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“Україно,  
ми твоя надія”

Про стильні  
і зручні джинси —  

у “Порадниці”.

    3 стор.

    12 стор.

   8 стор.

Наталя КОНЕТ, 
бухгалтер Ступківськой 

сільської ради.

28 
червня на 
П л о щ і 
Незалежності 
ступківська гро-

мада святкувала 19-річчя з 
дня проголошення 
Конституції  України.

Україна… В одному цьому слові 
для нас і навіть для чужинців бри-
нить музика смутку і жалю. Украї-
на  — країна краси і трагедій, кра-
їна, де найбільше люблять волю і 
найменше знали її, країна любові 
до народу й чорної йому зради, 
довгої вікової герочної боротьби 
за волю. Шлях України позначе-
ний високими степовими могила-
ми, руїнами та прекрасними піс-
нями.

У матері-України є три сини: 
Тризуб — символ влади, який на 
концерті уособлював Владислав 
Бариловський; Державний прапор 
— Максим Цебринський, Держав-
ний гімн України — Юра Ковалков-
ський.

Юлія Качан з гордістю читала 
вірш: “Я українка, є у мене право 
на рідну мову та свою державу”.

Саме під поминальний дзвін 
хвилиною мовчання присутні 
пом’янули героїв, полеглих за 
Україну-неньку.

Коли Бог роздавав дари, Укра-
їні випав найцінніший дар — це 
пісня, яку Україна несе, як дару-
нок, міцно притиснувши до серця. 
Українська пісня звучить з уст на-
шої надії, нашого майбутнього — 
Тані Романюк, яка виконала пісен-
ний твір “Я люблю свою країну 
Україну” і Вероніки Золотник, яка 
піснею “Я маленька україночка”  

зачарувала всіх своїм виступом. 
Дитячий ансамбль “Краплинка”, 
який з великою любов’ю і старан-
ням виконав композицію “Україно, 
ми твоя надія”, за чистоту почут-
тів, невинних посмішок примусив  
посміхнутися і голосно аплодувати 
кожного з присутніх. А чарівний 
голос ведучої вечора Наталі Конет 
змусив глядачів підспівувати їй 
слова пісні “Країно моя”.   Наймо-
лодшими учасниками нашого за-
ходу були: “ще малий, але сміли-
вець” — Андрійко Возняк та “ма-
ленька українка” — Вікторія Гера-
сим, які вперше вийшли на таку 
велику сільську сцену. 

Про тернистий шлях нашої дер-
жави, про мужню витримку “на 
хресті, на палі, на вогні”, в голоді та 
виборену “кров’ю і вогнем” долю 
України прочитала вірш Світлана 
Золотник, після слів якої присутні  
усвідомили, що страшне минуле 

стало теперішнім болем кожного 
українця.

Прапор — символ єдності нашої 
країни. Саме прапор, через нашо-
го односельця Ігоря Бачинського, 
який захищає нашу землю на сході 
України, наші дітки передали бій-
цям, як мрію про чисте небо і зо-
лоті лани пшениці. Минув час, і по-
вернувшись додому у відпустку, 
Ігор привіз цей стяг із запевнення-
ми, що “Перемога за нами!”, “Вони 
не пройдуть!”. Щоб і надалі воїни 
відчували нашу підтримку і любов, 
юні ступківчани передали свої ма-
люнки, солодощі і нові прапори з 
найщирішими побажаннями. Зво-
рушливі вірші, присвячені нашим 
захисникам, читали Каріна Михасів 
і Христина Мисенко. Віримо, що 
милостивий Господь вислухає щи-
рі молитви  дитячих сердець.

Продовження на 7 стор.

На Площі Незалежності у селі Ступки (на задньому плані зліва направо): Світлана Золотник, Ліля Бачинська,  
Оксана Ніколишин, Юля Качан, ВІкторія Бариловська; (передній план зліва направо) Марія Матушинець, Вероніка 

Золотник, Таня Головата, Юра Ковалковський, Владислав Бариловський, Андрій Возняк, Вікторія Герасим.

100 днів Степана 
Барни, або 
Презентація 

стратегії 
Тернопільської ОДА.

Футбольну честь 
команди 

“Жовтневе” 
захищають... 
африканці.

Для вас, 
шукачі роботи!

Тернопільський міськрайон-
ний центр зайнятості повідо-
мляє,  що 23 липня 2015 року о 
12.00 год. у приміщенні  
ПАТ ТРЗ “ОРІОН” за адресою: 
м. Тернопіль, вул. 15 Квітня,  
6 відбудеться День відкритих 
дверей.

За більш детальною інфор-
мацією звертатись за тел.  
52-44-47, 52-71-35 у відділ 
взаємодії з роботодавцями 
Тернопільського міськрайонно-
го центру зайнятості.

www.trrada.te.ua -  
веб-сторінка 

Тернопільської 
районної ради
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“Про скликання двадцять п’ятої сесії Тернопільської районної 
ради  шостого скликання”

1. Скликати двадцять п’яту сесію Тернопільської районної ради шос-
того скликання 29 липня 2015 року в приміщенні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
— Про хід виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку району на 2015 рік;
— Про звіт “Про виконання районного бюджету за І півріччя 2015 ро-

ку”;
— Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік;
— Про підсумки роботи галузей господарського комплексу та соціаль-

ної інфраструктури району в осінньо-зимовий період 2014-2015 року та 
підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року;

— Інші питання поточної роботи.
  3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників відділів 
та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організацій, уста-
нов, промислових і сільськогосподарських підприємств, представників 
політичних партій, громадських організацій, редакторів газети “Поділь-
ське слово” та радіокомпанії “Джерело”. 

Голова Тернопільської районної ради В. С. ДІДУХ.

Офіційне ●

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради  

від 14 липня 2015 № 18

Шановні бухгалтери!
Прийміть найщиріші вітання з Вашим професійним святом. Ми, як 

ніхто інший, розуміємо важливість Вашої професії. Адже робота ве-
ликих та малих трудових колективів, здобутки бізнесу — це облікову-
ється саме бухгалтерським персоналом. Ваша професія поєднує в 
собі і точність обліковця, і грамотність юриста, 
і виваженість економіста, і просто людяність 
до колективу.

Від імені податкової інспекції прийміть щиру 
вдячність за щоденну сумлінну працю і вірність 
професійному обов’язку. Тож хочеться поба-
жати Вам міцного здоров’я, професійних успі-
хів та кар’єрного росту, а також невичерпної 
енергії та наснаги до плідної праці!

З повагою, начальник Тернопільської  
ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області 

Петро ЯКИМЧУК. 

14 липня ц. р. Верховна Рада 
України ухвалила закон про 
місцеві вибори. За документ 
проголосували 257 народних 
депутатів із 320, зареєстрова-
них у сесійній залі. 

Місцеві вибори, які заплановані 
на 25 жовтня ц. р., в обласні, район-
ні, міські ради відбудуться за пропо-
рційною системою в багатомандат-
них округах. Депутатів зможуть ви-
сувати політичні партії,  місця в ра-
дах розподілять відповідно до кіль-
кості отриманих голосів. Згідно із 
законом, вибори депутатів сільських 
та селищних рад, голів маленьких 
міст, а також старост проведуть за 
мажоритарною системою відносної 
більшості. Мерів великих міст оби-
ратимуть за мажоритарною систе-
мою абсолютної більшості: перемо-
жець має отримати 50%+1 голосів 
виборців. Якщо в першому турі не 
вдасться цього досягти, мера оби-
ратимуть у другому турі. Крім цього, 
законом передбачається гендерна 
квота серед учасників виборів. За 
словами голови фракції Блоку Пе-
тра Порошенка Юрія Луценка, має 
бути 30% жінок, висунутих кандида-
тами у депутати. Народний депутат 
Ірина Геращенко уточнила, що 
йдеться про не менше, як 30% 
представників однієї статі.

Як зазначив голова комітету Вер-
ховної Ради з питань правової полі-
тики та правосуддя Руслан Князе-
вич, згідно із законом, із переліку 
суб’єктів виборчого процесу вилуча-
ються блоки та встановлено норму 
щодо закріплення у так званій за-
критій частині виборчого списку по 
одному лідеру виборчого списку.

Крім того, у прикінцевих і пере-
хідних положеннях закону зазнача-
ється, що чергові місцеві вибори 
депутатів Верховної Ради АР Крим, 
депутатів Севастопольської міської 
ради, депутатів районних, міських, 
селищних, сільських рад та міських, 
селищних, сільських голів на тери-
торії Криму, а також депутатів об-
ласних рад окремих районних і ра-
йонних у містах, міських, селищних, 
сільських рад і міських, селищних, 
сільських голів та рад об’єднаних 
громад на території Донецької і Лу-
ганської областей, призначені на 25 
жовтня 2015 року, не проводити-
муться у зв’язку зі здійсненням Ро-
сійською Федерацією тимчасової 
окупації та збройної агресії проти 
України та неможливістю забезпе-
чення дотримання стандартів ОБСЄ 
щодо проведення виборів.

Передбачено, що перелік 
адміністративно-територіальних 
одиниць, в яких не проводитимуть-
ся чергові місцеві вибори, призна-
чені на 25 жовтня, визначається 
Верховною Радою у постанові про 
призначення відповідних чергових 
місцевих виборів. Руслан Князевич 
зазначив, що порядок використання 
політичної реклами на місцевих ви-
борах буде встановлено окремим 
законом. За його словами, профіль-
ним комітетом підтримана пропо-
зиція ради коаліції про те, щоб пе-
редбачити у законі механізм відкли-
кання депутата. В чинному законі 
про статус депутатів місцевих рад є 

механізм відкликання депутатів міс-
цевих рад. Пропонується внести 
зміни до відповідного закону та пе-
редбачити можливість достроково-
го припинення повноважень “за рі-
шенням вищого керівного органу 
політичної партії, обраного за ви-
борчим списком депутатів місцевих 
рад, за народною ініціативою”.

“Внаслідок збирання ініціатив-
ною групою підписів за таку пропо-
зицію у кількості: у багатомандатно-
му окрузі більше виборчої квоти, в 
одномандатному — більше полови-
ни кількості виборців, які взяли 
участь у відповідних місцевих вибо-
рах у відповідному одномандатному 
виборчому окрузі”, — сказав Руслан 
Князевич. Якщо відповідний канди-
дат у депутати був висунутий місце-
вою організацією партії, рішення 
про відкликання депутата за народ-
ною ініціативою приймається 
з’їздом відповідної партії, який має 
ухвалити рішення про заміну депу-
тата. Такий механізм застосовуєть-
ся також для сільських, селищних, 
міських голів.

Серед іншого, Руслан Князевич, 
зокрема, зазначив, що з метою на-
лежної реалізації повноважень ЦВК 
щодо формування складу територі-
альних виборчих комісій, збільшено 
строк їх формування з одночасним 
збереженням строку початку вису-
вання та реєстрації кандидатів — із 
3 до 5 днів. Згідно з текстом закону, 
місцеві вибори можуть бути черго-
вими, позачерговими, повторними, 
проміжними або першими. Чергові 
місцеві вибори призначаються не 
пізніше, ніж за 90 днів до дня вибо-
рів, позачергові місцеві вибори при-
значаються не пізніше, ніж за 60 
днів до дня виборів. Виборчий про-
цес розпочинається за 50 днів до 
дня чергових, позачергових місце-
вих виборів.

Перші вибори депутатів, сіль-
ських, селищних, міських голів, ста-
рост призначаються Центральною 
виборчою комісією в десятиденний 
термін після отримання звернення 
Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, відповідної обласної, 
Київської, Севастопольської міської 
ради. Вибори депутатів сільських, 
селищних рад проводяться за ма-
жоритарною системою відносної 
більшості в одномандатних вибор-
чих округах, на які поділяється тери-
торія відповідного села (кількох сіл, 
жителі яких добровільно об’єдналися 
у сільську громаду), селища, тери-
торія утвореної відповідно до Зако-
ну України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” 
об’єднаної сільської, селищної те-
риторіальної громади.

Вибори депутатів Верховної Ра-
ди Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, міських, ра-
йонних рад проводяться за пропо-
рційною виборчою системою в ба-
гатомандатному виборчому окрузі 
за виборчими списками місцевих 
організацій політичних партій з за-
кріпленням кандидатів у територі-
альних виборчих округах, на які по-
діляється багатомандатний вибор-
чий округ, що співпадає з територі-
єю відповідно Автономної Республі-
ки Крим, області, району, територі-

єю міста згідно з існуючим 
адміністративно-територіальним 
устроєм або територією утвореної 
відповідно до Закону України “Про 
добровільне об’єднання територі-
альних громад” об’єднаної міської 
територіальної громади.

Вибори міського (міст, кількість 
виборців у яких дорівнює або є 
більшою, ніж 90 тисяч) голови про-
водяться за мажоритарною систе-
мою абсолютної більшості в єдино-
му одномандатному виборчому 
окрузі, що співпадає відповідно з 
територією міста згідно з існуючим 
адміністративно-територіальним 
устроєм або територією об’єднаної 
міської громади.

Вибори сільського, селищного, 
міського (міст, кількість виборців у 
яких є меншою, ніж 90 тисяч) голо-
ви проводяться за мажоритарною 
системою відносної більшості в 
єдиному одномандатному виборчо-
му окрузі, до якого входить терито-
рія відповідного села (кількох сіл, 
жителі яких добровільно об’єдналися 
у сільську громаду), селища, тери-
торія об’єднаної сільської, селищ-
ної громади, територія міста.

Вибори старости проводяться за 
мажоритарною системою відносної 
більшості в єдиному одномандатно-
му виборчому окрузі, до якого вхо-
дить територія відповідного населе-
ного пункту (села або селища) у 
складі об’єднаної сільської, селищ-
ної, міської територіальної громади. 
Не може бути суб’єктом виборчого 
процесу: місцева організація партії, 
щодо якої центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику з питань державної 
реєстрації юридичних осіб, реє-
страції (легалізації) об’єднань гро-
мадян, громадських спілок, інших 
громадських формувань, прийнято 
у визначеному Кабінетом Міністрів 
України порядку рішення про невід-
повідність її або партії в цілому ді-
яльності, найменування та/або сим-
воліки вимогам Закону України “Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їх-
ньої символіки”.

Законом визначається, що за-
гальний склад (кількість депутатів) 
місцевої ради становить при чи-
сельності виборців: 1) до 1 тисячі 
виборців — 16 депутатів; 2) від 1 
тисячі до 3 тисяч виборців — 20 де-
путатів; 3) від 3 тисяч до 5 тисяч 
виборців — 30 депутатів; 4) від 5 
тисяч до 20 тисяч виборців — 36 
депутатів; 5) від 20 тисяч до 50 ти-
сяч виборців — 46 депутатів; 6) від 
50 тисяч до 100 тисяч виборців — 
50 депутатів; 7) від 100 тисяч до 250 
тисяч виборців — 60 депутатів; 8) 
від 250 тисяч до 500 тисяч виборців 
— 76 депутатів; 9) від 500 тисяч до 
1 мільйона виборців — 90 депутатів; 
10) від 1 мільйона до 2 мільйонів ви-
борців — 110 депутатів; 11) понад 2 
мільйони виборців — 120 депутатів.

Цей закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опу-
блікування.

Підготував Андрій  
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Що нового в Законі  
України про місцеві вибори

10 липня ц. р. у Великобірків-•	
ській селищній раді під керівни-
цтвом голови Тернопільської 
райдержадміністрації Олексан-
дра Похилого відбулося засідан-
ня робочої групи з вивчення про-
цесу реформування місцевого 
самоврядування і надання мето-
дичної та організаційної допомо-
ги. Проведено консультації з 
громадським активом  
с. Чернелів-Руський щодо плану 
об’єднання навколишніх громад 
у Великобірківську селищну те-
риторіальну громаду. В засіданні 
взяли участь заступник голови 
Тернопільської РДА Уляна Люль-
ка, керівники відповідних струк-
турних підрозділів Тернопіль-
ської РДА, експерт офісу реформ 
у Тернопільській області Ігор  
Гірчак, Великобірківський се-
лищний голова Роман Мацелюх, 
Чернелево-Руський сільський го-
лова Михайло Дручок. Присутніх 
ознайомлено зі станом бюджету 
Великобірківської об’єднаної 
громади, який складатиме понад 
7,3 млн. грн., із них власних над-
ходжень 5,7 млн. грн., планова 
дотація на середню освіту і вто-
ринну медицину — 1,6 млн. грн.

10 липня ц. р. голова Терно-•	
пільської РДА Олександр  
Похилий провів нараду з сіль-
ськими, селищними головами та 
керівниками агропромислових 
підприємств району з питань 
проведення часткової мобіліза-
ції. Під час наради підвели під-
сумки етапу оповіщення в ході 
проведення 6-ї черги мобіліза-
ційного розгортання. Олександр 
Похилий вказав на недоліки та 
шляхи їх усунення. Військовий 
комісар Тернопільського ОМВК 
Сергій Гаврилюк провів аналіз 
етапу оповіщення, прибуття 
військовозобов’язаних для про-
ходження військово-лікарської 
комісії та відправки їх до вій-
ськових частин. 

