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Такий важливий 
малий бізнес

www.trrada. 
te.ua -  

веб-сторінка 
Тернопільської 
районної ради

Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух, голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр 
Похилий, начальник Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС України у Тернопільській області Петро Якимчук,  

представники державних служб та підприємці Тернопільського району. 4 вересня 2015 року.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

П
і д п р и є м н и ц ь к а 
діяльність — важка і 
ризикована справа 
в умовах політичної 

та економічної нестабіль-
ності. 

Професію підприємця обира-
ють сильні, енергійні, ініціативні 
люди, які здатні взяти на себе 
відповідальність за ведення біз-
несу. Підприємницька ініціатива 
сприяє формуванню громадян-

ського суспільства та модерніза-
ції національного господарства. 
Підприємці реалізують суспіль-
ний запит на перезавантаження 
економіки, її оновлення, поліп-
шення якості та конкурентоспро-
можності вітчизняної продукції. 

Результати діяльності бізнесу 
— значний внесок у бюджет дер-
жави, підтримка її обороноздат-
ності та соціальних програм, до-
брочинна діяльність. У час, коли 
Україна живе у стані війни, під-
приємства допомагають україн-
ським воїнам, які боронять рідну 
землю на сході, долучаються до 

волонтерського руху. 
Напередодні професійного 

свята голова Тернопільської ра-
йонної ради Василь Дідух і голо-
ва Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації Олександр 
Похилий відзначили грамотами 
за сумлінну працю, вагомий вне-
сок у розвиток підприємництва 
та з нагоди Дня підприємця 46 
підприємців Тернопільського ра-
йону. Керівники Тернопільського 
району відзначили особливу роль 
підприємництва в розвитку еко-
номіки держави, подякували під-
приємцям за фінансування по-

треб бійців, за щоденну нелегку 
працю в умовах нестабільної 
суспільно-політичної ситуації в 
Україні, цілеспрямованість, са-
мовідданість та ентузіазм. Голо-
ва Тернопільської РДА Олександр 
Похилий зазначив, що всі зусил-
ля влади, як на державному, так 
і регіональному рівнях спрямову-
ються на створення сприятливих 
умов для розвитку бізнесу і за-
кликав підприємців до співпраці 
задля вирішення актуальних сус-
пільних проблем. 

Продовження на 2 стор.

“ГазІнформ”  
про людей які 

знають і люблять 
свою справу.

    2 стор.

У Тернополі 
відкрили 

меморіальну  
Стелу загиблим  
за волю України 
артилеристам.

Результати матчів: вища ліга 
— Товстолуг-Дубівці 0:4, Плотича-
Біла 4:0, Дичків-Великі Гаї 2:1, 
Великі Бірки-Озерна 3:1, 
Грабовець-Велика Лука і Мишко-
вичі 5:0, Велика Березовиця-
Шляхтинці 1:6; перша ліга — 
Кутківці-Великий Глибочок 1:3, 
Івачів-Гаї Шевченківські 5:3, 
Довжанка-«Динамо» (Тернопіль) 
0:3, Прошова-Романівка 4:1, 
Білоскірка-Пронятин 1:1, Острів- 
Байківці (матч перенесено); дру-
га ліга — Ігровиця-Лозова 1:7, 
Баворів-Велика Лука і 
Мишковичі-2 1:2, Забойки-
Петриків 2:0, Смиківці-
Товстолуг-2 0:1, Підгороднє-
Залізці 0:5, Домаморич-Малий 
Ходачків 6:4.

У наступному турі (13 верес-
ня) зіграють: вища ліга — Дубівці-
Плотича, Біла-Товстолуг, Великі 
Гаї-Великі Бірки, Озерна-Дичків, 
Велика Лука і Мишковичі-Велика 

Березовиця, Шляхтинці-
Грабовець; перша ліга — Вели-
кий Глибочок-Івачів, Гаї 
Шевченківські-Кутківці, «Динамо» 
(Тернопіль)-Прошова, Романівка-
Довжанка, Пронятин-Острів, 
Байківці-Білоскірка; друга ліга — 
Т о в с т о л у г - 2 - П і д г о р о д н є , 
Петриків-Смиківці, Велика Лука і 
М и ш к о в и ч і - 2 - З а б о й к и , 
Домаморич-Баворів, Лозова-
Малий Ходачків, Жовтневе-
Ігровиця.

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського 
району. Тур 16

    12 стор.

