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 

Василь Цаль, оперуповноваже-
ний сектора кримінальної міліції 
у справах дітей Тернопільського 
РВ УМВС України в Тернопіль-
ській області, старший лейтенант 
міліції Олег Ковалик, головний 
спеціаліст у справах дітей Окса-
на Перелюк, старший лейтенант 
міліції Ольга Манюк, представни-
ки козацького екологічного осе-
редку Дмитра Вишнівецького.

Директор Білецької школи 
Ореста Мартинюк зазначила, 

що відродження історико-
культурних традицій, духовності 
українського народу шляхом за-
лучення учнів до активного жит-
тя цілком доречно, адже кожен 
із нас несе відповідальність за 
своє здоров’я, своє майбутнє, 
майбутнє нашої країни. Учні 
першого і п’ятого класів прися-
гли на вірність Україні і були 
прийняті в організації “Козача-
та” і “Джури”.

Кожен клас представив свій 

кіш із назвою, девізом, піснею, 
газетою. Продовжилось свято 
козацькими забавами, під час 
яких учні взяли участь у змаган-
нях, конкурсах і вікторинах. За 
висновками журі, І місце посіли 
учні сьомого класу, ІІ – шостого, 
ІІІ – п’ятого-дев’ятого, ІV – вось-
мого класу.

Ольга БУТІКОВА, 
педагог-організатор Білецької 

ЗОШ І-ІІ ступенів.

Козацькі забави у Білій

Начальник відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації 
Василь Цаль, директор Білецької школи Ореста Мартинюк, 
оперуповноважений сектора кримінальної міліції у справах 
дітей Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській  

області, старший лейтенант міліції Олег Ковалик,  
головний спеціаліст у справах дітей Оксана Перелюк  

під час відкриття Козацьких забав у Білій.

Наталія РОМАНЯК, 
заступник директора  

з виховної роботи 
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Осінь – це прекрасна пора,  
пора пізнання та розду-
мів…  Як можна не любити 
осіню пору? Саме в цей час 
від дерев відривається ти-
хо листя і шарудить під но-
гами. А ще осінь – це час 
для подорожей та екскур-
сій. Цьогорічна осінь радує 
нас своїм теплом і цим са-
мим дає можливість поба-
чити та пізнати навколиш-
ній світ. В один із таких 
теплих осінніх днів 25 учнів 
6-9 класів  Ангелівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. під керівни-
цтвом вчителів Наталії 
Орестівни Романяк, Сергія 
Івановича Осуха,  Оксани 
Михайлівни Сухої  здійсни-
ли подорож Рівненською 
областю. Побували у рів-
ненському зоопарку, у зам-
ку міста Дубно та у Тарака-
нівському форту.

Під час екскурсії Рівненським 
зоопарком нам вдалося дізна-
тися, що це один із 6 зоопарків 
України загальнодержавного 
значення, його територію ви-
знано об’єктом природно-
заповідного фонду України. Це 
унікальний куточок природи на 
околиці міста, де можна відпо-
чити, прогулятись доріжками, 
помилуватись природою та по-
бачити близько 160 видів пред-
ставників світової фауни. Роз-
почавши свою діяльність в 1982 
році та переживши нелегкі пері-
оди становлення та розвитку, 
зоопарк став улюбленим місцем  
відпочинку рівнян та гостей міс-
та. Тут ми побачили лева, ти-
гра, лисицю, білку, вовка, верб-
люда, павичів, пеліканів… Всіх і 
не перезвеш. Тварини тут ма-
ють гарний вигляд, почувають 
себе комфортно. Зараз Рівнен-
ський зоопарк співпрацює не 
лише з зоопарками України, але 
й закордонними колегами. Зо-
ологічний парк є науково-
освітньою установою, яка вико-

нує функції збереження та від-
творення зникаючих видів тва-
рин та пропагування природни-
чих знань. Про кожну тварину 
можна дізнатися більш деталь-
но, ознайомившись з інформа-
ційними табличками, стендами, 
отримати кваліфіковану інфор-
мацію у спеціалістів зоопарку.  
А ще на території зоопарку є 
обладнані ігрові майданчики, 
працюють дитячі атракціони, 
проводяться катання на поні. 
Також ми змогли відвідати те-
раріум та придбати сувенір на 
згадку про зоопарк. 

Наступним пунктом нашої по-
дорожі був Дубенський замок. 
Свідки багатьох історичних по-
дій — стіни цього замку — і нині 
зберігають пам’ять про відомих 
особистостей, які свого часу тут 
жили та гостювали. Упродовж 
кількох століть ця твердиня над 
рікою Іквою жодного разу не бу-
ла взята приступом чи штур-
мом...  Офіційною датою спору-
дження Дубенського замку вва-
жається 1492 рік. Середньовіч-
ний архітектурний комплекс 

князів Острозьких, 
Заславських, Сангуш-
ків та Любомирських 
належить до укрі-
плень бастіонного ти-
пу. Він мав вигідну в 
стратегічному плані 
територію: підступи 
до нього захищала 
річка Іква та заболо-
чена долина. 

Великих руйнувань 
зазнав замок у пері-
од Першої світової 
війни. У Громадян-
ську війну в замку 
розміщувався штаб 
Першої Кінної Армії 
Будьонного. Значні 
збитки місту і замку 
було завдано у роки 
Другої світової війни, 
фашисти знищили 
частину архівів князів 
Острозьких та окремі 
пам’ятки архітектури. 
Загалом замок і нині 
вражає погляд відвід-
увачів, однак, часті 
перебудови, занепад 

та запустіння в ХІХ столітті при-
звели до значних руйнувань йо-
го споруд, втрати первісного 
декору.

Не менш захоплюючою була 
екскурсія Тераканівським підзе-
меллям. Тараканівський форт, 
Дубенський форт, Нова Дубен-
ська фортеця – найпоширеніші 
назви фортифікаційної споруди, 
яка розташована за три кіломе-
три від Дубно і за півтора від 
села Тараканів. Офіційно закри-
тий об’єкт перебуває в аварій-
ному стані, але екскурсію цим 
загадковим підземеллям ми 
здійснили. Тараканівський форт 
– дуже ефектна споруда. По-
трапивши всередину, ми були 
вражені масштабністю підзем-
них споруд та загадковістю ла-
біринтів. Навіть будучи люди-
ною  не  закоханою в архітек-
турні пам’ятки, можна з впевне-
ністю сказати, що форт надзви-
чайно цікавий. 

Повертаючись додому, учні із 
захопленням ділились вражен-
нями від побаченого у цей 
день. 

Заповідна зона ●

Осінь – пора екскурсій

Учні Білецької ЗОШ І-ІІ ст. та гості Тернопільського 
 РВ УМВС України в Тернопільській області.

Учні Ангелівської школи у Тараканівському форті.

На території зоопарку у м. Рівне.