Станом на 13 липня ц. р. по-•	
над 36,5 тисяч правоохоронців 
отримали статус учасника бойо-
вих дій. Серед них — понад 14,5 
тисяч працівників міліції та май-
же 13,2 тисяч бійців Національ-
ної гвардії України. Станом на 9 
липня ц. р. після розгляду відпо-
відними комісіями матеріалів 
про визнання учасниками бойо-
вих дій було прийнято рішення 
щодо надання статусу учасника 
бойових дій 36606 працівникам 
органів внутрішніх справ,  
Нацгвардії, Держприкордон-

служби та Державної служби 
України з надзвичайних ситуа-
цій. Серед цього числа — 14 680 
працівників міліції та 13 197 вій-
ськовослужбовців Національної 
гвардії України. Статус учасника 
бойових дій також отримали 
8392 працівники Держприкор-
донслужби та 337 працівників 
ДСНС.

15 липня ц. р. під керівни-•	
цтвом голови Тернопільської РДА 
Олександра Похилого відбулася 
відео-нарада при голові Терно-
пільської ОДА з питань Перспек-
тивного плану формування тери-
торіальних громад області. В на-
раді взяли участь заступник го-
лови Тернопільської РДА Уляна 
Люлька, Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик, Білець-
кий сільський голова Надія  
Мотика, Великобірківський се-
лищний голова Роман Мацелюх, 
Великоглибочецький сільський 
голова Богдан Закітнюк, Велико-
гаївський сільський голова Олег 
Кохман, Острівський сільський 
голова Богдан Піщатін, Почапин-
ський сільський голова Марія Па-
лига.

14 липня Україна підписала •	
договір про спільний авіаційний 
простір із США. Про це повідо-
мили у прес-службі посольства 
США в Україні. В Міністерстві 
інфраструктури України очіку-
ють, що підписання угоди про 
“відкрите небо” лібералізує 
український ринок авіапереве-
зень і дасть змогу європейським 
компаніям безперешкодно пра-
цювати в Україні, а українським 
— в Європі. Зокрема, договір га-
рантує доступ на український 
ринок європейських лоукост-
компаній, а також право україн-
ських і європейських компаній 
здійснювати рейси між Україною 
і країнами ЄС без міждержавно-
го узгодження маршрутів.

15 липня Президент України •	
Петро Порошенко призначив за-
ступником глави Адміністрації 
президента Костянтина Єлісєє-
ва. Про це повідомляє прес-
служба Глави держави. Костян-
тин Єлісєєв буде займатися пи-
таннями зовнішньої політики. 
Валерій Чалий, який раніше обі-
ймав цю посаду, відтепер пра-
цюватиме надзвичайним і повно-
важним послом України у США. 
Протягом останніх п’яти років 
Костянтин Єлісєєв був представ-
ником України в Європейському 
Союзі. 

Новини ●

Народні депутати від “На-
родного фронту” досягли по-
зитивних змін щодо закупі-
вельної вартості молока для 
населення. Сьогодні це най-
більша проблема селян, 
адже для більшості з них 
продаж молока є засобом 
для виживання.  На Терно-
пільщині всі районні органі-
зації цієї політичної сили 
збирали підписи громадян у 
підтримку цієї ініціативи. Ро-
маном Заставним, народним 
депутатом, головою Терно-
пільської обласної організа-
ції  “Народного фронту”, бу-
ло передано звернення меш-
канців  на розгляд парламенту.

За прийняття відповідного за-
конопроекту №2089 у першому 

читанні проголосували 227 на-
родних депутатів. Документом 
пропонується доповнити закон 

“Про молоко та молочні 
продукти” статтею, в якій 
визначається, що держава 
встановлює мінімальну за-
купівельну ціну на незби-
ране сире товарне молоко 
другого ґатунку у розра-
хунку за 1 кілограм в роз-
мірі 4 грн (без ПДВ) для 
всіх виробників.

Отже, найближчим ча-
сом очікуємо, що  закупі-
вельну ціну на молоко мо-
жуть підняти до 4-4.5 грн. 
за літр, на відміну від по-
передньої — 1.5-2 грн.

Роман Заставний дякує 
всім мешканцям та грома-

дам Тернопільської області за 
допомогу у вирішенні цього пи-
тання.

Закупівельну ціну молока для населення, 
завдяки “Народному фронту”, збільшать

Місцеве самоврядування ●
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора  

та Володимира ЯВНИЧА.

9 липня у Збаразькому  
замку голова Тернопільської 
обласної державної адміні-
страції Степан Барна презен-
тував стратегію розвитку 
Тернопільської області та зві-
тував про роботу за 100 днів 
перебування на посаді.

Дитячий майданчик, 
який виготовили 

в’язні, встановили  
у Збаражі

На в’їзді у Збараж учасники зі-
брання взяли участь у відкритті 
дитячого майданчика, який вигото-
вили в’язні. Гірки і каруселі вста-
новлено у спальному районі міста. 
Збараж молодіє, демографічна си-
туація зазнає позитивних змін, тож 
облаштування ігрової площі для ді-
тей тут досить актуальне. Може, і 
скромний той майданчик, не зо-
всім сучасний, але з’явився на міс-
ці хащів на околиці міста. До речі, 
подібних споруд у Тернопільській 
області встановлено вже близько 
десятка, і буде зведено, обіцяє 
Степан Барна, ще 70 до кінця цьо-
го року. Акцентуватимуть, у першу 
чергу, на селах та околицях міст і 
селищ. Паралельно всі голови рай-
держадміністрацій Тернопільщини 
отримали завдання відновити ди-
тячі майданчики, які вже є. 

Перед виступом голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна вру-
чив державну нагороду — почесне 
звання “Заслужений працівник фі-
зичної культури і спорту України” 
— Петрові Королю. Відомий тренер 
і власник клубу “Чемпіон” Петро 
Король вже протягом 37 років тре-
нує дітей. Серед його вихованців 
— переможці обласних, україн-
ських та міжнародних турнірів, а 
головне — багато тих, хто загарту-
вав разом з ним тіло і дух. 

Два глобальні 
завдання 

Місце зустрічі у фортифікаційній 
споруді — Збаразькому замку — 
обрано невипадково: “Коли я очо-
лив область, поставив за мету ви-
конати два глобальних завдання 
— сформувати і збалансувати ко-
манду та збудувати фортифікаційні 
споруди на Сході України. Зараз 
впевнено кажу: ми це зробили і 
зробили швидко та якісно, — за-
значив, звертаючись до присутніх, 
Степан Барна. — Призначено всіх 
керівників районів, вони відкриті 
для запитань щодо своєї роботи. 
Ми зробили те, чого не робила ще 
жодна державна установа в Украї-
ні, — оголосили найбільш відкри-
тий конкурс на заміщення сотні 
вакантних посад у структурі  
облдержадміністрації та в районах. 
Вже після нас вакансії оголосили в 
Одеській та Донецькій ОДА. Наша 
область першою в Україні викона-
ла поставлені Міністерством обо-
рони завдання. Незважаючи на те, 
що за Тернопільщиною було закрі-
плено об`єкти в першій лінії обо-
рони, а зазвичай там мають буду-
вати інженерні війська, ми якісно 
та швидко завершили споруджен-
ня майже 17 кілометрів фортифіка-
ційних споруд”. Детальніше про 
зроблене і заплановане Степаном 
Барною можна ознайомитися на 
сайті Тернопільської ОДА.

До кінця 2015 року 
планують відновити 
дитсадок в Ігровиці
Власне, зібрання у Збаразько-

му замку 9 липня було присвячене 
не так здобуткам у рамках 100 
днів на посаді голови Тернопіль-
ської ОДА Степана Барни, як пре-
зентації стратегії роботи  
Тернопільської ОДА, де визначено 
конкретні об’єкти у всіх 17-районах 
області, які планують завершити 
до кінця цього року. Приміром, у 
Тернопільському районі до кінця 
2015-го обіцяють завершити ре-
конструкцію дитячого садка у селі 

Ігровиця, який не працює з 1990 
р. “Орієнтовна вартість всього 
проекту, згідно з проектно-
кошторисною документацією, ста-
новить 1 млн. 620 тис. грн., — роз-
повів голова Тернопільської рай-
держадміністрації Олександр По-
хилий. — У 2008 році розпочали 
відновлювальні роботи щодо ре-
конструкції колишнього приміщен-
ня дитячого садка. Станом на ли-
пень ц.р. роботи проведено на 
60% — підсилено фундамент, про-
ведено оздоблювальні роботи, є 
мережа доступу до інтернету, 

встановлено твердопаливний ко-
тел. У рамках цього проекту вже 
використано 391 тисячу 268 гри-
вень з місцевого бюджету та спон-
сорської допомоги. Очікуваний  
обсяг фінансування з Державного 
фонду регіонального розвитку 
становить 1 млн. 106 тис. грн., а 
співфінансування з місцевого бю-
джету передбачено у розмірі 122 
тис. 916 грн.”. За словами Олек-
сандра Ігоровича, дитсадок в Ігро-
виці — не єдиний об’єкт у Терно-
пільському районі, який буде фі-
нансуватися з Державного фонду 

регіонального розвитку і заплано-
ваний до виконання цьогоріч. У 
процесі — будівництво трьох пові-
тряних електромереж у с. Байківці 
(масиви Сонячний та Приміський), 
реконструкція котельні та переве-
дення її на альтернативні види 
палива в смт Великі Бірки, рекон-
струкція дахової покрівлі Петриків-
ського геріатричного пансіонату. 

Сучасні підходи 
комунікації

Новацією у роботі голови  
Тернопільської ОДА Степана Бар-
ни є залучення голів районних дер-
жадміністрацій до інтернет-
простору, звідси — до оперативні-
шої комунікації. Нині кожен голова 
РДА має сторінку в Фейсбуці, куди 
громадяни можуть висловлювати 
пропозиції та зауваження, дізнава-
тися про зроблене. Також тепер 
очільникам районів не треба трати-
тися на пальне, щоб обговорити з 
головою ОДА актуальні питання 
віч-на-віч у його робочому кабінеті 
в Тернополі, завдяки skype-зв’язку, 
який уже почали активно викорис-

товувати державні службовці в 
рамках нарад різного штибу. 

— Протягом 100 днів нам вда-
лось реалізувати поставлені у 
стратегії цілі,  — сказав на за-
вершення зустрічі у Збаражі 
Степан Барна. — Хочу, щоб ко-
жен голова райдержадміністра-
ції пройнявся тим, що всі ми є 
членами єдиної великої коман-
ди, яку уповноважили зробити 
життя простого українця кра-
щим. В основі всіх наших кроків 
повинна завжди залишатися орі-
єнтація на людину.

100 днів Степана Барни, або Презентація 
стратегії Тернопільської ОДА

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна  
під час звіту про роботу за 100 днів на посаді.

Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий (третій зліва)  
серед учасників презентації стратегії роботи Тернопільської ОДА.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна (у центрі), голова Збаразької РДА Анатолій Качка 
(другий справа), Збаразький міський голова Роман Полікровський та журналісти ЗМІ  

Тернопільщини під час відкриття дитячого майданчика на околиці Збаража, 9 липня 2015р.

У Тернопільській об’єднаній 
ДПІ відбувся сеанс теле-
фонного зв’язку “гаряча лі-
нія” з начальником відділу 
контрольно-перевірочної 
роботи доходів і зборів з 
фізичних осіб Лілією Воля-
нюк: “Порядок проведення 
документальних перевірок 
суб’єктів господарювання - 
фізичних осіб”. 

— З якою періодичністю 
проводиться документальна 
планова перевірка підприєм-
ців? 

 — Періодичність проведення 
перевірок визначається залеж-
но від ступеня ризику в діяль-
ності таких платників податків, 
який поділяється на високий, 
середній та незначний. Платни-
ки податків із незначним ступе-
нем ризику включаються до 
плану-графіка не частіше ніж 
один раз на три календарні ро-
ки, із середнім — не частіше ніж 
один раз на два календарні ро-
ки, з високим — не частіше од-
ного разу на рік. 

 — Розкажіть, будь ласка, 
які встановлено строки про-
ведення документальної пла-
нової перевірки для підпри-
ємця? 

— Планова перевірка для фі-
зичних осіб-підприємців не має 
перевищувати 10 робочих днів. 

Продовження строків прове-
дення таких перевірок можливе 
за рішенням керівника податко-
вої інспекції не більше, як на  
5 робочих днів для підприємців. 

 — Мене цікавить, які штра-
фи за невикористання РРО?

 — Згідно із законом про РРО, 
за непроведення розрахункових 
операцій через РРО з фіскаль-
ним режимом роботи, штрафні 
санкції застосовуються в таких 
розмірах: за порушення, вчине-
не вперше, — 1 гривня; за по-
рушення, вчинене вдруге — 
100% вартості проданих з пору-
шеннями товарів (послуг); за 
кожне наступне вчинене пору-
шення — у п’ятикратному роз-
мірі вартості проданих з пору-
шеннями товарів (послуг).

— Скажіть, будь ласка, яка 
процедура оформлення ре-
зультатів перевірки? 

 — За наслідками докумен-
тальної планової перевірки 
складається акт або довідка у 
двох примірниках, які підпису-
ються посадовими особами по-
даткової інспекції, що проводи-
ли перевірку, та платником по-
датку. Реєстрація акта або до-
відки документальної планової 
перевірки здійснюється подат-
ковою інспекцією протягом 5 
робочих днів з дня, що настає 
за днем закінчення установле-
ного для проведення перевірки 
строку. У разі встановлення під 
час планової перевірки пору-
шень складається акт. Якщо такі 
порушення відсутні — оформля-
ється довідка. В акті перевірки 
зазначаються факти як зани-
ження, так і завищення податко-
вих зобов’язань підприємця, за 
їх наявності. 

У разі відмови платника по-
датків або його законного пред-
ставника від підписання акта чи 
довідки посадовими особами, 
що проводять перевірку, скла-
дається відповідний акт, що за-
свідчує факт такої відмови. Не-
залежно від того, чи підписано 
акт або довідку, один примірник 
акта (довідки) про результати 
планової перевірки у день його 
підписання або відмови від під-
писання вручається чи надсила-
ється платнику податків або йо-
го законному представнику. Від-
мова платника податків або йо-
го законних представників від 
підписання акта перевірки або 
отримання його примірника не 
звільняє платника податків від 
обов’язку сплатити визначені 
податковою інспекцією за ре-
зультатами перевірки грошові 
зобов’язання.

Гаряча лінія ●

Порядок 
проведення 

документальних 
перевірок
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Точка зору ●

Вітаємо! ●

Не бійся правди, хоч яка гірка,
Не бійся смутків, хоч вони, 

як ріки.
Людині бійся душу ошукать,
Бо в цьому схибиш — 

то уже навіки.
Ліна Костенко.

Нас, як педагогів, глибоко 
обурила стаття у газеті “Сво-
бода” за 1 липня 2015 року. 
Чого лише вартий її заголо-
вок “Прислужник режиму 
Януковича досі залякує бать-
ків у Мишковицькій школі” 
та анонсування цього мате-
ріалу на головній сторінці 
газети!

Обізвавши директора школи 
“прислужником Януковича”,  
журналістка замахнулася на честь і 
гідність керівника навчального за-
кладу, вчителя, людини. Вона, на-
певно, забула, що її життєвий шлях 
і кар’єра розпочинались з учителя. 
У погоні за сенсацією знехтувано 
тими високими моральними прин-
ципами, які роблять людину люди-
ною, — чесність, правдивість, зре-
штою, — совість. Чому авторка 
статті не розповіла про досягнення 
та здобутки вчительського, учнів-
ського колективів нашої школи, не 
поцікавилась роботою дирекції, 
але при цьому не погребувала ско-
ристатись сумнівними сайтами та 
плагіатом. Спекулюючи питанням 
іноземних мов, було використано 
батьків першокласників з “благи-
ми” намірами їй допомогти. Стаття 
неправдива, факти викривлені, 
конфлікт перебільшений, а події 
минулого взагалі не мають відно-
шення до питання іноземних мов. 
Вже перший абзац статті вражає, 
коли журналістка заявляє, що шко-
ла працює не для дітей, а діти для 
школи. Якщо авторка може робити 
такі далекоглядні висновки, нічого 
не знаючи про колектив, школу, то 

не важко здогадатись, які принци-
пи її роботи: відсутність журналіст-
ської етики, упередженість, неком-
петентність…

Упродовж багатьох років наш 
педагогічний колектив працює у 
напрямку морального, духовного, 
національно-патріотичного вихо-
вання. Доказом цього є активна 
участь у проектах, заходах та кон-
курсах районного та обласного 
рівнів. Зокрема, про роботу ди-
ректора говорять його добрі 
справи. За порівняно короткий 
період роботи на посаді директо-
ра (5 років) Андрій Ігорович Чер-
нець проявив себе як мудрий ке-
рівник, дбайливий господар, хо-
роший організатор, професійний 
педагог, людина добра, щира, 
справедлива, відверта, завжди 
готова піти на зустріч людям. Він 
нагороджений за свою нелегку 
працю низкою грамот, дипломів, 
подяк. У цьому навчальному році 
Андрій Ігорович Чернець здобув 
звання вчителя-методиста, видав 

збірники матеріалів для вчителів 
основ християнської етики. Він 
переможець районного етапу 
Всеукраїнського конкурсу “Учи-
тель року 2014” та лауреат об-
ласного етапу цього конкурсу в 
номінації “Директор школи”. Ві-
шати ярлики на людину, нічого не 
знаючи про неї, — це  
недопустимо!