Нема без  
кореня рослини,  

а нас — без 
Батьківщини.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Начальник Терно-
пільської об’єднаної 
державної податкової 
інспекції головного 
управління Державної 
фіскальної служби 
України у Тернопіль-
ській області Петро 
Якимчук вручив від-
знаки за вагомий вне-
сок у розвиток підпри-
ємництва та економіки 
Тернопільського райо-
ну, сумлінне виконан-
ня зобов’язань перед 
державою, високу від-
повідальність перед 

колективом і збере-
ження робочих місць 
ПАТ “Птахофабрика 
Тернопільська”, ПАТ 
“Березовицький ком-
бінат “Будіндустрія”, 
ПП “Агрон” і приват-
ному підприємцю Во-
лодимиру Луціву. Пе-
тро Якимчук подяку-
вав підприємцям за 
своєчасну сплату по-
датків, побажав неви-
черпної ділової енер-
гії, успіхів у добрих 
справах, реалізації 
бізнес-проектів та 

мирного неба. 
Українською піснею із профе-

сійним святом підприємців при-
вітали соліст народної аматор-
ської вокальної студії “Музична 
скриня” Тернопільського район-
ного будинку культури, лауреат 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів і фестивалів Василь 
Хлистун, заступник начальника 
відділу культури Тернопільської 
РДА Любов Шарган, солістка на-
родної аматорської вокальної 
студії “Музична скриня” Терно-
пільського РБК Людмила Червін-
ська і методист Тернопільського 
РБК Олена Стадник.

Такий важливий  
малий бізнес

День підприємця ●

Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух  
і голова Тернопільської РДА Олександр Похилий  

відзначили грамотою директора ТзОВ “МОSТ-Україна” 
(с. Байківці) Олександра Твердохліба.

Підприємців вітає начальник  
Тернопільської ОДПІ головного управління 

Державної фіскальної служби України  
у Тернопільській області Петро Якимчук.

Шановні спортсмени, тренери,  
вчителі фізичної культури,  

ветерани спорту, прихильники активного 
способу життя, уболівальники!

Прийміть сердечні вітання з Днем фізичної культури і спорту. Фізич-
на культура — джерело здоров`я і довголіття. Тернопільський район 
славиться вагомими спортивними досягненнями, пропагує здоровий 
спосіб життя. Наші спортсмени здобувають перемоги і призові місця не 
лише на Тернопільщині і в Україні, а й у Європі та світі. Примножують 
спортивну скарбницю слави численні здобутки визначних майстрів 
спорту, тренерів, авторитет яких впливає на популяризацію масової 
фізичної культури в Тернопільському районі.

Висловлюємо вдячність спортсменам, 
активістам і ветеранам спортивного руху, 
тренерам, учителям фізичної культури, 
спонсорам і меценатам, прихильникам та 
вболівальникам Тернопільського району. 
Бажаю всім, хто займається фізичною куль-
турою і не стоїть осторонь виру спортивно-
го життя, мирного неба, міцного здоров`я, 
бадьорості духу, вдалих стартів і нових 
яскравих перемог.                                

Завідувач сектору молоді та спорту 
Тернопільської районної державної 
адміністрації Василь ЗАТОРСЬКИЙ.

У неділю, 21 вересня, о 11 год відбудеться освячення новозбудованої 
дзвіниці церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Смиківці Тернопіль-
ського району. Архиєреську літургію відслужить архиєпископ і митропо-
лит Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ кир Василій Семенюк. 
Щиро запрошуємо на визначну подію громаду Смиковець, громади су-
сідніх сіл, уродженців с. Смиківці, які мешкають у різних куточках Терно-
пільщини та України.

Оргкомітет.

Афіша ●

Пенсійна реформа ●

Відповідно до п.5 прикінцевих 
положень Закону України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо пенсійного за-
безпечення” від 02.03.2015 року № 
213, з 1 червня 2015 року скасову-
ються норми щодо пенсійного за-
безпечення осіб, яким пенсії чи що-
місячне грошове утримання при-
значаються відповідно до Законів 
України “Про державну службу “, 
“Про прокуратуру”, “Про судоустрій 
і статус суддів”, “Про статус народ-
ного депутата України”, “Про судову 
експертизу”, “Про Національний 
банк України”, “Про Кабінет Міні-
стрів України”, “Про службу в орга-

нах місцевого самоврядування”, 
“Про дипломатичну службу”, Подат-
кового та Митного кодексів України, 
Положення про помічника-
консультанта народного депутата 
України.

У зв’язку з цим, 1 червня 2015 
року пенсії в порядку та на умовах, 
визначених вищезазначеними за-
конами, не призначаються, раніше 
призначені пенсії не перерахову-
ються.

Галина ГУМНИЦЬКА,  
заступник начальника 

управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському 

районі.

Скасування норм 
призначення спецпенсій

В Україні до об‘єктів, що потен-
ційно можуть стати джерелом раді-
аційної небезпеки, належать, у пер-
шу чергу, атомні електростанції, 
підприємства з видобутку і пере-
робки уранових руд, сховища від-
працьованого ядерного палива та 
радіоактивних відходів, дослідниць-
кі ядерні реактори, а також джерела 
іонізуючого випромінювання, що 
використовуються у промисловості, 
медицині, виробництві та науково-
дослідній роботі й радіаційнонебез-
печні об‘єкти на територіях сусідніх 
країн.