Незрозуміло, про які “шляхи 
втихомирення батьків директо-
ром” говорить автор статті.  
Відвертою брехнею і наклепом є 
те, що “після візиту журналіста 
директор намагається залякати 
батьків”. На превеликий жаль, 
журналістка вважає “втручання 
громадськості — єдиним, що мо-
же вплинути на ситуацію”, забу-
ваючи про те, що є норми чинно-
го законодавства, якими керуєть-
ся школа. Слова журналістки про 
“батьків, які протестують, а ди-
ректор не хоче “йти на контакт”, 
теж є неправдою. Протестів ніхто 
не спостерігав, як і справжньої 

“мовної боротьби”. Батьки звер-
нулись із заявою, коли вже закін-
чився навчальний рік, коли було 
вже зроблено держзамовлення 
на підручники. Таке питання не 
вирішується за два-три тижні, та 
ще й у період масових відпусток.

Наш колектив завжди розумно 
і виважено підходить до вирішен-
ня всіх питань, пов’язаних із ро-
ботою школи. Ми враховуємо 
освітні потреби дітей та батьків, 
йдемо на співпрацю. Саме тому, 
вивчивши питання іноземних мов, 
рішенням педради і ради школи у 
цьому навчальному році учні пер-
шого класу вивчатимуть англій-
ську мову.

За дорученням педагогічного 
колективу Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів: Наталя КОСТИК, 

заступник директора з 
виховної роботи; Лариса 

ШИМКІВ, учитель світової 
літератури; Галина ІВАХ, 

учитель початкових класів.

Чи все так погано у Мишковичах?

Такі яскраві та патріотичні флешмоби стали візиткою Мишковицької школи.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Христові учні, зокрема, апос-
тол Петро, закликали корити-
ся священикам та наставни-
кам, тобто учителям. Знаю 
багато прикладів, де в роди-
нах заборонено говорити по-
гане про вчителів і священи-
ків. І, на мою думку, це пра-
вильно. Бо, якщо у людини, 
зокрема, чи в суспільстві в 
цілому немає святості та по-
ваги до святого, воно прире-
чене. 

Ці істини згадались, коли про-
читала матеріал “Прислужник ре-
жиму Януковича досі залякує бать-
ків у Мишковицькій школі” в газеті 
“Свобода” (число 48 за 1 липня 
2015 року).  Особисто знаю бага-
тьох учнів, які навчаються чи навча-
лись,  вчителів, директорів, які у 
свій час працювали у цій школі ще 
з 1996 року, коли почала працюва-
ти у Тернопільському районі. Не 
згідна, без перебільшення, майже 
з усім, про що там прочитала. Зви-
чайно, не  все, як і будь-де, у Миш-
ковичах  гладко і просто. Але ця 
школа завжди була однією з най-
кращих у регіоні. У Мишковичах  
дуже хороша матеріальна база, 
зразково обладнані  кабінети. Це 
допомагає  учням здобувати ґрун-
товні знання з усіх дисциплін. Бага-
то з них стають переможцями 
освітніх олімпіад різного рівня, піс-
ля закінчення школи поповнюють 
лави українського студентства. З 

Мишковицькою школою мають за 
честь співпрацювати вищі навчаль-
ні заклади Тернополя та школи 
України і Європи. 

При вході до шкільного вести-
бюлю звертаєш увагу на капличку, 
місце для молитви, духовний куто-
чок. По-різному його можна назва-
ти. Тут діти та вчителі стоять у роз-
думах, молитві, сюди приходять 
священики, батьки, гості. І це не 
данина моді. У Мишковицькій шко-
лі духовність, благодійність завжди 
високо цінувалися. У селі функціо-
нує геріатричне відділення лікарні. 
Найчастіше сюди приходять саме 
учні з Мишкович. Вони звеселяють 
одинокі серця піснею, поезією, да-
ють літнім людям милі подаруноч-
ки.

У цій школі хороші педагоги, які 
не відстають від своїх учнів, здо-
буваючи найвищі нагороди на вчи-
тельських конкурсах.  Нинішній ди-
ректор Андрій Ігорович Чернець  
за вагомий внесок в освітню галузь 
має відзнаки Тернопільської об-
ласної та районної держадміні-
страцій,  отримав звання вчитель- 
методист за посібник з християн-
ської етики, став лауреатом кон-
курсу “Вчитель року – 2014” у но-
мінації “Директор школи”.  

 Пишу про все це коротко, бо у 
свій час передала по обласному 
державному радіо, написала до 
районних, обласних та республі-
канських видань десятки  матеріа-
лів про Мишковицьку школу. Біль-
шість з них були про позитивне. 
Писала і проблемні матеріали, зо-
крема про відсутність шкільних ав-

тобусів,  житлові питання вчителів, 
недостатнє фінансування освітньої 
галузі, які, власне, і породжували 
проблеми.

У 2012 році в інтернеті прочита-
ла про те, що у Мишковичах ди-
ректор повісив портрет тодішнього 
президента і подумала, що такі 
портрети бачила в усіх або майже 
усіх школах Тернопільського райо-
ну чи області, містах, де бувала, 
але ніхто з цього не дивувався і не 
робив проблеми. Адже у всіх дер-
жавних організаціях, установах бу-
ло прийнято мати портрети діючо-
го Президента України. Пам’ятаю 
(бо й сама в свій час потрапляла як 
журналіст під тиск вищого керівни-
цтва партії регіонів), як людей за-
лякували звільненням з роботи, 
якщо вони не вступлять у партію. 
Директори шкіл, сільськогосподар-
ських, промислових підприємств, 
приватні підприємці ставали чле-
нами партії регіонів лише тому, 
щоб не поставити під удар праців-
ників, спеціалістів, не втратити біз-
нес. То чому нині у цьому звинува-
чують саме директора  Мишко-
вицької школи? Адже лише одини-
ці тоді не здалися, а решта плили 
за течією.  

Дивує і так зване “мовне” пи-
тання у Мишковицькій школі, по-
рушене в публікації. Мені зрозумі-
ла позиція батьків майбутніх шко-
лярів, які виступають за те, щоб їх 
діти з першого класу вивчали ан-
глійську як мову міжнародного 
спілкування. Можливо, що через 
деякий час так воно і буде. Але не-
можливо за кілька тижнів, відколи 

виникло це питання, все вирішити. 
У п’ятому класі  діти тут  вивчають 
другу іноземну — англійську мову, і 
досить успішно. Про це свідчать 
нагороди на конкурсах та резуль-
тати ЗНО. Німецька ж нині – мова 
фінансів, бізнесу.  Вона, як ніколи, 
актуальна. Після німецької англій-
ська, як свідчать фахівці, а ще пе-
дагоги, люди, яким через життєві 
обставини треба було переходити 
з одної мови на іншу,  вивчається і 
розуміється  набагато краще. А 
маленькими школяриками – тим 
більше. Про це, зокрема, йшлося 5 
липня 2015 року на засіданні ради 
Мишковицької школи, до якої вхо-
дять представники від учителів, 
батьків та учнів. І директор, і вчите-
лі готові до розумного компромісу. 
Тим більше, що проблеми, як та-
кої, не існує. Хороші результати 
учнів Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. з 
вивчення німецької та англійської 
мов — ось на що треба робити 
основний акцент, вважають члени 
ради школи.

Загалом, висновок напрошуєть-
ся такий: коли ж ми, українці, пере-
станемо з агресією ставитися один 
до одного, щоб мати, нарешті, 
змогу протистояти хоча б агресії 
сусідів? 

P.S. 9 липня ц.р. рада  
Мишковицької школи за фахо-
вим сприянням відділу освіти 
Тернопільської РДА та департа-
менту освіти і науки Тернопіль-
ської ОДА прийняла рішення 
про вивчення англійської мови  
у Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ ст.  
з першого класу.

Позиція ●

“Якщо навіть один день людина  
була твоїм учителем, шануй  

її як власного батька до кінця віку”
(Східна мудрість)

Колектив тери-
торіального центру 
соціального обслу-
говування (надан-
ня соціальних по-
слуг) Тернопіль-
ського району щиро 
вітає з ювілеєм соці-
ального робітника  
с. Красівка Зоряну  
Юріївну КРАВЕЦЬ.    

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися 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.

Колектив територіального  
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження соціально-
го робітника с. Йосипівка Надію 
Мирославівну КОЗАК.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають  життям усі найкращі мрії

І доля посилає безліч літ

Здоров’я , щастя , радості й надії.

Вітаємо із 65-річчям водія ПП 
“Агрон” Михайла Івановича  
МАЦИШИНА, з днем народження 
трактористів ПП “Агрон” Степана 
Ігоровича МАТУШЕВСЬКОГО, 
Андрія Федоровича  
НАРАЄВСЬКОГО, Ярослава  
Івановича БОЙКА, водія ПП  
“Агрон” Михайла Михайловича 
ОЗЕРЯНЦЯ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою – колектив 
ПП “Агрон”.

Вітаємо з на-
р о д ж е н н я м  
внучки працівни-
ків ПП “Агрон”  
В а с и л я  
Петровича і 
Б о г д а н у  
Володимирівну  
НАЗАРКІВ.

Народилося дівчатко,

Наче сонце, ангелятко,

Хай радіє вся земля – 

У світі кращої нема.

Хай усмішкою втішає

І щасливою зростає,

У любові і красі,

І в достатку, і в добрі.

З повагою – колектив  
ПП “Агрон”.

Тернопільська районна ра-
да оголошує конкурс на замі-
щення  вакантної посади голов-
ного спеціаліста організаційного 
відділу виконавчого апарату  
Тернопільської районної ради.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають  
такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі, 
в якій зазначається про озна-
йомлення заявника із встановле-
ними законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на службу 
в орган місцевого самовряду-
вання; 

2. Особову картку (форма  
П-2 ДС) з відповідними додатка-
ми;

3. Дві фотокартки розміром 
4х6 см;

4. Копію паспорта громадяни-
на України;

5. Копію документа про вищу 
освіту;

6. Декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий 
рік;

7. Копію військового квитка 
(для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних).

Вимоги до учасників конкур-
су: знання державної мови,  
повна вища освіта, досвід робо-
ти – не менше 2-х років, знання 
ПК.

Довідки за телефоном: 
 43-58-29.

Документи приймаються 
впродовж 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведення 
конкурсу.

У редакцію “Подільського слова” на початку цього тижня з колективним листом звернулися педагоги Мишковицької школи.  
Як вони не без хвилювання розповіли, їх мета – захистити честь школи і її директора у зв’язку з публікацією у газеті “Свобода” 
(№48 від 1.07. 2015 р.) під заголовком “Прислужник режиму Януковича досі залякує батьків у Мишковицькій школі”.

Оскільки ситуація набула широкого резонансу, публікуємо вчительське звернення та матеріал журналістки Галини Юрси на цю 
тему. Просимо розуміння і вибачення у колег зі “Свободи” – неоднозначна реакція на публікацію цього видання свідчить лише про 
його популярність.

Редакція “Подільського слова”. 



Програма телепередачП’ятниця, 17 липня 2015 року

20 липня
понеділок 

21 липня
ВіВторок

22 липня
середа

23 липня
ЧетВер

24 липня
п’ятниця

25 липня
субота

26 липня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Д/ф циклу “Етнографiчнi нариси”.
11.30 Д/ф “Ангкор”.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 Д/ф “Повернення на мапу”.
15.40 М/ф “Тарбозавр”.
17.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.15 Час-Ч.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Дорогi депутати.
19.30 Перша шпальта.
20.00 Про головне.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Українськi сенсацiї”.
07.15, 7.25 “Маша i ведмiдь”.
07.35 “ТСН-Тиждень”.
09.05 “Мiняю жiнку”.
10.15 “Чотири весiлля-4”.
11.25 Т/с “Асi”.
13.20, 13.50, 14.30 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Свати-4”.
21.15, 22.10, 23.05 Т/с “Ключi вiд щастя-2”.
00.00 Х/ф “Некерований”.

інтер
Понедiлок, 20 липня
07.00, 8.00, 9.00 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Зозуля”.
12.55 “Судовi справи”.
13.55 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.50 “Новини”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”. (2).
23.55 Т/с “Перше кохання”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
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 «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Везуча». (1).
17.00 «Розкішні маєтки». 
17.30 «Гал-кліп». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар». 
22.35 Х/ф «Уїкенд у Берні-2». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.05, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Грейсток. 
          Легенда про Тарзана”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 14.50 Провокатор.
13.55 Стоп-10.
15.40, 16.20 Х/ф “Голоднi iгри”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.15 Х/ф “Велика крадiжка”. (2).

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Зiркове життя. Не вiдрiкаються, 
        люблячи”.
09.00 “Зiркове життя. Зорянi вдiвцi”.
10.05 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
12.15 “МастерШеф-4”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.

новий канал
06.00, 7.35, 7.40, 8.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб”.
07.37 М/с “Барбоскiни”.
07.45 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.05 Т/с “Друзi”.
10.05 Х/ф “Iсторiя лицаря”.
12.50 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Ревiзор.
21.15 Пристрастi за Ревiзором.
23.05 ППШ-2.

канал “україна”
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 19.45 “Говорить Україна”.
10.25 Т/с “Княжна з хрущовки”.
14.25, 15.30 Т/с “Адвокат”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Халк”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Мiсце пiд соснами”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «А унас кіно знімали».
10.30 «Велети духу і слави.
          Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Три літа Тараса Шевченка».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Запоріжжя туристичне».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Школа 
        незвичайних наук».
18.00 «Вражаючий світ тварин».
18.30 «Своїми очима».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.15, 8.25, 9.35 М/ф.
07.55, 9.05 “Top shop”.
11.50 Х/ф “Рукопис, знайдений
          у Сарагосi”.
15.10, 19.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.50, 21.35 Т/с “Пуаро 
         Агати Крiстi”.
18.25 Х/ф “Привид замку 
         Моррiсвiль”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
           21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Хочу бути.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця 
        старого мосту”.
10.50 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Фольк-music.
16.35 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
17.35 Перша студiя.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Першi на Першому (Євроiгри).
19.30 “Вересень”.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00 “Iнспектор Фреймут”.
07.25, 7.40 “Маша i ведмiдь”.
07.50, 19.30 “ТСН”.
08.45 “Мiняю жiнку”.
09.45 “Чотири весiлля-4”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.10 Т/с “Ключi вiд щастя-2”.
23.05 Драма “Сто двадцять сiм годин”. (2).

інтер
05.30, 23.55 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси». 
12.40 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Суперполіцейський». (1).
17.00 «Розкішні маєтки». 
17.30 «Компроміс». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 Унікальна Україна.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків». 
22.35 Х/ф «Комісар». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 13.40 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.45, 16.20 Т/с “1942”.
11.35, 13.20 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.40 Т/с “Пiд зливою куль”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати”.
22.30 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
23.25 Х/ф “Гнiв”. (2).

стб
05.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.10, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Зiркове життя. 
         Зваженi i нещасливi”.
08.55 “Зiркове життя. Бiднi родичi”.
09.55 “Холостяк-5”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
       з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.15 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.40, 7.45, 8.05 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб”.
06.15 25-й кадр.
07.41 М/с “Барбоскiни”.
07.46 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.10 Т/с “Друзi”.
10.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.55 Серця трьох.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Супермодель по-українськи.
20.55 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.15 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.25, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту”.
23.00 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Мене звуть Хан”.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
          Українська місія».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Будьте здорові».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Вражаючий світ тварин».
14.00 «Три літа Тараса 
         Шевченка».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Як це було».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Кіт Фінік».
17.30 «Скарби музеїв
          Полтавщини».
18.00 «Біля рідних джерел».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Не чужі серед своїх».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Кулінарія від Андрія».
21.30 «Європа очима українця».  
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.10, 8.20, 9.20 М/ф.
07.50, 8.50 “Top shop”.
11.35 “Жарт за жартом”.
12.05 Невiдома версiя.
13.00 Х/ф “Три товстуни”.
14.40, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20, 21.25 Т/с “Пуаро
         Агати Крiстi”.
18.05 Х/ф “Повернення немає”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 23.35 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Як ваше здоров’я?
12.30 Нотатки на глобусi.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Вiйна i мир.
16.15 Книга.ua.
16.40 Театральнi сезони. 
         Пам’ятi Богдана Ступки.
17.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.50, 21.40 З перших вуст.
18.55 Т/с “Новели Мопассана”. (2).
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.05 “Повернiть менi красу”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.15, 23.10 Т/с “Ключi вiд 
       щастя-2”.
00.05 Драма “Ноторiус”. (2).

інтер
05.30, 23.55 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”. (2).
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.00 Унікальна Україна.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп». 
12.30 «Щоденник для батьків». 
13.00 Творчий вечір В. Крищенка.
14.00 Х/ф «Дрібка перцю». (1).
16.40 «Чарівний ключик». 
17.00 «Розкішні маєтки». 
17.30 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я». 
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси». 
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Жорстокий струмок». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 13.50 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55, 16.20 Т/с “1942”.
11.40, 13.20 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.25 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати”.
23.20 Х/ф “Сфера”. (2).

стб
06.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
10.10 “Холостяк-5”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.40, 7.45, 8.05 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб”.
07.43 М/с “Барбоскiни”.
07.47 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.10 Т/с “Друзi”.
10.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.00 Серця трьох.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.20 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.25, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту”.
23.00 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Амелiя”.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
         Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Біля рідних джерел».
12.30 «Європа очима українця».  
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Телесик».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Чарівне джерело».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Віконечко».
17.30 «Скарби музеїв 
         Полтавщини».
18.00 «Україна невідома. 
          Трипільське диво».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Теплоізоляція».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Своє, українське».
20.00 «Діловий ритм».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.20, 8.30, 9.30 М/ф.
08.00, 9.00 “Top shop”.
11.40 “Жарт за жартом”.
12.10 Невiдома версiя.
13.05 Х/ф “Трин-трава”.
14.35, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.15, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.00 Х/ф “Калина червона”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.20 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.Ua.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.00 Хочу бути.
10.40 Спогади.
11.15 Х/ф “Така пiзня, така 
        тепла осiнь...”
12.45 Д/ф “Галiсiя. Рибалки 
        у небезпецi”.
13.40 Д/с “Гра долi”.
14.20 Фольк-music.
15.25 Х/ф “Владика Андрей”.
17.45 Театральнi сезони.
18.15 Т/с “Новели Мопассана”. (2).
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.25 Х/ф “Дельго”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: 
         пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15, 19.30 “ТСН”.
11.00, 12.10 “Свiт навиворiт: 
          Латинська Америка”.
13.20 “Iнспектор Фреймут”.
14.55 “Територiя обману”.
15.50 “Повернiть менi красу”.
17.00, 18.15 “Чотири весiлля-4”.
20.15 Мелодрама “Пощастить
           у коханнi”. (2).
00.00 Мелодрама 
        “Якби я тебе кохав”. (2).

інтер
05.50 Х/ф “Покровськi ворота”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.05 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
12.00 Х/ф “Самотнi серця”.
15.50 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
17.45 Т/с “Янгол у серцi”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Янгол у серцi”.
23.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Х/ф «Ангел для Мей». (1).
07.30 «Про нас». 
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна». 
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція 
       святої літургії з
       архікатедрального собору 
       УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми». 
12.00 Х/ф «Магія золотого ведмедя». (1).
13.30 «Чарівний ключик». 
14.00 «Погляд зблизька».  
14.30 «Формула здоров’я». 
15.30 «Про нас». 
16.00 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
16.30 «Слідства. Інфо». 
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Золоте стремено». 
17.40 «Про кіно». 
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас». 
21.00 «Гал-кліп». 
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Сяюча молодь». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.45 Факти.
06.20 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
08.55 Зiрка YouTube.
11.25 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Мортал Комбат. 
         Знищення”.
14.45 Х/ф “Ейр Америка”.
16.45 Х/ф “Вiчно молодий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Смертельна зброя-3”. (2).
21.35 Х/ф “Смертельна зброя-4”. (2).
23.50 Х/ф “Гнiв”. (2).

стб
06.00 Х/ф “Парасолька для наречених”.
07.35 Х/ф “Дами запрошують кавалерiв”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.05 “Караоке на Майданi”.
11.05 Х/ф “Час щастя”.
13.10 Х/ф “Час щастя-2”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-4 
          з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
05.45, 8.40 Kids’ Time.
05.50 Х/ф “Кiт Кiттредж: 
        Американська дiвчинка”.
07.20 М/ф “Скубi Ду: Легенда 
        про Фантозавра”.
08.45 Файна Юкрайна.
09.25 Перфект.
14.10 Х/ф “Перший лицар”.
16.50 Х/ф “Принц Велiант”. (2).
18.45 Х/ф “Мумiя: Принц Єгипту”.
21.00 Х/ф “Тiнь”.

канал “україна”
07.10 Х/ф “Формула щастя”.
09.00 Т/с “Сила вiри”.
12.50 Т/с “Умови контракту”.
19.00 Подiї.
20.00 Т/с “Умови контракту”.
22.00 Х/ф “Синя борода”.
23.50 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.30 Х/ф “Щоденник слабака”.
07.55 Зоо фактор.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.55 М/ф “Пригоди 
        братика кролика”.
12.10 М/ф “Пригоди Лева 
          в чарiвнiй країнi Оз”.
13.45 Х/ф “Принцеса 
        на горошинi”.
14.55 Х/ф “Життя пiсля випускного”.
16.35 Х/ф “Аквамарин”.
18.20 Х/ф “Божевiльне
         побачення”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.00 Х/ф “Не вiдпускай мене”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Велети духу і слави.
         Українська місія».
10.35 «Словами малечі 
         про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
13.45 «Мальовниче
         Тернопілля».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.40 «Край, в якому я живу».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Здоровенькі були».
17.30 «Живе 
        багатство України».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Азбука смаку».
18.30 «Сад. Город. Квітник».
18.50 «Край, в якому я живу».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні
         скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «7 чудес України»
22.30 «Перемога, 
         свята Перемога!»
23.00 Мовлення 
           у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 “Криве дзеркало”.
11.40 Т/с “Ставка бiльша, нiж життя”.
20.40 Х/ф “Людина, яка смiється”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.35, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Свiтло.
12.00 “Вересень”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Надвечiр’я.
16.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
17.05 Д/с “Замки Європи”.
17.45 Зроблено в Європi.
18.50, 21.40 З перших вуст.
18.55 Т/с “Новели Мопассана”. (2).
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Ексклюзивне iнтерв’ю 
        Президента Болгарiї
        Росена Плевнелiєва.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.25 “Територiя обману”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.15 Т/с “Ключi вiд щастя-2”.
23.10 “Право на владу-2”.

інтер
05.30, 23.55 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”. (2).
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я». 
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло». 
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Божі корівки». (1).
17.00 «Розкішні маєтки». 
17.30 «Музичні делікатеси». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо». 
20.30 Файне місто Тернопіль.
          Свідчення часу.
21.00 Наші вітання
21.30 «Компроміс». 
22.35 Х/ф «Гарячий кий». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 13.50 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “1942”.
11.45, 13.20 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
17.45, 22.25 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати”.
23.25 Х/ф “Сталь”. (2).

стб
05.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Зiркове життя. 
        Знiвеченi пластикою”.
08.50 “Вагiтна в 16”.
09.55 “Дочки-матерi”.
10.45 “Холостяк-5”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.30, 7.40, 8.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб”.
07.35 М/с “Барбоскiни”.
07.45 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.05 Т/с “Друзi”.
09.55 Єралаш.
11.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.50 Серця трьох.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Супермодель по-українськи.
20.55 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.20 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.25, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту”.
23.00 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Джентльмени Бронко”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
         Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Земляки».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Ми українські».
14.00 «Дива цивілізації».
14.30 «Академія батьківства».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «Крізь терни до зірок»
17.30 «О. Довженко. 
         Роздуми після життя».
18.00 «Невигадані історії».
18.30 «Думки вголос».
18.45 «Край, в якому я живу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку 
         з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.20, 8.30, 9.30 М/ф.
08.00, 9.00 “Top shop”.
11.50 “Жарт за жартом”.
12.20 Невiдома версiя.
13.15 Х/ф “Повернення немає”.
14.55, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.20 Х/ф “Транссибiрський експрес”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 Агровектор.
06.30, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 23.25 На слуху.
08.35 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Школа Мерi Поппiнс.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Д/ф “Повернення на мапу”.
12.00 Ексклюзивне iнтерв’ю Президента
        Болгарiї Росена Плевнелiєва.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Спогади.
16.05 Фiльм про фiльм.
16.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
17.05 Д/ф “Галiсiя. Рибалки у небезпецi”.
18.00 Першi на Першому.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”. (2).
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.20 “Свiтське життя”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40 Т/с “Свати-4”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
20.20 “Мультибарбара 2015”.
21.00 “Свiтське життя. 10 рокiв”.
23.10 Драма “Помста”. (2).

інтер
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”. (2).
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Коли на пiвдень 
         вiдлетять журавлi”. (2).
00.40 Т/с “Картковий будиночок-2”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо». 
08.00 Файне місто Тернопіль. 
          Свідчення часу.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик». 
12.10 «Гал-кліп». 
12.40 «Етнографія і фольклор». 
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «По той бік минулого». (1).
17.00 «Розкішні маєтки». 
17.30 «Гаджет Time». 
17.40 «Модна правда». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька». 
20.40 «Золоте стремено». 
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми». 
22.35 Х/ф «Прекрасна Донна». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 13.50 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55, 16.20 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
11.45, 13.20 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.25 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати”.
23.25 Х/ф “Хрест”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Попереднє розслiдування”.
08.10 Х/ф “Не може бути!”
10.05 Х/ф “Чорна стрiла”.
12.00 Х/ф “Гардемарини, вперед!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
19.50 Х/ф “Мiльйонер”.
22.35 Х/ф “Наречена мого друга”.
00.40 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса 
        i доктора Ватсона”.

новий канал
06.00, 7.40, 7.50, 8.05 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб”.
07.45 М/с “Барбоскiни”.
07.53 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.10 Т/с “Друзi”.
10.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.05 Серця трьох.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Супермодель по-українськи.
20.55 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.15 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 6.15, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.25, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Х/ф “Повiр, усе буде добре”.
23.00 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00 Вiталька.
17.15 Країна У.
18.20 Х/ф “Життя пiсля випускного”.
20.00 Х/ф “Нiч у музеї-2”.
22.00 Х/ф “Бет Купер, я кохаю тебе”. (2).
00.00 Х/ф “Клас”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
           Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мова про мову»
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Калинові острови».
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Мамина доля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Все про їжу».
17.30 «Cлово має 
         народний депутат».
17.50 «Край, в якому я живу».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Мандри».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни 
           рятувальник».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.20, 8.30, 9.30 М/ф.
08.00, 9.00 “Top shop”.
10.55 “Жарт за жартом”.
11.25 Невiдома версiя.
12.20 Х/ф “Калина червона”.
14.10, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.50, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.35 Х/ф “Гангстери в океанi”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi
         вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.00 М/ф.
09.15 Нотатки на глобусi.
09.30 Український корт.
10.00 Зроблено в Європi.
10.30 Книга.ua.
11.00 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
12.10 Етнографiчнi замальовки (Грузiя).
12.25 Д/ф “Подорожуймо Литвою”.
13.00 Свiтло.
13.45 М/ф “Тарбозавр”.
15.20 Д/с “Замки Європи”.
16.10 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.05 Чоловiчий клуб.
17.35 Музичнi салони ARTE.
18.40 Д/с “Гра долi”.
19.15 Фiльм про фiльм.
19.25 Х/ф “Така пiзня,
        така тепла осiнь...”
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди 
          ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Свiтське життя. 10 рокiв”.
12.00 Мелодрама “Подруги”.
13.55 “Сказочная Русь”.
14.35 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.10 Трилер “Явище”. (2).

інтер
06.20 Х/ф “Мiй молодший брат”.
08.00, 8.40 “Школа доктора
          Комаровського”.
09.30 Х/ф “Покровськi ворота”.
12.10 Т/с “Коли на пiвдень
          вiдлетять журавлi”.
15.50 Х/ф “Пiти, щоб залишитися”.
17.50 Х/ф “Самотнi серця”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Самотнi серця”.
22.05 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас». 
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Ангел для Мей». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».       
10.00 Вікно в Європу. 
       Сильні разом.
10.30 Блага звістка 
       з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».        
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс». 
12.30 Україна. Перезавантаження.
14.00 Культура і мистецтво.
14.30 «Щоденник для батьків». 
15.00 Х/ф «Магія золотого 
            ведмедя». (1).
16.20 «Гаджет Time». 
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси». 
20.10 Унікальна Україна.
21.00 Файне місто Тернопіль. 
         Свідчення часу.
21.30 ТНМК & МАСО Слобожанський.
22.45 «Про нас».
23.00 «Євромакс». 
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.20 Факти.
06.45 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.30 Провокатор.
09.05 Стоп-10.
10.00 Секретний фронт.
10.55 Антизомбi.
11.55 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.05 Цивiльна оборона.
14.05 Iнсайдер.
15.05 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Смертельна зброя”. (2).
22.10 Х/ф “Смертельна зброя-2”. (2).
00.20 Х/ф “Мортал Комбат”. (2).

стб
06.40 Х/ф “Невиправний брехун, або Казка 
з хорошим кiнцем”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.05 Х/ф “Не може бути!”
12.05 Т/с “Коли ми вдома”.
13.40 Х/ф “Мiльйонер”.
15.50 Х/ф “Наречена мого друга”.
18.00 Х/ф “Час щастя”.
20.00 Х/ф “Час щастя-2”.
21.55 Х/ф “Прилетить раптом чарiвник”.
23.50 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 6.20 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.25 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00 Стажери.
10.15 Ревiзор.
12.30 Пристрастi за Ревiзором.
14.20 Хто зверху-3.
18.15 Х/ф “Перший лицар”. (2).
20.55 Х/ф “Конан-варвар”.
23.15 Х/ф “Людина в залiзнiй масцi”.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Адвокат”.
10.00 Реальна мiстика.
10.50 Х/ф “Повiр, усе буде добре”.
13.00 Т/с “Квиток на двох”.
15.20 Т/с “Квиток на двох”.
17.10 Т/с “Сила вiра”.
19.40 Т/с “Сила вiри”.
22.00 Х/ф “Формула щастя”.
23.50 Таємний код зламано. Музика.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.30 М/с “Незвичайнi 
         пригоди Карика i Валi”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Зоо фактор.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.55 М/ф “Долина папоротi-2: 
         Чарiвний порятунок”.
12.10 М/ф “Пригоди
         братика кролика”.
13.25 Х/ф “Блакитна свiчка”.
14.35 Х/ф “Аквамарин”.
16.20 Х/ф “Божевiльне побачення”.
18.00 Х/ф “Нiч у музеї-2”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.00 Х/ф “Бет Купер, 
       я кохаю тебе”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
        Українська місія».
10.35 «Учнівський щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Своїми очима».
13.20 «Мандри».
13.40 «Будьмо знайомі».
14.30 «Василь Зінькевич».
15.00 «Здоровенькі були».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі 
        про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Храми Поділля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 “Криве дзеркало”.
11.40 Т/с “Ставка бiльша, нiж життя”.
21.00 Х/ф “Десять негренят”.
23.20 Бенефiс.
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Чи то світ перевернув-
ся? Майже повсюди 
на земній кулі — кон-
флікти, неспокій. У 
політиці, в економіці, 
в природі… Не знає-
мо, коли закінчиться 
війна в Україні. Чого 
нам чекати? Що підка-
зують людству закони 
всесвіту? Про це — 
розмова з тернопіль-
ським астрологом Іва-
ном Круп’яком.

—  Починається новий 
день, але, на жаль, бага-
то хто перестав очікува-
ти від нього чогось при-
ємного, добрих звісток. 
Думаємо про війну. З 
цим важко жити. Але ж 
Небеса дають нам шанс 
змінити буття на Землі 
на краще? Чи не так, Іва-
не Степановичу?

—  Кожна людина, дер-
жава, нація має свою до-
лю. Те, що має бути, — 
збудеться. Відвернути ні-
чого не можливо. Але мож-
на пом’якшити або погір-
шити ситуацію. Це зале-
жить від людей. Події, які 
зараз відбуваються, згаду-
ються у різних пророцтвах. Не-
давно нас майстерно обманю-
вали кінцем світу. Працювали 
цілі центри для того, щоб людей 
налякати. І в це вірили. Запаса-
лися продуктами, будували бун-
кери. Паніка минула. Світ зали-
шився… Все відбувається за не-
бесними законами. Кожна подія 
— своєрідний виклик, випробу-
вання для держав, націй і для 
кожного зокрема. Зараз в Укра-
їні модно говорити про люстра-
цію. Так ось, люстрацію кожен 
повинен почати з себе. Пройти 
її мають не лише чиновники, ви-
сокопосадовці, а вся нація. Змі-
нимось ми — зміниться держава. 
Ми тримаємо долю України в 
своїх руках.