Радіоактивні речовини, потра-
пляючи в організм людини, пере-
важно уражають ті тканини та орга-
ни, в яких відкладаються: стронцій 
– у кістках, цезій – у м‘язах, уран і 
плутоній – у печінці, нирках, йод – у 
щитовидній залозі.  Біохімічні зміни 
в організмі, що відбуваються під 
впливом опромінення, настають 
протягом мільйонних часток секун-
ди і тривають декілька секунд або 
десятиліття після опромінення, що 
може призвести до раку чи до за-
гибелі.

Для попередження шкідливої дії 
радіоактивного йоду відразу після 

отримання сигналу про аварію про-
водять йодну профілактику. Йодний 
калій вживати після їжі разом з ча-
єм, соком або водою один раз на 
день протягом 7 діб; дітям від 2 ро-
ків і дорослим — по 0,125 г на один 
прийом. Водно — спиртовий розчин 
йоду приймати після їжі тричі на 
день протягом 7 діб; дітям до 2 ра-
зів — по 1-2 краплі 5% настою на 
100 г молока (консервованого) або 
годувальної суміші; дітям від 2 років 
і дорослим – по 3-5 крапель на 
склянку молока або води. 

Доза звичайного йоду не пови-
нна перевищувати 100-130 мл на 
один прийом. Одноразовий прийом 
його забезпечує захисний ефект 
протягом 24 годин.

Накопичення радіоактивного 
йоду-131 особливо небезпечне для 
дитячого організму, тому головним 
завданням усіх дорослих є негайне 
прийняття дітьми препарату із зви-
чайним нерадіоактивним йодом.

Андрій КОВАЛЬ, 
головний державний інспектор 

Північно-західної державної 
інспекції з ядерної та 
радіаційної безпеки.

Коментар фахівця ●

Що ми знаємо  
про радіацію?

Війна і ми ●

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний медіа-

центр Міністерства оборони 
України.

9 вересня у Тернополі вій-
ськовослужбовці 44-ої окремої 
артилерійської бригади скромно 
відзначили першу річницю від 
дня створення з’єднання. З на-
годи свята на території військо-
вої частини відкрили та освятили 
меморіальну Стелу загиблим 
воїнам-артилеристам бригади. 
Участь у заході узяли військовос-
лужбовці бригади, представники 
штабу, місцевої влади, духовен-

ства, воїни-афганці, волонтери 
та пересічні тернополяни.

За словами т. в. о. командира 
окремої артилерійської бригади 
полковника Валентина Козловця 
на цей час понад 90% особового 
складу військової частини разом 
із командиром перебувають у 
зоні виконання бойових завдань 
на Донбасі.

– Підрозділи нашої військової 
частини підтримували артиле-
рійським вогнем механізовані 
частини фактично на усьому 
фронті проведення антитеро-
ристичної операції. Тернопіль-
ські артилеристи брали участь у 

визволені Слов’янська, оборо-
няли населені пункти Щастя, Де-
бальцево, Попасна та багато ін-
ших. На превеликий жаль, в ході 
проведення АТО 10 наших воїнів 
загинули за волю України. Сьо-
годні на їхню честь ми відкрива-
ємо цю меморіальну Стелу, – 
наголосив полковник Валентин 
Козловець.

Священнослужителі помоли-
лися та окропили святою водою 
меморіальну Стелу, а військо-
вослужбовці бригади пройшли 
урочистим маршем, віддавши 
шану своїм бойовим побрати-
мам.

У Тернополі загиблим за волю України 
артилеристам відкрили меморіальну Стелу

На території 44-ої окремої артилерійської бригади у м. Тернополі  
відкрили та освятили меморіальну Стелу загиблим воїнам-артилеристам.

Вітаємо нашого побратима Івана КУЖДУ, за-
ступника начальника Тернопільської міської дер-
жавної лікарні ветеринарної медицини в місті Тер-
нополі із присвоєнням почесного звання “Заслуже-
ний працівник ветеринарної медицини України”.

Радіємо, що Вас вшанували з нагоди  Дня неза-
лежності України за “значний особистий внесок у 
державне будівництво, консолідацію українського 
суспільства, соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток України, ак-
тивну громадську діяльність, вагомі трудові здобут-
ки та високий професіоналізм”, — про що зазна-
чено в Указі Президента за № 491/2015.

Сподіваємося, що і надалі Ви гідно служитимете Україні в усіх  
сферах Вашої діяльності та нашої спільної боротьби.

Тернопільська РО ВО “Свобода”.

Вітаємо! ●
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День Незалежності ●

Справи партійні ●

Надія ОСАДЧУК, 
завідуюча клубом  

села Смиківці.                                                 
                                                  
Не треба війни, мій Боже, 

не треба,
Поглянь з висоти, зійди,

 рідний, з неба,
Дивись, скільки крові

 тут ллється щодня,
Зі сходу поволі на захід стіка.