— І долю Європи також?
— Наші дні починаються з 

тривог. Уже другий рік. І кінця-
краю не видно. Але в нас є ве-
лика витримка. Ця війна заби-
рає найцінніше — життя. Вод-
ночас, вона гартує нас мораль-
но. Мусимо шукати в собі ту 
одну струнку, аби пережити бі-
ду. В нашому великому спіль-
ному домі — Землі — панує не-
спокій. У повітрі пахне третьою 
світовою. Україна нині стала 
“бронежилетом” для Європи, 
який може стримувати агресо-
ра. Зауважте, цього року від-
значили 70-у річницю закінчен-
ня Другої світової війни. Це — 
сімка. У природі це число є 
стримуючою силою. Звернуло 
на восьмий десяток. Це — 
Скорпіон. Марсовий знак, во-
йовничий. Знак перетворення. 
Тому протягом десятьох на-
ступних років у світі не буде 
спокійно. І ті, хто сьогодні живе 
добре, повинні знати, що їм 
може стати гірше.

— Іншими словами, плане-
ту буде колошматити.

— Україну також. Але після 
закінчення цього періоду на-
стане різкий перепад. Однак 
протягом згаданого часу йтиме 
боротьба з принципами мину-
лого і майбутнього. Тоді наста-
не дев’ятка — буде полегшен-
ня, затишшя. Шанс для розкві-
ту. Людство “прозріє”, почне 
набагато краще розуміти ситу-
ацію. А десятиріччя — від сімки 
до вісімки — це своєрідний 
природний відбір і випробуван-
ня між миром і війною, добром 
і злом.

— Фактично, зараз найне-
спокійніше на двох сходах. 
український схід і Близький 
Схід. Це ж не випадково?

—  Кожне дворіччя, згідно з 
астрологічними принципами, 

має свою сторону горизонту. 
Стороною горизонту останніх 
двох років є Схід. Тобто, 2014 і 
2015 роки пов’язані зі Сходом. 
Схід започатковує нову пробле-
му, яка буде вирівнюватися до-
вгий час. Український схід запа-
лав війною. Якщо, приміром, 
сторона горизонту — Південь, то 
відбуваються якісь події у півден-
ній частині планети. І вони спо-
кійніші, не настільки значимі, як 
“східні”. Північ розвиває помірко-
ваної ідеї. Бо вона — холодна, 
врівноважена. Коли на два роки 
приходить Захід, відбувається 
завершення чогось. Події котять-
ся до горизонту, наче сонце. 
Майже безболісно для планети і 
людства. Переважно, Схід і Пів-
день вносять значні корективи. 
Особливо Схід. Свого часу всьо-
го світу торкнулись події Другої 
світової. Пішла інша вібрація у 
Всесвіті, змінилась ідеологія, по-
літика, економіка. Змінилась пла-
нета. Так само на економічні й 
політичні процеси зараз впливає 
маленька Греція. Греція — ще 
один приклад того, що сторона 
горизонту — Схід змінює хід іс-
торії, усталені норми буття. Му-
симо пережити “східне дворіччя”. 
Зараз такий час, що ми є дуже 
взаємочутливі. Всі держави й на-
роди пов’язані між собою, на-
самперед, політично й економіч-
но. Отже, слід виробити таку 
стратегію, аби зберегти мир і до-
бробут. Кожна країна має руха-
тися власним шляхом розвитку, 
дотримуватися традицій, націо-
нального характеру. Але повинні 
бути єдині правила гри та співіс-
нування на планеті.

— Є шанс, що Європа зро-
зуміє Україну? Не в сенсі фі-
нансової допомоги. Йдеться 
про ментальність, нашу бо-
ротьбу за нинішній мирний 
день на її теренах. І чи скрес-
нуть психологічні й фактичні 
кордони?

— Вони поволі скресають. Але 
європейці більше нас зрозумі-
ють, коли вивчатимуть нас. Тоб-
то, коли будуть приїжджати до 
нас. Туризм може відкрити євро-
пейцям Україну. Нас, українців, 
закрили в клітку. Поставили купу 
перепон. А до нас не їдуть, бо 
зараз війна, погані дороги, інше. 
Погляньте, біля кожного облас-
ного і райцентру, у столиці висо-
чіють шикарні будинки, які пере-
важна більшість “слуг народу” 
звели не за чесно зароблені гро-
ші. Це також своєрідні міні-
офшори. “Слуги” вкрали у наро-
ду гроші і вклали їх у свої маєтки, 
розкішне життя. Там і “загубили-
ся” наші дороги. Ми повинні на-

вчитися презентувати світу себе, 
свою державу. Але, як я вже ка-
зав, кожен українець повинен 
пройти моральну, духовну лю-
страцію. І маємо пам’ятати: час 
минає швидко, відходять поко-
ління. А що ми бачили? Тож змі-
ни не слід відкладати на завтра.

— Здається, не в пору від-
цвітають квіти, дозрівають 
плоди. Не встигнеш озирну-
тись, а вже полудень, а там і 
вечір. Поспішає час, поспішає 
життя…

— Так воно є. Люди відчува-
ють цю швидкість. І природа від-
чуває прискорений ритм. Відбу-
вається зміна епох. Стабільне  
число — 2000 років. А вже ті 
“копійки” поза цією датою ми-
нають дуже швидко. Тому ми 
повинні цінувати кожен день. І 
не варто поспішати жити. Це за 
нас зробить час. І не треба все 
вимірювати. Зараз мірилом 
всього стали гроші. Матеріа-
лізм. Люди женуться за тим, що 
не їхнє. Твоє те, що ти поба-
чив, відчув, пережив з Богом, з 
природою — це твоє, минуче і 
тимчасове. У природі все му-
дро продумано. Зайдіть до лі-
су, коли пташки насиджують 
гнізда, аби продовжити свій 
рід. Там тишина. У повній гар-
монії закладаються біоритми 
майбутніх дітей. А в людей? Всі 
знервовані, злі. Наші предки 
були значно бідніші, зате людя-
ніші. Вони дарували більше до-
броти, любові один одному. Як 
будувалися хати. Сходилось 
все село на толоку і. Ми, укра-
їнці, маємо чудові традиції. Ве-
ликобританія живе без консти-
туції. Там все ґрунтується на 
традиціях. А ми свої традиції не 
бережемо. Мавпуємо чуже. 
Найстрашніше, коли нація від-
мовляється від своїх традицій. 
Небеса карають. Так, час вима-
гає змін. Але навіщо ступати 
чужими слідами? Ось, для при-
кладу, адміністративна рефор-
ма. Чи вона на часі? Хтось це 
вивчав? І чому ми беремо за 
основу польську модель, а не, 
скажімо, японську? Чому вчені 
мужі не виступили перед сус-
пільством і не сказали: ми були 
там, там і там… Дивилися, ви-
вчали. Беремо одну область як 
пілотну. Вдасться — добре, а ні 
— будемо впроваджувати щось 
інше. Народ не розуміє, що ко-
їться. Чужі традиції користі не 
приносять. Повертаймося до 
власних. До життєдайних дже-
рел народної та історичної му-
дрості. Маємо 24 роки неза-
лежності, а що змінилось? У 
нас не будується держава для 

блага людини. Губимо віру в 
силу природи та традицій. 
Чого нам набудували протя-
гом 24 років? Будинків куль-
тури? Театрів? Ні! Аптек! 
Торговиць!

— І “добрі” люди не да-
ють спокою Україні. І ми 
самі не ангели…

— “Добрі” люди завжди 
ласо дивились на Україну. Бо 
наша земля таїть у собі всю 
таблицю Менделєєва — 98 
відсотків. Маємо чудові ґрун-
ти. Людський і розумовий  
потенціал. Ми живемо на уні-
кальній території. Тому нас 
завжди, з усіх боків хтось 
скубав. А нам не вистачає 
власної принциповості. Має-
мо бути горді, знати собі ці-
ну, коли треба, вміти сказати 
“ні”. А ми часто буваємо над-
то поступливі. Тому і раніше, 
і зараз на нашу біду євро-
пейці дивляться через при-
зму своєї ситості й зарозумі-
лості. Щоправда, аби не ста-
лося так, що можуть пошко-
дувати, як свого часу було. 
Маю на увазі події Другої 
світової. Європейські країни 
не побачили потенційної за-
грози з боку Третього рейху. 
І нинішню ситуацію Європа 

не бере глибоко до серця. А 
московити небезпечні... Зага-
лом, всі проблеми людства від 
незнання. А незнання — це тем-
нота в людей, націй, це — ката-
строфа. Та завжди знаходиться 
той, хто запалює свічечку. Ма-
ленький вогник перемагає 
будь-яку темноту. Зараз наші 
вояки, прості хлопці, є тими 
свічечками, вогниками, які бо-
рються проти темноти і новіт-
ньої орди.

— Страшно знову потрапи-
ти під владу Московії.

— Нас зомбували кінцем сві-
ту. Тепер лякають Путіним, 
нав’язують фатальні думки, аби 
люди втрачали інтерес де за-
хисту і боротьби. Ми повинні 
діяти, застосовувати контрар-
гументи. Чому не кажемо, що 
Росія може розвалитися?

— Складається враження, 
що Путін хоче керувати вічно. 
Десь до 2024 року. Може, на 
Небесах думають інакше…

— До 2024 року він керувати 
не буде. До речі, 24-ий рік — це 
рік смерті Леніна. Фатальна да-
та. Може статися, що до 2024 
року Росії вже не буде. Зараз 
вона змінює історію, аби вигля-
дало так, наче вся цивілізація 
пішла від Московії. Московити 
починають створювати нову еру 
під себе. Але можуть своїми 
руками себе знищити. Як це 
було з іншими імперіями. Росія 
— це також імперія. Бо істинна 
Росія — це кілька областей. Усе 
інше — загарбане, вкрадене. 
Завойована, окупована терито-
рія. Теперішня Російська Феде-
рація — колгосп. І не забувай-
мо: на окуповану територію 
дивляться інші. Росія має не-
безпечного сусіда — Китай. А 
там купа народу...

— Україна буде! Правда? І 
ми повинні тією думкою жи-
ти, починати новий день.

— 24 серпня будемо святку-
вати День Незалежності і 24 
роки Незалежності. Це для нас 
роковий рік. Маємо цей рубіж 
перейти. Три роки — і все у нас 
піде на краще. Якщо у світі бу-
де порядок. Бо, повторюю, все 
на цій планеті взаємозв’язане. 
Треба набратись терпіння й му-
дрості, пережити ці три роки, 
складний час від сімки — до ві-
сімки, і фальшивих пророків та 
політиків, і економічну скруту. 
Минеться все, а Україна буде!

Ольга ЧОрНА.
 

(“Наш день”,  
№26, 

8 липня —14 липня 2015 р.)

Іван Круп’як:  
“Ми тримаємо долю  

України в своїх руках” 

Тернопільський астролог Іван Круп’як.

Бута Андрій Михайлович,  
1977 р. н.

Гарник Петро Ігорович,1975 р. н.
Головатий Петро Васильович, 

1979 р. н.
Дмитришин Василь Степанович, 

1976 р. н.
Дмитришин Ігор Степанович, 

1978 р. н.
Каліщук Василь Мирославович, 

1977 р. н.
Козак Олег Євгенович,1979 р. н.
Колодій Ігор Володимирович, 

1978 р. н.
Колодко Віталій Володимиро-

вич, 1986 р. н.
Колодко Сергій Володимирович, 

1982 р. н.
Кушнір Михайло Михайлович, 

1990 р. н.
Лисий Андрій Любомирович, 

1978 р. н.
Максимович Микола Гордійо-

вич, 1975 р. н.
Мацелюх Василь Петрович, 

1989 р. н.
Пасічник Василь Степанович, 

1978 р. н.
Пастушак Ігор Миколайович, 

1974 р. н.
Постнов В’ячеслав Миколайо-

вич, 1978 р. н.
Притуляк Юрій В а с и л ь о в и ч , 

1984 р. н.
Військовий комісар 

Тернопільського ОМВК               
С. П. ГАВрИЛЮК. 

Список осіб, яким 
необхідно з’явитися  
в Тернопільський 

об’єднаний міський 
військовий комісаріат для 

завершення уточнення 
облікових даних

В е л о и к о б е р е з о в и ц ь к а  
селищна рада, відповідно до  
ст. 21 Закону України “Про регулю-
вання містобудівної діяльності” та 
Закону України “Про місцеве само-
врядування в Україні”, проводить 
громадські слухання з питання роз-
гляду Детального плану території 
смт. В. Березовиця (Локалізація: 
земельний масив в районі північної 
частини селища) Тернопільського 
району Тернопільської області.

Площа Детального плану терито-
рії — 7,2 га; територія в межах про-
екту — 7,2 га; замовник ДПТ — Вели-
коберезовицька селищна рада. 

Розробник ДПТ — Дочірнє під-
приємство “Проектний інститут 
“Тернопільський промбудпроект” 
державного публічного акціонерно-
го товариства “Будівельна компанія 
“Укрбуд”.

Місце ознайомлення з проек-
тними матеріалами — приміщення 
виконавчого комітету Великобере-
зовицької селищної ради за адре-
сою: 47724 вул. Микулинецька, 
№42, селище Велика Березовиця, 
тел. 27-41-42

Громадські слухання відбудуть-
ся: 18 серпня 2015 року о 18.00 
год. у приміщенні Великоберезо-
вицької селищної ради. Зауважен-
ня та пропозиції щодо проекту Де-
тального плану території прийма-
ються виконавчим комітетом Вели-
коберезовицької селищної ради у 
письмовому вигляді з дня опубліку-
вання до 17.08.2015 року.
Секретар Великоберезовицької 

селищної ради О. П. ЧУрА.

Відповідно до Закону України 
“Про добровільне об`єднання тери-
торіальних громад” (№ 157-VIII від 
05.02.2015 року), в селищі Велика 
Березовиця 19 липня 2015 року з 
09.00 до 21.00 год. у приміщенні 
селищної ради по вул. Микулинець-
ка, № 42 та селищного Будинку 
культури (вул. Шевченка, №2) буде 
відбуватися народне опитування 
шляхом таємного голосування. Про-
хання всім мешканцям селища взя-
ти активну участь (мати при собі 
паспорт).

Метою цього опитування є ви-
значення населення щодо приєд-
нання Великої Березовиці до м.Т 
ернополя або створення об’єднання 
територіальних громад з іншими на-
селеними пунктами (Острів, Миш-
ковичі).

Примітка: (мешканці, які прожи-
вають до залізничної колії, будуть 
голосувати в приміщенні селищної 
ради, ті, які проживають після заліз-
ничної колії (старе село), —  
голосуватимуть в селищному  
Будинку культури).
Секретар Великоберезовицької 

селищної ради О. П. ЧУрА.
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Резонанс ●

Ми — українці ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Я молюся за тебе, солдате, 
Починаю свій день із новин...
Сину, друже, брате 

відважний мій, 
Мій земляче, ти там — 

не один...
Хай не вцілить у тебе наш

ворог 
І засліпить йому сонце очі,
А земля хай у них сипле порох. 
Я молитву до Бога шепочу...
Щоб ніякий Іуда не зрадив, 
І удача завжди поруч була...
Ти вцілій, я прошу, Бога ради... 
Хай молитва зігне вражі дула!
Знаю я — не вмирають герої, 

Та прошу я у Бога: “Вцілій!” 
Україна в молитві, з тобою! 
Переможцем вернися, живий!
Я молюся за тебе, солдате, 
Щоб не влучило військо вороже.
Сину, друже, брате відважний

 мій, мій земляк... 
Бережи, тебе, Боже! 
Ніколи не залишається осто-

ронь важливих подій  наша сіль-
ська поетеса Оксана Кізлик, яка 
виступила з новим віршем. 

Маємо щиру надію, що 20-ту 
річницю Конституції  Україна буде 
святкувати у мирі та спокої, а сло-
во “війна” зникне з нашого життя, 
нашого серця, і колись — з нашої 
пам’яті.

“Україно,  
ми твоя надія”

Байковецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади посадової особи місцевого самоврядування – начальник 
військово-облікового столу, на час декретної відпустки. Особи, які бажа-
ють взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь в 
конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановлени-
ми законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах 
місцевого самоврядування та проходження в органах місцевого само-
врядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними 
додатками; дві фотокартки (розміром 4*6); копію документа про освіту; 
відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе 
та членів своєї сім’ї; копію першої та другої сторінок паспорта громадя-
нина України. Умови конкурсу: стаж роботи за фахом – не менше шести 
місяців. Документи приймаються вподовж місяця з дня опублікування 
оголошення за адресою: 47711, вул. Січових Стрільців, 43, с. Байківці, 
Байковецька сільська рада. Довідки за телефоном: 29-62-24.

Байковецька сільська рада оголошує конкурс на вакантну посаду 
посадової особи місцевого самоврядування – спеціаліст землевпоряд-
ник. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення за-
явника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу в органах місцевого самоврядування та проходження в орга-
нах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма 
П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки (розміром 4*6); копію 
документа про освіту; відомості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; копію першої та другої сторі-
нок паспорта громадянина України. Умови конкурсу: стаж роботи за 
фахом – не менше одного року. Документи приймаються вподовж міся-
ця з дня опублікування оголошення за адресою: 47711, вул. Січових 
Стрільців,43, с. Байківці, Байковецька сільська рада. Довідки  
за телефонами: 29-62-24; 29-62-44. 

Працівники культури Тернопільського району сумують з приводу 
смерті колишнього завідувача бібліотеки-філії села Підгороднє  
Стефанії Василівни ШКІРИ і висловлюють співчуття рідним  
та близьким.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. сумує і висловлює співчуття 
діловоду Ользі Остапівні ІВАНЮТІ з приводу смерті матері.

Володимир 
КОЛІНЕЦЬ, 

народний депутат 
України І 

скликання, член 
Національної спілки 

журналістів 
України.

Я ніколи не захи-
щав корупції і ко-
рупціонерів, а, навпаки, з 
цим явищем боровся: за під-
сумками 2006-2007 рр. був 
переможцем всеукраїнсько-
го конкурсу журналістів за 
публікацію статей на тему 
корупції.

Цього разу взятися за перо 
спонукала так звана “справа Вар-
динця”, яка мала широкий резо-
нанс у суспільстві та засобах ма-
сової інформації у квітні-травні 
цього року, але дещо затихла в 
зв’язку з операцією на відкритому 
серці Ігоря Степановича. Проте 
актуальність її нікуди не поділася: 
Ігор Вардинець з 27.05.2015 пе-
ребуває в Інституті серця МОЗ 
України в Києві, тут йому двічі 
зроблено складну операцію на 
серці — так зване коронарне стен-
тування.

Між тим, кримінальне прова-
дження, відкрите 17 квітня ц.р. 
проти Ігоря Вардинця з приводу 
підозри його в отриманні хабаря в 
розмірі 200 тисяч грн., залиша-
ється у силі. Вважаючи себе не 
винним, а грубо “підставленим” у 
цій справі, Ігор Вардинець та його 
захисник, адвокат Олег Шрам 
(адвокатське об`єднання “Євро-
пейський правозахист”, м. Київ.) 
збирають власне “досьє” доказів 
неправомірності дій звинувачу-
вальної сторони. Це “досьє”, ска-
жу відверто, вже досить вагоме: 
скарга на ім`я Генерального про-
курора України Шокіна В.М. від 
4.05. 2015. і повторна скарга на 
ім`я Генерального прокурора 
України Шокіна В.М., зареєстро-
вана в ГПУ за № 43 від 24.06.2015. 
Скарга щодо поведінки судді, за-
реєстрована у Вищій кваліфіка-
ційній комісії суддів України від 
28.05.2015 р. за №795; доповне-
ння до скарги щодо поведінки 
судді, зареєстроване у Вищій ква-
ліфікаційній комісії суддів України 
від 16.06.2015 року за № 894; 
звернення Ігоря Вардинця у про-
куратуру Тернопільської області 
від 30.04.2015 року, у якому аргу-
ментується неправомірність дій 
правоохоронців і порушення його, 
Ігоря Вардинця, “прав як людини і 
основоположних свобод”. Є чис-
ленні клопотання до прокуратури 
Тернопільської області адвоката 
АО “Європейський правозахист” 
Олега Шрама, котрий зараз є 
представником потерпілого Ігоря 
Вардинця у кримінальному про-
вадженні №42015210000000083 
від 29.05.2015 року, відкритому 

Тернопільською обласною 
прокуратурою на дії пред-
ставників міліції області за 
ознаками злочинів, перед-
бачених ч.2.ст.127 — кату-
вання і ч.3, ст. 371 КК Укра-
їни — завідомо незаконне 
затримання з тяжкими на-
слідками.

Зважаючи на те, що за-
раз по одній справі Ігор 

Вардинець проходить як підозрю-
ваний, по іншій — як потерпілий, 
його “досьє”, судячи з усього, по-
повниться ще не одним доказо-
вим документом перед тим, як він 
зможе захистити свою честь у від-
критому, публічному суді.

Повторюю, я ніколи не захи-
щав корупції і корупціонерів. То-
му, зізнаюся, був шокований по-
відомленням про підозру, оголо-
шену в квітні цього року головно-
му лікарю ТРТМО, заслуженому 
лікарю України, депутату Терно-
пільської обласної ради Ігорю 
Вардинцю начебто в отриманні 
хабара на суму 200 тисяч грн., 
адже давно знаю його як поряд-
ну, патріотично налаштовану лю-
дину. Два роки, у 2001-2002, я 
працював у Тернопільському ра-
йоні на посаді директора район-
ного центру соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді, тож 
часто по роботі ми спілкувались. 
Крім того, добре знаю Ігоря Вар-
динця як громадсько-політичного 
діяча — Верховного отамана 
Українського козацтва. Я полков-
ник козацтва “Подільська Січ”, 
яке Верховному отаману Україн-
ського козацтва хоч і не підпо-
рядковувалось, але козацькі свя-
та та інші заходи ми організову-
вали та проводили разом. Брали 
активну участь у Помаранчевій 
революції, Революції Гідності, не 
раз виступали під час подій у 
грудні 2013 — лютому 2014 року 
на Театральному майдані в Тер-
нополі. Тоді Ігор Вардинець, як 
Верховний отаман Українського 
козацтва, видав наказ усім коза-
кам вирушати в Київ на майдан… 
Тому, повторюю, я був шокова-
ний повідомленням прес-служби 
міліції та ЗМІ. Ця інформація, ду-
же однобока і тенденційна, од-
разу вийшла на всеукраїнський 
рівень, і я вирішив дізнатись про 
все глибше.

Спочатку у зв’язку з важким 
станом здоров`я Ігоря Степанови-
ча у палату реанімаційного відді-
лення кардіології Тернопільської 
міської лікарні №2, де він перебу-
вав, не пускали нікого, але згодом 
мені дозволили зайти. Це було 25 
квітня цього року. У палаті я по-
знайомився з адвокатом Ігоря 
Вардинця. Ігор Степанович почав 
з того, що в знак протесту проти 
незаконних дій правоохоронців 
оголосив голодування. Сказав, 
що лежить ще з 30 березня цього 
року, коли в нього стався третій 
інфаркт (перший був у 2001 році, 

другий — у 2002 р.). “Тепер лежу 
з четвертим інфарктом “завдяки” 
нашим правоохоронцям, які хо-
чуть стерти мене з лиця землі, — 
сказав Ігор Вардинець. — Але не 
дочекаються”. Додав, що тоді, 17 
квітня, коли в ЗМІ була поширена 
офіційна інформація УМВС в Тер-
нопільській області начебто про 
взяття його з хабаром “на гарячо-
му”, близько 23 години ночі семе-
ро працівників міліції, незважаючи 
його важкий стан, без дозволу лі-
куючого лікаря, ввірвались у його 
палату, довго проводили допит та 
обшук. У результаті в ніч з 17 на 
18 квітня в Ігоря Вардинця стався 
четвертий інфаркт. Згодом Ігор 
Степанович аргументував це у 
письмових скаргах на ім`я Гене-
рального прокурора України В. М. 
Шокіна. 

З того часу вже минає чотири 
місяці, тому в останній скарзі на 
ім`я Генпрокурора України, яка 
зареєстрована в Генпрокуратурі 
24.06.2015 року за № 43, Ігор 
Вардинець просить Генерального 
прокурора України обидві кримі-
нальні справи, а саме: ту, що по-
рушена проти нього, і ту, що по-
рушена проти правоохоронців, — 
передати слідчим підрозділам ін-
шої області. Процесуальне керів-
ництво також просить передати 
прокуратурі іншої області. Ще він 
вимагає призначити службову пе-
ревірку за кожним із наведених 
ним фактів порушення його прав 
під час досудового розслідування 
та притягнути до передбаченої 
законодавством відповідальності 
службових осіб УМВС та обласної 
прокуратури. Також у скарзі на 
ім`я Генпрокурора України Ігор 
Вардинець аргументує проти-
правні дії директора приватного 
аптечного закладу, які полягають 
у провокації підкупу (прийшов 17 
квітня у палату реанімації, де ле-
жав Ігор Степанович, щоб віддати 
давній борг), наполягав узяти, 
щоб потім “викрити” у начебто 
отриманні неправомірної вигоди. 
Ігор Вардинець визнає його дії як 
такі, що містять ознаки злочину, 
передбаченого ч.2. ст. 370 Кримі-
нального кодексу України. 

Отже, боротьба Ігоря Вардин-
ця за здоров`я, життя, відстою-
вання власної честі і гідності три-
ває. Усім — колегам, друзям, ро-
дині, співробітникам — він вдяч-
ний за підтримку. В Інституті сер-
ця МОЗ України Ігор Степанович 
перебуватиме до повного оду-
жання, щоб у відкритому суді до-
вести свою правоту.

Звичайно, я не ідеалізую Ігоря 
Вардинця. Як і кожна людина, він 
може помилятися. Але ж є певні 
моральні правила, презумпція не-
винності, не можна ігнорувати 
основоположних свобод і прав 
людини. Саме громадськість, вва-
жаю, у цій ситуації повинна вима-
гати справедливого, відкритого 
суду.

Порушено кримінальну  
справу за катування  

над Ігорем ВардинцемБлизько сотні хлопців та ді-
вчат 20-30 липня візьмуть 
участь у патріотичному таборі 
“Відвага” ім. Івана Гавдиди”, 
що проходитиме на межі 
трьох областей: Полтавської, 
Сумської та Харківської. Про-
тягом десяти днів на березі 
Ворскли учасники зі всієї 
країни готуватимуться до ви-
кликів сучасних реалій. Про-
грама табору спрямована на 
виховання покоління, що вміє 
перемагати свої слабкості, 
має твердий характер та ак-
тивну життєву позицію.

Час довів важливість 
національно-патріотичного вихо-
вання молоді. Це визнано і на дер-
жавному рівні, де тільки починаєть-
ся розробка та планування прове-
дення заходів, подібних до “Відва-
ги”. Організатор табору, Молодіж-
ний Націоналістичний Конгрес, го-
тує молодих патріотів уже чотир-
надцять років і має розгалужену 
мережу літніх таборів, мета яких — 
активізувати молодь. Так, “Відвага” 
проходитиме восьмий рік поспіль: 
методика виховання, що діє у та-
борі, довела свою ефективність на 
практиці, адже випускники табору 
— громадські діячі, активісти Рево-
люції Гідності, бійці АТО.

““Відвага” для хлопців та дівчат, 

що хочуть діяти в інтересах Украї-
ни. Випускники табору мають бути 
готовими до будь-яких викликів: 
від базових знань про свої права 
та вміння їх захистити, до володін-
ня зброєю та спроможності адек-
ватно діяти в надзвичайних ситуа-
ціях”, каже Іван Кішка, голова Мо-
лодіжного Націоналістичного Кон-
гресу.

“За десять днів перебування у 
“Відвазі” людина дійсно може змі-
нитися. Система виховання — пе-
ревірена роками практики. Подібні 
табори організовувалися як ви-
школи в Українській Повстанській 
Армії, а ми — продовжуємо цю тра-
дицію”, — додає Дмитро Жмайло, 
комендант “Відваги”.

Сувора дисципліна, чіткий роз-
порядок дня, а також заборона  
паління та вживання алкоголю - 
неодмінна складова табору. Серед 
елементів програми - як спортивні 
змагання та ігри — регбі, бокс, 
страйкбол, волейбол, так і  лекції і 
тренінги, зустрічі з відомими людь-
ми — громадськими активістами, 
істориками, військовими, журна-
лістами.

Цього року програма табору 
включає також і елементи військо-
вої підготовки: теренову гру, 
рейндж-кидок, туристичні змаган-
ня та смуги перешкод, нічні чергу-
вання та навчальні тривоги.

Вишкіл ●

Табір “Відвага”: від 
патріота до націоналіста

Оголошення ●

Робота з внутрішньоперемі-
щеними особами.  До Терно-
пільського міськрайонного цен-
тру зайнятості у пошуках роботи 
у січні – червні 2015 року зверну-
лись 52 особи, які перемістилися 
з тимчасово окупованої території 
та районів проведення антитеро-
ристичної операції: 6 осіб, які 
прибули для тимчасового прожи-
вання з числа мешканців АР Крим 
та м. Севастополя, 31 мешка-
нець Донецької та 15 — Луган-
ської областей. Чисельність пе-
реселенців з урахуванням зареє-
строваних на початок року, скла-
ла 110 осіб.  

З метою підвищення рівня со-
ціального захисту осіб, які пере-
містилися з тимчасово окупова-
ної території та районів прове-
дення антитерористичної опера-

ції на ринку праці у березні – 
червні проведені 3 профінфор-
маційних семінари для внутріш-
ньо переміщених осіб, в якому 
взяли участь 27 таких особи. В 
результаті проведеної роботи 31 
особа  працевлаштована, 8 – на-
правлені на професійне навчання 
та підвищення кваліфікації.

За станом на 1 липня 2015 ро-
ку, на обліку у центрі зайнятості 
перебуває 35 переселенців із 
окупованих територій та жителів 
східних областей України. Про-
водиться відповідна робота що-
до сприяння їм у підборі підходя-
щої роботи.

Робота з військовослужбов-
цями – учасниками АТО.  До 
Тернопільського міськрайонного 
центру зайнятості у пошуках робо-
ти у січні – червні 2015 року звер-

нулись 11 демобілізованих вій-
ськовослужбовців, які брали участь 
у проведенні антитерористичної 
операції, що проживають в м. Тер-
нополі, з них 1 особа працевла-
штована за сприяння служби за-
йнятості у ТзОВ “Тервікнопласт”.  

За станом на 1 липня 2015 ро-
ку, на обліку у центрі зайнятості 
перебуває 8 військовослужбов-
ців, які брали участь у проведен-
ні антитерористичної операції, 
звільнених з військової служби, 
що потребують соціального за-
хисту. Проводиться відповідна 
робота щодо сприяння їм у під-
борі підходящої роботи.

За матеріалами 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

Зайнятість ●

Увага внутрішньопереміщеним особам 
та демобілізованим учасникам АТО

Надаємо консультації для населення,  як отримати субсидії.  
Тернопільська районна організація “Народний фронт”. Звертатися 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 106а, праве крило, 
2-ий поверх.
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З ювілеєм  
найщиріші вітання 
надсилаємо за-
ступнику директо-
ра Острівської му-
зичної школи Вірі 
Романівні ГАЯЦЬ. 
Міцного здоров’я, 
професійних успіхів, 
щастя на многії літа!

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій,

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — відділ культури 
Тернопільської 

райдержадміністрації, дирекція 
та колектив Острівської 

музичної школи.
  

Щиросердечно вітаємо  
з 25-річчям діловода-кур’єра  
Байковецької сільської ради Надію 
Романівну ШУЛЬ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає  
з днем народження вчителя  
німецької мови Оксану Ігорівну 
СПОДАРИК.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, хай не забудеться,

А що намріяно, все нехай збудеться.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження дорого чоловіка, 
люблячого тата Івана Михайлови-
ча СМОЛЬНИЦЬКОГО з с. Ступки 
Тернопільського району. 

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З Тобою нам завжди затишно й світло.

Ти — гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тільки треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.

З любов’ю — дружина 
Світлана, сини Юрій та Ігор.

Від усього серця вітаємо з днем 
народження Тетяну Зеновіївну 
СЕНИК із с. Смиківці Тернопіль-
ського району.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З любов’ю — мама, сестра і 
вся родина.

Колектив НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” щиро вітає з 
днем народження вчителя біології і 
хімії Людмилу Андріївну КУЧЕР.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя матема-
тики та інформатики Оксану  
Володимирівну ЗАДОРОЖНУ та 
вчителя іноземних мов Аллу  
Іванівну ЛІЩИНСЬКУ.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє та любов’ю

І подарує міцного здоров’я! 

Колектив Острівської ЗОШ  
І-ІІІ ст. вітає з днем народження  
кухаря шкільної їдальні Ольгу  
Теодорівну ВОРОБЕЛЬ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 

Педагогічний колектив Смико-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем 
народження Надію Степанівну 
ЧУЙКО.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добре буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе. 

Виконавчий комітет, депутат-
ський корпус Ігровицької сіль-
ської ради вітають з днем наро-
дження депутата Тернопільської 
районної ради Володимира  
Євгеновича МОКРИЦЬКОГО.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою.

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку не буде ніколи в очах! 

Виконком, депутатський  
корпус вітають депутата  
Ігровицької сільської ради  
Василя Михайловича  
БУРМАКУ та члена виконкому 
Петра Миколайовича ПЕЛИХА з 
днем народження.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Господньої ласки в добрі та здоров’ї.

Колектив Ігровицької амбула-
торії загальної практики сімейної 
медицини вітає з днем наро-
дження медсестру Оксану  
Петрівну БОБРИК.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою.

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку не буде ніколи в очах! 