(Мирослава Дуфанець).

30 серпня ц. р. у селі Сми-
ківці Тернопільського райо-
ну відбувся концерт до дня 
Незалежності України. За-
дзвонили дзвони, діти за-
палили свічки. Ведучими 
свята були Тетяна Юське-
вич та Ольга Барбарош.

Урочисте відзначення Неза-
лежності України розпочав на-
родний аматорський хор села 
Смиківці, який є окрасою всіх 
культурних заходів у селі. Під 
керівництвом заслуженого ар-
тиста України Святослава Дунця 
хор піднесено і урочисто вико-
нав пісню “Молитва за Україну”.  

Село може пишатися своїми 

юними талантами, якими опіку-
ється завідуюча клубом Надія 
Осадчук. Дитячий хор ”Зернят-
ко” у складі 20 дітей на чолі із 
диригентом Мар’яною Дунець 
вразив гостей мелодійним спі-
вом. Дитячі голоси лунали, як 
дзвіночки. Незмінним концерт-
мейстером цих колективів є не-
втомний Володимир Стадник.

Вірші Мирослави Дуфанець 
про Україну декламували Любо-
мир Дуфанець, Іван Помазан-
ський, Ірина Євчук, Наталя Коз-
ловська, Святослав Бутковський. 
Диктором концерту була вчи-
телька світової літератури, голо-
ва товариства ”Просвіта” у селі 
Смиківці Надія Чуйко. Звуковий 
супровід забезпечував Андрій 
Сидор. Ліричної ноти до відзна-
чення Дня Незалежності України 
додали пісні у виконанні Тетяни 
Бутковської, дуету у складі Оле-
ни Букатої та Галини Кравець, 
тріо Мар’яни Дунець, Олени Бу-
катої та Оксани Юськевич.  

Спогади про минуле нашої 
держави втілено у театралізова-
них сценках ”Крути та сучасність”, 
в якій брали участь Юрій Ліский 
(хлопець із Крутів)  та Віктор До-

мший (Сергій Нігоян), ”Бандерівці 
— герої України”,  учасники якої 
бандерівці — Максим Гуменюк, 
Ігор Забавчук, Дмитро Чуйко, 
Максим Махніцкий, Іван Помазан-
ськицй, енкаведисти — Святослав 
Бутковський, Максим Назарке-
вич, Борис Антків, мати — Надія 
Осадчук. Смиківчани згадали і 
минуле, коли в селі були розстрі-
ляні п’ятеро бандерівців, один з 
яких смиківчанин, і теперішнє — 
болючу ситуацію на сході України, 
Майдані, яка не може нікого за-
лишити байдужим. Довго-довго, 
з покоління в покоління будуть 
передавати батьки синам і до-
чкам спогади про тих, хто зали-
шив життя земне у 2013-2015 
роках Ця подія сколихнула весь 
світ. 

До громади села звернулися 
Смиковецький сільський голова 
Ігор Кафтаник, парох церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці 
отець Євген Флиста, жителька 
села Ірина Роговська. Організу-
вали захід працівники клубу се-
ла Смиківці і члени товариства 
”Просвіти” Богдан Печенюк, На-
дія Чуйко, Мирослава Дуфа-
нець.  

Україно, ми твоя родина
Дитячий хор “Зернятко” клубу села Смиківці,  

диригент Мар’яна Дунець, концертмейстер Володимир Стадник. 

Коаліція НУО “За прозорі 
вибори” уважно спостеріга-
тиме за перебігом виборчих 
перегонів. Про це заявив на 
засіданні Тернопільського 
прес-клубу громадський ак-
тивіст Володимир Ханас. 

“Моніторинг відбуватиметься 
постійно, оскільки передбачає-
мо, що вибори будуть складни-
ми, із застосуванням як старих, 
так і новітніх технологій впливу 
на усвідомлений вибір грома-
дян”, — каже Володимир Канас. 
Задля ефективного спостере-
ження за перебігом перегонів у 
кожному районі будуть працюва-
ти координатори. Вони спостері-
гатимуть за перебігом передви-
борчих перегонів за самими ви-
борами. Окрім цього, одним із 

основних їхніх завдань буде про-
ведення просвітницької кампанії 
серед виборців. Наразі активісти 
шукають активних людей, які го-
тові робити цю справу. “Буде 
складно, — каже Володимир Ха-
нас. — Адже багато наших акти-
вістів із минулих років братимуть 
участь у виборах, а тому не змо-
жуть бути спостерігачами. За-
прошуємо до співпраці незаанга-
жованих громадян, які прагнуть 
спостерігати за виборчим про-
цесом та не допускати порушен-
ня найголовнішого права — пра-
ва усвідомленого вибору”.

Для активістів будуть прове-
дені навчальні тренінги, вони 
працюватимуть у мобільних гру-
пах, які реагуватимуть на кожне 
порушення. Водночас значна 
увага приділяється соціальним 

мережам. Уже створена у 
Facebook група “За чесні місцеві 
вибори”, де кожен мешканець 
може висловлювати свої думки, 
повідомляти про порушення. 

У групі “За чесні вибори”  по-
даватиметься інформація із 14 
регіонів України. Відтак, можна 
буде простежити дотримання за-
конодавства та перебіг виборів 
практично в усій країні.

У присутності журналістів 
представниками громадських ор-
ганізацій підписано Меморандум 
громадських організацій  “За 
прозорі вибори”. Меморандум 
відкритий до підписання, і свою 
підтримку такій позиції можуть 
висловлювати не тільки громад-
ські організації та рухи, а й окре-
мі громадяни, представники різ-
них політичних сил.

За виборчим процесом на місцевих 
виборах-2015 спостерігатимуть 

громадські активісти

Вибори-2015 ●

Запрошуємо на “Тернопільську  
Озеряну” — 2015 

12 вересня 2015 року в місті Тернополі відбудеться ХІХ відкритий легкоатлетичний пробіг на дистанцію 
9 км “Тернопільська Озеряна-2015”, присвячений Дню фізичної культури і спорту та Олімпійському тиж-
ню. Загальний старт учасників біля центральної пристані Тернопільського ставу в парку ім. Т. Г. Шевчен-
ка. Організаційний збір, реєстрація учасників змагань о 10 год. ранку в літньому павільйоні бару “Мак-
сим”. Урочисте відкриття змагань о 12 год.  біля центральної пристані Тернопільського ставу. Старт на 
дистанцію 9 км о 12:30.

До участі в особистій першості запрошуються чоловіки та жінки віком до 14 років, від 15 до 75 років 
та 75 років і старші.

Колектив Великобірківськго стаціонару ТРТМО висловлює спів-
чуття завідуючому господарством Василю Михайловичу Бичу з 
приводу тяжкої втрати — смерті матері.

Під час газифікації житло-
вих і громадських будин-
ків, в яких встановлюються 
прилади і апарати з відво-
дом продуктів спалювання 
в димоходи, повинна про-
водитися первинна пере-
вірка і очищення димових і 
вентиляційних каналів.

При цьому повинні перевіря-
тися: прохідність каналів (від-
сутність засмічення і наявність 
нормальної тяги); герметичність 
і відокремленість; наявність і 
справність протипожежних пе-
реділок від горючих конструк-
цій; справність і правильність 
розташування оголовка стосов-
но даху і розміщення поблизу 
споруд і дерев з урахуванням 
зони вітрового підпору; відсут-
ність сажі і смоли на внутрішніх 
поверхнях і тріщин — на зовніш-
ніх.

Первинне, а також післяре-
монтне обстеження димових і 
вентиляційних каналів повинно 
проводитися спеціалізованою 
ліцензійною організацією з 

у ч а с т ю  ж и т л о в о -
експлуатаційних організацій або 
власників будинків, а для ново-
збудованих будинків — з участю 
виконавця робіт.

Перевірка і очищення димо-
вих і вентиляційних каналів по-
винна оформлятися актом, в 
якому зазначається будова ди-
моходів і вентиляційних каналів, 
відокремленість, відсутність за-
смічення, герметичність, наяв-
ність тяги, справність оголо-
вків.

Контроль за проведенням 
перевірок стану димових і вен-
тиляційних каналів з метою ви-
значення їх придатності для 
дальшої експлуатації в строки, 
встановлені цими правилами, 
покладається на житлово-
експлуатаційні організації, не-
залежно від їх відомчої належ-
ності, і керівників (власників) 
громадських будинків.

Тернопільський районний 
відділ управління ДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Готуємо оселі до 
опалювального сезону 

“Сьогодні не час для  
з’ясування стосунків  та політич-
них маніпуляцій, адже ворог ро-
бить ставку на дестабілізацію 
ситуації в Україні. Чим більше 
чвар та хаосу вдасться посіяти 
московським посіпакам, тим 
слабшими ми будемо, а цього 
допустити не можна”, — заявив 
під час з’їзду партій “Солідар-
ність” та “УДАР” Президент 
України Петро Порошенко. Та-
кож він зазначив, що зараз в 
Україні зареєстровано 235 пар-
тій, і це робить нашу державу 
рекордсменом у Європі.  “При 
цьому у мене немає жодного 
сумніву в тому, що багато полі-
тичних сил,  маючи майже одна-
кові програми, існують окремо 
лише через гетьманські амбіції 
їх лідерів”, — підкреслив Глава 
держави. 

Опісля більшістю голосів було 

прийняте рішення про об’єднання 
“Солідарності” та “УДАРу” в одну 
політичну силу.

  “Щоб здійснити реальні змі-
ни в державі, потрібно, аби Пре-
зидент, Верховна Рада, Уряд та 
виконавча влада на місцях діяли 
злагоджено, — наголосив народ-
ний депутат України від фракції 
“Блок Петра Порошенка” Микола 
Люшняк.  — Однак, в українсько-
му політикумі, на жаль, і досі діє 
практика “перетягування канатів. 
Тому, допоки між політиками та 
чиновниками не буде порозумін-
ня, говорити про швидкі істотні 
зміни буде складно”.

За словами народного депу-
тата України від партії “Солідар-
ність — Блок Петра Порошенка” 
Олега Барни, тим  політикам, ко-
трі в часі війни сіють хаос в нашій 
державі, ворог може лише подя-
кувати.

“Блок Петра Порошенка 
“Солідарність” та “УДАР” 

об’єдналися

Голова Тернопільської район-
ної державної адміністрації Олек-
сандр Похилий 28 серпня 2015 
року підписав розпорядження 
«Про організацію в Тернопіль-
ському районі призову громадян 
України чоловічої статі на стро-
кову військову службу в жовтні-
листопаді 2015 року». Розпоря-
дженням передбачено в жовтні-
листопаді 2015 року провести 
призов на строкову військову 
службу придатних за станом 
здоров’я до військової служби в 
мирний час громадян чоловічої 
статі, яким до дня відправлення у 
військові частини виповнилось 
20 років, та старших осіб, які не 
досягли 27-річного віку і не  ма-
ють права на звільнення або від-

строчку від призову на строкову 
військову службу. 

Створено районну призовну ко-
місію і затверджено її склад. Пе-
редбачено з 7 вересня до 30 лис-
топада 2015 року провести медич-
ний огляд призовників віком від 20 
до 27 років на базі призовної діль-
ниці Тернопільського об’єднаного 
міського військового комісаріату за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна, 5. Забезпечити опові-
щення, збір і доставку призовників 
на призовну дільницю для прохо-
дження медичного обстеження 
сільським та селищним головам. 

Розпорядження зареєстроване 
в Тернопільському районному 
управлінні юстиції 7.09.2015 року 
за №3/94.     

Осінній призов
У райдержадміністрації ●

Білецька сільська рада повідомляє про проведення конкурсу 
суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки зе-
мельних ділянок — землі промисловості : СГ ТзОВ «Агрокомплекс» с. 
Біла, вул. Г. Мазепи № 27, СПД Шургот Володимира Мирославовича 
с. Біла, вул. Бродівська Бічна № 8, СПД Космини Андрія Володимиро-
вича с. Біла, вул. Бродівська Бічна № 2, СПД Данилків Петра Йосипо-
вича с. Біла, вул. Бродівська Бічна № 6, СПД Лагіш Ольги Михайлівни 
— землі комерційної діяльності, с. Біла, вул. Морозенка №25.

Заяви про участь у конкурсі подаються протягом місяця з дня 
опублікування оголошення в Білецьку сільську раду. Детальніше за  
телефоном 29-98-93.

Білецький сільський голова Н. Я. МОТИКА.

Анонс ●
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14 вересня
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15 вересня
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17 вересня
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18 вересня
П’ятниця

19 вересня
субота

20 вересня
неділя

Придбати газету 
"Подільське слово" можна 
в усіх кіосках "торгпреси", 

приватних 
розповсюджувачів   

та усіх відділеннях зв'язку 
тернопільського району  

та м. тернополя.

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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 18.05,
        22.45, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.20 Перша студiя.
11.00 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
11.40 Д/ф “Найбiльший китайський
         ресторан у свiтi”.
12.25 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.20 Казки Лiрника Сашка.
15.30 М/с “Друзi-янголи”.
15.45 Хто в домi хазяїн?
16.10 Музичне турне.
17.15 Д/ф “На крилах андського кондора”.
18.15 Час-Ч.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
        19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-4”.
10.50 “Мiняю жiнку-3”.
12.20 Комедiя “Дiамантова рука”.
14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Свати-6”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Драма “Ромео i Джульєтта”.

інтер
05.55 Д/ф “Великi українцi”.
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Х/ф “Бiдна Liz”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
13.45, 14.20 “Судовi справи”.
15.05, 16.15 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Будинок зразкового утримання”.
00.05 Т/с “Пiлот мiжнародних 
         авiалiнiй”. (2).

TV-4
06.00 Т/c «Чужі гріхи».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 Міська рада інформує.
07.40 «Євромакс».
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».
11.00 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гетьманські клейноди».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Кров і зухвальство». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.00 Труба мiстера Сосиски.
11.00, 13.20 Х/ф “Джуманджi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Няньки”.
15.30, 16.20 Х/ф “Месники”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Iнший свiт. 
        Повстання ликанiв”. (2).

стб
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Все буде смачно!”
08.50, 18.30 “За живе!”
10.05 “Зiркове життя”.
11.00 “Битва екстрасенсiв”.
12.00 “Україна має талант!-4”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.55, 22.45 “Хата на тата”.
23.10 “Детектор брехнi-7”.
00.20 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.05 Т/с “Друзi”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
13.00 Х/ф “Полiцейська академiя-4”.
14.45 М/ф “Iван Царевич 
       i Сiрий вовк-2”. (2).
16.05 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.15 Дешево i сердито.
23.20 Х/ф “Артур. 
        Iдеальний мiльйонер”. (2).

канал “україна”
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Сила кохання”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.00 Х/ф “Жила собi любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Потрошителi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 Д/Ф “Вражаючий світ тварин”.
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, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Мальовниче
          Тернопілля”.
15.00 “Глобальне 
        попередження”.
15.20 Д/Ф “Народний 
        артист М. Яковченко”.
15.30 “Будьте здорові”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Українські забавлянки”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Cад. Город. Квітник”.
18.00 “Генії першого роду”.
18.25 “Золота провінція”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 Д/Ф “Слобожанська 
          місія великого митрополита”.
21.50 “Лицарі небесної варти”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 19.50, 
        22.45, 23.55 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.15 Подорожнi.
11.00 Д/ф “Всеволод Нестайко. 
       Родом з дитинства”.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
11.55 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.25 М/с “Друзi-янголи”.
15.35 Хочу бути.
16.05 Фольк-music.
17.15 Д/ф “Талмуд: книга, народ”.
19.45, 21.40 З перших вуст.
20.00 Д/ф “Фiлiп Петен”.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
        з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.20, 21.00 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Свiт навиворiт-6”.
00.00 Драма “Великий Гетсбi”.

інтер
05.30 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Будинок
         зразкового утримання”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.05 Т/с “Пiлот мiжнародних 
         авiалiнiй”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Повінь шаленої ріки».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
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 «Сент Анж». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.40 Т/с “Код Костянтина”.
11.00, 17.40 Т/с “Слiдчi”.
12.00, 13.20, 23.25 Т/с “Морська
         полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20 Антизомбi.
15.20, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.25 Т/с “Пес”.

стб
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.25 “Все буде смачно!”
09.20, 18.30 “За живе!”
10.40 “Битва екстрасенсiв”.
11.40 “Україна має талант!-4”.
19.55, 22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-4”.
00.05 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах.
21.20 Х/ф “Супергероїчне кiно”. (2).
23.05 Х/ф “Кiт у мiшку”. (2).

канал “україна”
06.10, 12.40 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
13.25, 15.30 Х/ф “Жила собi любов”.
16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА “Реал”
        “Шахтар”.
23.50 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс:
        Школа чарiвниць”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Будьте здорові”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Cад. Город. Квітник”.
13.50 “Золота провінція”.
14.20 “Генії першого роду”.
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 Д/Ф “Слобожанська
         місія великого митрополита”.
15.50 “Лицарі небесної варти”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Замки Тернопілля”.
17.15 “Живі сторінки”.
17.30 “Азбука ремесел”.
18.00 “Вони прославили наш край”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Зона ризику”.
20.25 “Мальовниче
         Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Шляхами Тараса”.
21.30 “Європа очима українця”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

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.
06.50, 7.20, 8.20, 18.05, 
       22.30, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35, 23.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15, 18.50 Про головне.
10.25 Д/ф “Талмуд: 
       книга, народ”.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 Засiдання Кабiнету 
       мiнiстрiв України.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця 
        старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.25 Як це?
15.45 Концертна програма 
          “Прощавай, лiто”.
17.15 Д/ф “Фiлiп Петен”.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство.інфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
        з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша
          i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.20, 21.00 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Заборонене
         кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Життя без обману”.
00.00 Драма “Великi надiї”. (2).

інтер
05.30 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з “Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Будинок
         зразкового утримання”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.05 Т/с “Пiлот мiжнародних
         авiалiнiй”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.10 Унікальна Україна.
08.30 Переможний 
        голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ 
       майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник
         для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Останній герой».
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Дикий світ
        майбутнього».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
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 «Загнаний». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
          новини.
09.50, 16.40 Т/с “Код Костянтина”.
10.50, 17.40 Т/с “Слiдчi”.
11.55, 13.20, 23.25 Т/с “Морська 
         полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20 Антизомбi.
15.20, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес”.

стб
05.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Все буде смачно!”
08.45, 18.30 “За живе!”
09.55 “Зiркове життя”.
10.50 “Битва 
         екстрасенсiв”.
12.55 “Україна має талант!-5”.
19.55, 22.45 “МастерШеф-5”.
00.00 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
21.00 Х/ф “Нереальний блокбастер”. (2).
22.45 Х/ф “Не можу дочекатися”. (2).

канал “україна”
06.10, 16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25, 15.30 Х/ф “Продається кiшка”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА 
       “Динамо”  “Порту”.
23.50 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
       Школа чарiвниць”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Живі сторінки”.
12.15 “Азбука ремесел”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Замки Тернопілля”.
13.45 “Шляхами Тараса”.
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Творчий портрет”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Ізидора Косач: “Побачиш Україну 
        привітай”.
18.00 “Своє, українське”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Їду на Січ”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “7 природних чудес України”.
22.30 “Час країни”.

ут 1
06.00, 7.10, 8.05, 19.15, 22.15 Погода.
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?
09.20 Хто в домi хазяїн?
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.25 Спогади.
10.50 Т/с “Польськi свята”.
12.55 Д/ф “Революцiя: за i проти”.
13.50 Фольк-music.
14.55 Тенiс. Кубок Девiса.
19.25 Театральнi сезони.
19.55 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї. 
         Мистецтво танцю”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
        А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.20 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.05 “Недiля з Кварталом-2”.
07.00, 7.35, 8.00, 8.35 М/с “Пригоди 
        ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-6”.
12.10 “Iнспектор Фреймут”.
13.40 “Життя без обману”.
14.55 “Мiняю жiнку-10”.
16.10 Мелодрама “Москва сльозам не вiрить”.
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Шiсть соток щастя”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.00 Драма “Параджанов”.

інтер
05.40 “Подробицi” — “Час”.
06.10 М/ф.
06.45 Х/ф “Москаль-чародiй”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.05 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон-2”.
11.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
12.05 Т/с “I все-таки я люблю...”
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.50 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
22.00 Х/ф “Вагома пiдстава для вбивства”. (2).
01.30 Х/ф “Вид зверху кращий”.

TV-4
06.00 Х/ф «Поет і княжна».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архіка-
тедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Пригоди маленького Мука».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Вдалий вибір».
16.30 «Слідство.інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Модна правда».
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 «Зламати ногу». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.10 Факти.
06.40 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.20 Т/с “Рюрiки”.
08.45 Українцi Афiгенниє.
09.40 Зiрка YouTube.
11.00, 13.10 Дивитися всiм!
12.00 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
14.15 Х/ф “Код доступу”.
16.15 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України.
20.35 Х/ф “Штурм Бiлого дому”.
23.15 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ мiста янголiв”. (2).

стб
04.55 Нiчний ефiр.
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.15 “Караоке на майданi”.
11.15 “МастерШеф-5”.
16.00 “Х-Фактор-6”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”.
20.55 “Один за всiх”.
22.10 “Врятуйте нашу сiм’ю-4”.
01.25 “Детектор брехнi-7”.

новий канал
06.05, 10.15 Kids’ Time.
06.10 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
08.00 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
10.20 М/ф “Вiдважна”.
12.10 Х/ф “Нереальний блокбастер”.
13.55 Х/ф “Супергероїчне кiно”.
15.40 Х/ф “Полiцейська академiя-5”.
17.30 М/ф “Мадагаскар-2”.
19.05 М/ф “Мадагаскар-3”.
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя-6”. (2).
22.40 Х/ф “Полiцейська академiя-7”. (2).
00.25 Х/ф “Приватний курорт”. (2).

канал “україна”
06.40 Подiї.
07.20 Реальна мiстика.
09.10 Т/с “Будинок сплячих красунь”.
13.00 Х/ф “Я його злiпила”.
15.10 Т/с “Анжелiка”.
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром.
20.00 Т/с “Анжелiка”.
22.00 Х/ф “Що приховує любов”.
23.50 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/ф “Роботи”.
07.30 Байдикiвка.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
10.55 М/с “Мiкi Маус”.
11.15 М/ф “Риф 3D: Приплив”.
12.35 Т/с “Ксена принцеса-воїн”.
14.20 Х/ф “Аладдiн”.
16.40 Х/ф “Мої африканськi пригоди”.
18.15 Х/ф “Острiв щастя”. (2).
19.50 Х/ф “Острiв МакКiнсi”. (2).
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!
00.30 Одна за всiх.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
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 “Акценти тижня”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Мальовниче Тернопілля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Подорож гурмана”.
17.30 Д/Ф “Павло Вірський. Назавжди”.
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Західний експрес”.
18.30 Д/Ф “Вражаючий світ тварин”.
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 “Гра долі”.
22.30 “Далекі і близькі”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.45,
       23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.20 Вiйна i мир.
11.00 Вiкно до Америки.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
11.55 Вересень.
12.20 Слiдство.інфо.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця
       старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.25 М/с “Друзi-янголи”.
15.50 Хто в домi хазяїн?
16.15 Надвечiр’я. Долi.
17.05 Свiтло.
17.45 Книга.ua.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time” 
       з Мирославою Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з 
         