Вітаємо з днем народження 
лікарів ТРТМО Сергія Володи-
мировича СКОЧИЛА, Ольгу 
Мирославівну СТЕЦЬ, Олега 
Борисовича ЯСІНОВСЬКОГО, 
Наталію Василівну САКОВЕЦЬ, 
фельдшерів швидкої невідклад-
ної медичної допомоги ТРТМО 
Ольгу Іванівну ПОСОЛЕНИК і 
Ольгу Романівну БУРАНИЧ, 
стоматолога ТРТМО Ларису Іва-
нівну НАУМЕНКО, хірургічного 
стоматолога ТРТМО Віталія Ро-
мановича ЛІСОВИЧА, акушера 
ТРТМО Нелю Петрівну ХАНАЦЬ-
КУ, підсобного робітника Баво-
рівської ДЛ  Василя Ярославо-
вича ДОРОША, водія ТРТМО 
Петра Івановича СІВІНСЬКО-
ГО, працівника кухні Інну Анато-
ліївну ГЕТЬМАН, прибиральника 
Ганну Луківну СТУДЕННУ, фель-
дшера ФП с. Курники Оксану 
Степанівну КОРОЛЮК, завідую-
чу ФАПом с. Смиківці Софію  
Петрівну ЯБЛОНСЬКУ.

Бажаєм щастя і достатку,

Ясного неба і тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
медсестер ТРТМО Дарину  
Романівну СМОЛЯК, Катерину 
Романівну ПЕЛЕНЬО, Ольгу 
Василівну КРАВЕЦЬ, Наталію 
Ярославівну КРУШЕЛЬНИЦЬ-
КУ, Тетяну Миколаївну  
ПОКРИШКУ, Іванну Павлівну 
БАНАХ, Наталію Олексіївну 
КОНОТОПСЬКУ, Тетяну Сафро-
нівну ПРОНІКОВУ, Тетяну  
Романівну МИКОЛАЇШИН, мо-
лодших медсестер ТРТМО Ма-
рію Несторівну НЕДОШИТКО, 
Наталію Михайлівну ДЕРЕВ-
НИЦЬКУ, Ганну Володимирівну 
ГЛУХАН.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла.

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

За версією вболівальників 
футбольного поєдинку між 
командами “Баворів” та 
“Жовтневе”, недільну гру 
сміливо можна назвати  
екзотичною — у другому 
таймі спортивну честь села 
Жовтневе взявся захищати 
легіонер — африканець  
Тьері Мангуала (Thierry 
Mangwala). Гра відбулася в 
рамках 10 туру чемпіонату 
Тернопільського району з 
футболу на стадіоні с. Баво-
рів 12 липня ц. р.

Запросив у гру африканця ка-
пітан команди “Жовтневе” Андрій 
Пласконіс, який і визначив для 
Тьері роль нападаючого під но-
мером “3”. До слова, окрім  
жовтневівчан, у Тьері була і влас-
на “темношкіра група підтримки” 
— троє вихідців з Конго, які вчать-
ся нині у Тернополі, теж навіда-
лися зранку до Баворова, аби 
підняти спортивний дух земляка-
спортсмена. Також на лаві за-
пасних команди “Жовтневе” цієї 
неділі був ще один цікавий напа-
даючий — африканець Фан Лупа-

кіс, однак через відсутність по-
треби на поле не вийшов. 

Тьері Мангуала приїхав у  
Тернопіль з далекої африкан-
ської республіки Конго. Зараз 
хлопець навчається на третьо-
му курсі в одному з тернопіль-
ських вузів. За навчання за рік 
у  
Тернополі Тьері платить по 
1800 грошових одиниць з пор-
третами американських прези-
дентів. Мешкає у зйомній квар-
тирі на масиві “Дружба”. Додо-
му в Африку їздить раз у рік, 
переважно на новорічні свята. 
Дозвілля зазвичай проводить з 
друзями-афроамериканцями у 
тернопільських караоке-клубах, 
де любить наспівувати україн-
ські хіти — “Я і Сара” (гурт  
“Дзідзьо”), “На небі” (гурт “Оке-
ан Ельзи”). На запитання, чому 
хлопець обрав для вищої освіти 
Україну, жартома відповів, що 
спокусився на красу українок. 
Наразі на нормальному роз-
мовному рівні африканець во-
лодіє українською, знає англій-
ську і французьку мови. Після 
закінчення навчання планує по-
вертатися працювати додому в 
Конго, де родина має власний 
бізнес. Сім’я в Тьері невелика 

— тато, мама та сестра, яка за-
раз навчається у Лондоні. Що-
до збройного конфлікту на Схо-
ді нашої держави африканець 
каже, що “майже не боїться”, 
підтримує позицію України і до-
бре знає, як треба відповідати 
на вітання “Слава Україні!”.

Власне, щодо футбольного 
поєдинку. У першому таймі біль-
ше випробувань випало на воро-
таря з Баворова, адже саме біля 
його “блокпоста” найчастіше  
відбувалися небезпечні маневри. 
Однак на початку вболівальники 
з Жовтневого скептично стави-
лися до перемоги чи бодай  
нічиєї для своєї команди — згід-
но з впевненою поведінкою на 
полі команди суперника. Баво-
рівчани вправно захищали свої 
позиції і активно нападали. Втім, 
шкіряний м’яч минав ворота аж 
до 43-ої хвилини, що стала щас-
ливою для Миколи Піха з ФК 
“Жовтневе” (півзахисник, №2). У 
той час Микола поцілив прямі-
сінько у ворота суперника. У дру-
гому таймі фортуна знову обрала 
команду “Жовтневе” — на 54-ій 
хвилині у ворота баворівчан по-
цілив Володимир Галаса. Матч 
закінчився з рахунком 2:0 на ко-
ристь с. Жовтневе. 

Футбольну честь команди 
“Жовтневе” захищають... африканці

Футбольна команда “Жовтневе” на стадіоні села Баворів після матчу 12 липня 2015 р.

Літо у розпалі. Спекотна по-
года спонукає дорослих та 
дітей відправитися на відпо-
чинок до води. Тим паче, що 
в цей період діти перебува-
ють на канікулах, а у дорос-
лих триває сезон відпусток. 
Тому сьогодні на берегах рі-
чок та озер досить людно. 
Однак, незважаючи на чи-
сельні застереження ряту-
вальників, не всі усвідомлю-
ють, яку небезпеку може не-
сти вода для тих, хто пово-
дить себе надто безпечно і 
необачно, наражаючи своє 
життя, а іноді і життя інших, 
на небезпеку. Так, з початку 
2015 року на водоймах Тер-
нопільської області загинули 
19 людей, з них одна дити-
на. Тернопільський РВ управ-
ління ДСНС України у Терно-
пільській області звертаєть-
ся до жителів Тернопільсько-
го району з проханням до-
тримуватись елементарних 
правил, які дозволять вбе-
регти життя та здоров’я від 
небезпеки.

*Відпочинок на воді (купання, 
катання на човнах) повинен бути 
тільки у спеціально відведених 
місцевими органами виконавчої 
влади та обладнаних для цього 
місцях.

*Безпечніше відпочивати на 
воді у світлу пору доби.

*Купатися дозволяється в спо-

кійну безвітряну погоду при швид-
кості вітру до 10 м/сек, темпера-
турі води — не нижче +18° С пові-
тря — не нижче +24°С.

*Перед купанням рекоменду-
ється пройти огляд лікаря.

*Після прийняття їжі купатися 
можна не раніше, ніж через 1,5-2 
години.

*Заходити у воду необхідно по-
вільно, дозволяючи тілу адаптува-
тися до зміни температури пові-
тря та води.

*У воді варто знаходитись не 
більше 15 хвилин.

*Після купання не рекоменду-
ється приймати сонячні ванни, 
краще відпочити в тіні.

*Не рекомендується купатися 
поодинці біля крутих, стрімких і 
зарослих густою рослинністю бе-
регів.

*Перед тим, як стрибати у во-
ду, переконайтесь в безпеці дна і 
достатній глибині водоймища.

*Пірнати можна лише там, де є 
для цього достатня глибина, про-
зора вода, рівне дно.

*Кататися на човні (малому 
плавзасобі) дозволяється тільки 
після отримання дозволу та реє-
страції у чергового по човновій 
станції.

Правилами поведінки на воді 
забороняється:

*Купатися в місцях, які не ви-
значені місцевими органами ви-
конавчої влади та не обладнані 
для купання людей.

*Залазити на попереджувальні 

знаки, буї, бакени.
*Стрибати у воду з човнів, ка-

терів, споруджень, не призначе-
них для цього.

*Пірнати з містків, дамб,  
причалів, дерев, високих берегів.

*Використовувати для плаван-
ня такі небезпечні засоби, як до-
шки, колоди, камери від автомо-
більних шин, надувні матраци та 
інше знаряддя, не передбачене 
для плавання.

*Плавати на плавзасобах біля 
пляжів та інших місць, які відведе-
ні для купання.

*Вживати спиртні напої під час 
купання.

*Забруднювати воду і берег 
(кидати пляшки, банки, побутове 
сміття і т.д.), прати білизну і одяг 
у місцях, відведених для купання.

*Підпливати близько до плав-
засобів, які йдуть неподалік від 
місць купання.

*Допускати у воді грубі ігри, які 
пов’язані з обмеженням руху рук і 
ніг.

*Подавати помилкові сигнали 
небезпеки.

*Заходити глибше, ніж до поя-
са, дітям, які не вміють плавати.

*Купання дітей без супроводу 
дорослих.

Якщо ж біда все таки трапила-
ся, пам’ятайте: “101” — номер ви-
клику служби порятунку.

Тернопільський РВ УДСНС 
України в Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Приємного відпочинку на воді!
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ПРОДАМ
* автомобіль ВАЗ 21081, об`єм 

двигуна — 1100, автопробіг 70 000 
км, рік випуску 1991, у доброму ста-
ні, ціна — 1100 у.о. Тел.:  
0977169510.

* козу, молоду, безрогу, гар-
ної масті. Тел.: (098) 94-52-130.

* комбайн СК-5 “Нива” на за-
пчастини. Тел.: 49-32-15, (099) 
193-49-36.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 12 
к. с.), мототрактори, двигуни різ-
них потужностей, навісне облад-
нання. Гарантія, з/ч, безкоштов-
на доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-30-
00, (098) 259-19-58, 066 665-36-
06.

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

* пшеницю. Тел.: (097) 317-
15-23, (097) 440-06-04.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: ав-

тослюсар. Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

* здам в оренду механічну май-
стерню 100 м2 під рихтовку, по-
краску автомобілів. Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

* здам в оренду приміщення під 
офіс 20 м2 . Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

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

* 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.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-

ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-17-
373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села, запис 
на DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує, двигу-
ни, коробки передач, ходову части-

ну, гальмівну систему, систему 
охолодження, здійснює 
комп’ютерну діагностику автомобі-
лів, зварювання.  Тел.: 067-700-55-
02, 51-00-97.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачене свідоцтво на право 

власності про нерухоме майно від 
10.11.2010 року, видане парафії 
святого Апостола і євангеліста  
Луки храму с. Долішній Івачів, який 

знаходиться на території Івачево-
Долішнівської сільської ради по 
вул. Незалежності, 39/а, вважати 
недійсним.

* втрачене свідоцтво №56 від 
17.10.2000 р. на право власності 
на 1\5 частини житлового будинку 
за адресою: вул. Івана Франка, 5, 
с. Жовтневе Тернопільського  
району, на ім’я Шоста Андрія  
Мироновича, вважати недійсним.

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 ●

Шкільний меридіан ● Земельна реформа ●

Іванна ШИМКО,  
педагог-організатор  
НВК “Домаморицька  

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Оберемки квітів, усміхнені 
обличчя і сльози на очах, 
щирі напутні слова та вітання 
— все це свято останнього 
дзвоника. Пролунав він і для 
учнів 9 класу НВК “Домамо-
рицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”. 
Для більшості учнів це про-
сто звістка про прихід шкіль-
них канікул. Три місяці сво-
боди від суворого розпоряд-
ку дня, ранніх пробуджень, 
підручників і контрольних. 
Закінчення шкільного року 
пов’язане не тільки з радіс-
тю, але і з побоюванням, 
легким смутком, надіями … 

Випускників та учнів з нагоди 
свята вітали директор НВК Мико-
ла Іринейович Васильків,  
сільський голова Михайло Воло-
димирович Струк та парох села 
отець Михайло. Кращі учні школи 
були відзначені подяками та по-
хвальними листами.

Для 9-класників останній дзво-
ник є відліком початку найбільшої 
зміни в житті. Вони начебто і не 
зовсім ще дорослі, але вже й не 
діти. Попереду ще море тривоги у 
вигляді випускних та вступних  
іспитів.

Сльози на очах у класного ке-
рівника Іванни Іванівни Чернець-
кої. Саме вона вчила  пізнавати 
життя, любити своїх батьків,  
країну; закладала основи шкільної 
дружби, любов до науки. Саме во-
на ставала на захист і давала 
слушні поради. А сьогодні треба 
відпустити випускників у невідому 
дорогу майбутнього. І прощаю-
чись, бажала удачі, наполегливос-
ті, натхнення, сміливості та впев-
нено йти до своєї мети.

Мама випускниці Діани Музики 
Олеся Богданівна висловила свої 
найщиріші побажання випускни-
кам та благословила у щасливу 
дорогу. Привітали випускників 
восьмикласники й подарували їм 
на пам’ять дзвіночки. Прощальні 
слова вдячності висловили і 
дев’ятикласники, а також подару-
вали усім прощальний вальс.

Пам’ятайте, дорогі випускни-

ки, що ваше життя залежить тіль-
ки від ваших знань, наполегли-
вості, сили волі, бажань перемог-
ти та здолати свої вершини. Шко-
ла зичить вам, щоб ви зуміли ре-
алізувати свої мрії і задуми, зна-
йшли своє покликання в житті. 
Ніколи не забувайте свою школу, 
вчителів, друзів, батьків, рідну 
мову, віру і звичаї свого народу, 
його історію. Докладіть всі свої 
зусилля і натхнення для розбудо-
ви і процвітання нашої рідної 
України. 

Щасливої та світлої вам 
дороги, випускники!

І от сьогодні шкільний наш 
дзвінок

З жалем дзвенить,
ніби плаче струмок,

Певно, сумує наш рідний
 дзвінок,

Що не покличе вже вас
 на урок.

Разом з дзвіночком 
сумуємо ми,

З вами здружились, 
зріднилися ми,

Якось незвично, 
що вже на урок

Нас не покличе дзвінок.

Дитинства останній дзвінок
Випускники НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ” з батьками та педагогами.

До уваги страхувальників
З 04.07.2015р. постановою Кабінету Міністрів України № 439 внесено зміни до Порядку обчислення  

середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням (постанова КМУ № 1266).

Для страховаих випадків, які настали до 4 липня 2015 р., обчислення середньої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуван-
ням необхідно здійснювати без урахування змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 439.

Мишковицька сільська рада має намір провести викуп земельної ділянки площею 0,1630 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, с. Мишковичі 
Тернопільського району.

Держгеокадастр пропонує 
ознайомитися з ключовими 
показниками своєї роботи 
за минулий тиждень.

Організація земельних  
торгів. За тиждень з 3 до 10 
липня 2015 року головні управ-
ління Держгеокадастру в облас-
тях включили до переліку зе-
мельних ділянок державної влас-
ності, права оренди на які мо-
жуть бути реалізовані на земель-
них торгах, 17 наділів. Загальна 
площа запропонованих земель-
них ділянок становить 233,18 
гектара. З них: у Хмельницькій 
області до переліку додано 8 ді-
лянок (161,44 га), в Одеській — 6 
(9,37 га), у Рівненській — 2 (32,90 
га) та у Харківській області — 1 
наділ (29,47 га).

Усього станом на 10 липня 
2015 року перелік включає 4 321 
земельну ділянку загальною пло-
щею 83 219,55 гектара. Виконав-
ців торгів наразі визначено для 2 
919 з них (67,6%).

Виділення землі учасникам 
АТО. За тиждень в Україні при-
йнято 364 рішення про виділення 
земельних ділянок учасникам 
АТО та родинам загиблих воїнів. 
Найбільше рішень прийнято у 
Львівській — 53, Чернігівській — 

43, Полтавській — 38, Кірово-
градській — 36, Вінницькій — 33, 
Дніпропетровській — 30 облас-
тях. 

За тиждень відведено 364 зе-
мельні ділянки загальною пло-
щею 270,29 гектара.

Також за цей період для учас-
ників АТО затверджено 198 про-
ектів землеустрою: у Кіровоград-
ській області — 43, Волинській 
— 39, Львівській — 32, Чернігів-
ській — 30, Житомирській — 12, 
Рівненській — 11, Тернопільській 
— 10, Івано-Франківській — 8, 
Чернівецькій — 6, Закарпатській 
— 4, Дніпропетровській, Микола-
ївській та Харківській — по 1 про-
екту. 

Ведення земельного када-
стру. Державні кадастрові  
реєстратори протягом тижня за-
реєстрували 14 730 земельних 
ділянок та видали 25 392 витяги 
з Державного земельного када-
стру про земельну ділянку.

Усього з початку року за зая-
вами громадян зареєстровано 
353 634 земельні ділянки та ви-
дано 453 901 витяг з кадастрової 
системи про земельну ділянку.

Прес-служба 
Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Діяльність 
Держгеокадастру  

в цифрах

Вища ліга: Грабовець-Дубівці 
2:0 (матч був зупинений на 55 хв.), 
Велика Березовиця-Біла 1:2, 
Шляхтинці-Великі Гаї 0:0, Велика 
Лука і Мишковичі-Озерна 2:2, 
Плотича-Дичків 1:0, Товстолуг-
Великі Бірки 3:1.

Перша ліга: Острів-Великий 
Глибочок 1:0, Білоскірка-Гаї Шев-
ченківські 2:4, Байківці-”Динамо” 
(Тернопіль) 6:1, Пронятин-
Романівка 2:3, Івачів-Довжанка 4:5, 
Кутківці-Прошова 2:4.

Друга ліга: Забойки-Лозова 
0:1, Баворів-Жовтневе 0:2, 
Ігровиця-Петриків 1:1, Велика Лука 
і Мишковичі-2-Малий Ходачків 1:4, 
Залізці-Підгороднє 2:0, Товстолуг-

2-Смиківці 0:1.
У наступному турі (19 липня) 

зустрічаються: вища ліга — Біла-
Дубівці, Озерна-Великі Гаї, 
Дичків-Великі Бірки, Грабовець-
Велика Березовиця, Велика Лука 
і Мишковичі-Шляхтинці, 
Товстолуг-Плотича; перша ліга — 
Гаї Шевченківські-Великий Гли-
бочок, Романівка-”Динамо”  
(Тернопіль), Довжанка-Прошова, 
Білоскірка-Острів, Пронятин-
Байківці, Івачів-Кутківці; друга ліга 
— Лозова-Жовтневе, Ігровиця-
Малий Ходачків, Підгороднє-
Смиківці, Баворів-Забойки, Вели-
ка Лука і Мишковичі-2-Петриків, 
Товстолуг-2-Залізці.

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського 
району: тур 10

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорення 
містобудівної документації “Детальний план території житлової за-
будови в с. Байківці Тернопільського району”, вулиця Ходорівська.

Громадське слухання відбудеться 18.08.2015р. о 16.00 годині в 
приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська 
обл., Тернопільський район, с. Байківці вул. Січових Стрільців, 43.

Управління Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі 

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

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №27 

від 10 липня 2015 року.

Коли ви сваритеся, а потім миритеся, і 
вже через день не пам’ятаєте, через що сва-
рились, — це справжнє кохання.

Хоча склероз проявляється так само.

— Серпень, ти ж розумієш, що повинен 
відпрацювати за липень і червень?

Батько приходить за сином у дитсадок.
— Який ваш? — запитує няня.
— А яка різниця? Однаково завтра назад 

вести.

Учора вперше ходив на полювання. Після 
12-го чи 13-го пострілу качка померла від 
сміху.

Всім чоловікам із наявністю почуття гумо-
ру: підійдіть до якої-небудь дівчини і ска-
жіть:

— Дівчино, у вас найкрасивіше місце за-
бруднилося!

А потім спостерігайте, куди вона буде ди-
витися…

Дружина заходить у ванну і бачить: на 
вагах стоїть чоловік і втягує живіт.

— Думаєш, це допоможе?
— Звичайно! Як я інакше побачу цифри?!

Онук, який провів усе літо в бабусі в селі, 
вимірює тиск краще, ніж дільничний лікар.

— На вихідні гідрометеоцентр прогнозує 
30 градусів спеки! 

— 15+ у суботу і 15+ в неділю?

Гороскоп ●

Тиждень сприятливий для будь-яких 
починань. Життя може внести свої корек-
тиви, а тому правильно розплануйте ритм 
дій. Багатьом доля принесе подарунки 
«на тарілочці». Дозвольте домашнім по-
бути самими собою, не будьте надто 
нав’язливими.

Тиждень можна назвати успішним для 
ведення бізнесу та важливих справ. Всі 
домовленості будуть утверджені. Не за-
бувайте про своїх померлих близьких.  
Молодим бажано дослухатись до порад 
старших людей, саме вони вам допомо-
жуть у вирішенні проблем цього тижня.

Не замислюйтесь над зайвим, розбіж-
ності в інтересах з іншими людьми мо-
жуть привести вас до внутрішньої дис-
гармонії, тому пустіть все за течією.  
Тиждень буде непоганим стартом для 
проведення важливих зустрічей. На ви-
хідних радимо присвятити більше часу 
собі, адже вам знадобляться сили.

Це чудовий період, аби зайнятись й 
отримати все, про що ви мріяли. Можете 
ризикувати й експериментувати. Скрізь 
розраховуйте на підтримку і розуміння 
своєї позиції. Єдине, що може розчару-
вати вас, — це непорозуміння у сім`ї.

Вам доведеться відвойовувати свій  
авторитет у досить непростій ситуації, 
бажано керуватись притаманними вам 
розумом та витримкою. Не дайте себе 
втягувати в авантюри. Настав час, аби 
зізнатись у своїх помилках. Непоганий 
час і для втілення нових оригінальних за-
думів.

Ваше життя стає схожим на спек-
такль, де ви граєте головну роль.  
Тиждень стане відправною точкою для 
появи багатьох спокус на вашому шляху 
— як негативних, так і позитивних.  
Можливо, хтось чинитиме вам опір, про-
те сприймайте це всього лиш як перепо-
ну на шляху до бажаного. Вирішуючи 
навіть найменші справи, ви несвідомо 
наближатиметесь до здійснення запові-
тної мрії.

Цього тижня вас мало що потурбує. 
Тиждень буде сприятливим для приєм-
них поїздок, романтичних зустрічей, від-
починку та релаксу. Бажано знайти дже-
рело натхнення для дальшого творчого 
розвитку.

Вам необхідно отримати матеріальну 
та моральну допомогу й підтримку ва-
ших близьких. Будьте щирими у став-
ленні до сім`ї. Головна мета тижня — 

мир та спокій у вашому домі. Не давайте 
емоціям брати верх та подбайте про 
благо родини.

Цей період можемо віднести до  
святкового, бо вам майже щоденно до-
ведеться бути присутнім на невеличкій 
імпрезі. Вас надихатиме все для успішно-
го виконання роботи, налагодяться сто-
сунки з близькими. Очікуйте цікавих зу-
стрічей. Будьте пильними у п’ятницю і 
суботу.

Ситуація складатиметься не на вашу 
користь. Ділові поїздки не принесуть очі-
куваної користі, а обіцянки не матимуть 
під собою жодних підстав. Цього тижня 
не варто ризикувати, проте ваш оптимізм 
даруватиме вам багато енергії для нових 
звершень.

Можете втілювати в життя нові ідеї, 
проте радимо розпланувати кожну свою 
дію. Ваші думки будуть цікаві багатьом, 
велика кількість людей буде зацікавлена 
в їх підтримці.

Не витрачайте даремно моральних 
сил, вони вам знадобляться для нових 
справ. Обдумуйте різні варіанти вирі-
шення проблем. Деякі люди можуть за-
вадити вам у цьому, проте близькі не 
дадуть вам втратити своїх позицій.

від Івана Круп'яка з 20 по 26 липня

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)

Виходить  
з березня 1967 року.
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Родина ● Срібне весілля ●

На святі Останнього дзвоника випускниця НВК “Великобірківська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” Анастасія Лісовська з татом  

Володимиром Романовичем та мамою Олександрою Михайлівною, травень 2015 року.

Незважаючи на те, що ни-
нішнім літом очікується пев-
ний спад популярності 
джинсового одягу порівняно 
з попередніми кількома се-
зонами, жіночі джинси, як і 
раніше, залишаються на пі-
ку моди. Завдяки практич-
ності, зручності і простоті, 
цей незамінний предмет жі-
ночого гардеробу вже давно 
підкорив серця мільйонів 
жінок у всьому світі. Отже, 
які джинси привертають 
увагу жіночої статі цього лі-
та?

Наймоднішим трендом сезо-
ну, безсумнівно, є джинси кольо-
ру “хакі”. Шанувальниць яскра-
вості та оригінальності чекає 
приємний сюрприз — у моду вхо-
дять блискучі джинси металевого 
і золотистого забарвлення.

Пробрався в джинсову моду і 
такий модний тренд року, як ле-
опардовий і зміїний принти. Осо-
бливо яскраво і оригінально ви-
глядають джинси з принтом під 
рептилію в ансамблі з однотон-
ним верхом або аналогічного за-
барвлення.

Оскільки мода на жіночі джин-
си в яскравих тонах, стилісти ра-
дять вибирати кольорові моделі 
жовтого, салатового або зелено-
го кольору. Ніби на противагу 
яскравим трендам, дизайнери 
включили в свої колекції і пас-
тельні тони — білі, рожеві, бежеві 
і бірюзові.

Як і раніше, не здають своїх 
позицій класичні сині джинси, що 
вирізняються зручністю, практич-
ністю і простотою. У фаворі всі 
тони, починаючи від приглуше-
них відтінків блакитного і закінчу-
ючи насиченим фіолетовим ко-
льором та індиго.

Актуальними залишаються і 
чорні джинси. Стилісти радять 
носити їх з тонкою ажурною коф-
тиною або білим джинсовим під-
жаком. І той, і інший варіант ви-
глядає дуже стильно і вишукано, 
особливо з туфлями на високій 
шпильці.

Також акту-
альні джинси, 
що поєднують 
у собі тканини 
різних відтінків 
одного кольо-
ру. Причому 
дуже важливо, 
щоб переходи 
були плавними 
— від темного 
до світлого по 
всій довжині 
виробу.

Популярніс-
тю користу-
ються моделі з 
середньою по-
садкою. Джин-
си з надмірно 
низькою або, 
навпаки, за-
надто високою 
посадкою, а 
також джинси 
— кльош, при-
чому як від го-
мілки і коліна, 
так і від стег-
на, джинси-
шаровари і 
р і зноман і тн і 
комбінезони 
п о с т у п о в о 
в т р а ч а ю т ь 
свою актуальність.

Нарівні з класичними джинса-
ми в дизайнерських колекціях 
можна зустріти чимало химер-
них, жартівливих моделей, які 
зможуть задовольнити навіть 
найбуйнішу фантазію сучасних 
модниць.

Також на подіумах панують 
ультрамодні скіни і дудочки. 
Вузькі, щільно обтягуючі жіночі 
ніжки моделі роблять фігуру ще 
більш стрункою і спокусливою.

Особливою популярністю ко-
ристуватимуться укорочені мо-
делі і джинси, які мають відво-
роти. У колекціях більшості ди-
зайнерів можна зустріти чима-
ло цікавих моделей, які за сво-
їм зовнішнім виглядом дуже 
нагадують модні в 90-ті роки 
минулого століття банани і скі-

ни. Такі джинси однаково до-
бре виглядають як з туфлями 
на високих підборах і платфор-
мі, так і зі спортивним взут-
тям.

Що стосується декору, то в 
цьому сезоні практично всі модні 
джинси позбавлені обробки або 
виконані з мінімальним її ви-
користанням. Найчастіше можна 
зустріти моделі, декоровані не-
помітною аплікацією або 
ненав’язливою вишивкою, рідше 
— зі шкіряними або ажурними 
тканинними вставками.

Не варто забувати і про такий 
важливий аксесуар, як пояс, який 
цього сезону практично 
обов’язковий. Пояси можуть бу-
ти найрізноманітніших моделей: 
як широкі, так і вузькі, виконані зі 
шкіри, декоровані металом або 
камінням.

Мода ●

Стильні і зручні джинси
Приємною несподіванкою ста-

ла шлюбна церемонія відразу 
після святкової літургії у велико-
гаївській церкві Пресвятого  
Серця. Отець Володимир дав 
шлюб і благословив подружжя 
Лесі та Івана Михайловичів у 
день їхнього срібного весілля. 25 
років — саме стільки прожила у 
любові та злагоді ця сім’я. За 
християнським звичаєм, шлюб 
можна  брати ще раз у дні таких 

символічних ювілейних дат.
   Все відбувалося так само, як 

і 25 років тому. Односельці з ці-
кавістю спостерігали за шлюб-
ним ритуалом. Тепер у всіх, у 
кого трапиться така нагода, є 
шанс ще раз згадати молодість 
не тільки під час срібного, а й під 
час золотого весілля. 

Валентина СЕМЕНЯК.  
Фото автора.

Леся та Іван Михайловичі  
із Великих Гаїв знову взяли 

шлюб... через 25 років

Подружжя Михайловичів та о. Володимир.

Сучасна косме-
тологія багато за-
позичила у приро-
ди, тому маски 
для обличчя, пі-
лінги і креми міс-
тять у собі фрук-
тові кислоти, віта-
міни і мінерали, 
які з легкістю мож-
на знайти в різних 
плодах. 

Перед тим, як іти 
в магазин за новим 
тюбиком з маскою 
для шкіри, можна 
просто звернути 
увагу на фрукти, які є у вас у хо-
лодильнику. Існують різноманітні 
фруктові маски для обличчя, то-
му для кожного типу шкіри мож-
на підібрати свій рецепт. Дуже 
добре живлять шкіру банани, 
апельсини, яблука і груші. Пер-
сики роблять її більш ніжною, а 
лимон здатний вибілювати. Для 
жирної шкіри буде корисна мас-
ка зі збитого білка, до якого до-
дано чайну ложку лимонного со-
ку. Цей склад знімає зайвий 
блиск і підтягує шкіру. Якщо до-
дати до збитого білка сік свіжої 
смородини або полуниці, маска 
матиме додаткові поживні влас-
тивості. Змішавши столову ложку 
соку лимона з такою ж кількістю 
соку свіжого огірка, необхідно 
просочити цим складом марлю, 
яка витримується на  
обличчі протягом чверті години. 
Така суміш звужує пори.

Фруктова маска для обличчя 
з сухою шкірою повинна бути 
більш ніжною. Тут підійде склад 
із сиру, збитого зі сметаною, і 
половинкою розчавленого бана-
на. Суха шкіра буде рада масці з 
соку обліпихи. Для цього сік від-
тискається через марлю і змішу-
ється з оливковою олією. У цій 
рідині просочується марля і на-

кладається на все обличчя, за 
винятком ділянки очей. Якщо 
подрібнити м’якоть персика у 
блендері і додати до нього кра-
плю оливкової олії та чайну лож-
ку вівсяної муки, вийде прекрас-
на живильна маска для обличчя 
з фруктів. Зволожить суху шкіру 
маска з натертого яблука, змі-
шаного з подрібненою морквою 
і краплею якоїсь рослинної олії.

Для нормальної шкіри підійде 
суміш з натертого на тертці 
яблука зі сметаною. Ще один 
універсальний рецепт — це по-
дрібнена груша, змішана з мо-
локом і вівсяним борошном. Як-
що груша занадто соковита, 
надлишки соку можна відтисну-
ти, щоб вона не розтікалася по 
обличчю. Добре зволожує нор-
мальну шкіру виноград, який 
можна розтовкти на кашку і на-
нести на обличчя. Але ще про-
стіший спосіб дає можливість 
живити шкіру за допомогою що-
денного протирання обличчя по-
ловинками виноградин. М’якоть 
ківі, нанесена на шкіру обличчя, 
не тільки живить, а й виконує 
функцію фруктового пілінгу. 
Кількість вітаміну С у цьому 
фрукті величезна, тому його ко-
рисно використовувати для 
будь-якого типу шкіри.

Дзеркало ●

Фруктові маски 
для обличчя

Останнім часом керамічні 
сковорідки стали фавори-
том серед всіх інших, обі-
гнавши навіть тефлонові.

* Керамічна сковорода абсо-
лютно безпечна. На відміну від 
неї, на тефлоновій сковороді з 
часом під час смаження почи-
нають виділятися отруйні речо-
вини навіть через незначні 
ушкодження.

* Керамічна сковорода про-
служить дуже довго. Невеликі 
подряпини не відіб’ються на її 
властивостях. Тефлонове по-
криття поступово стирається, і 
сковорідку доведеться викинути.

* На керамічній сковороді 
можна смажити тривалий час, не 
додаючи олії. Достатньо підго-
товки — налити невелику кіль-
кість олії і просмажити. Через 
деякий час повторити.

* Після готування керамічну 
сковороду достатньо протерти 
м’якою губкою або сполоснути в 
гарячій воді. Допускається миття 
в посудомийній машині.

* Приємно здивує різноманіт-
ність кольорів, в яких представ-
лені керамічні сковорідки.

* Кераміка не любить сильних 
ударів — будьте обережними, і 
ваша сковорода прослужить вам 
дуже довго.

Ради-поради ●

Чому керамічна  сковорода краща? 


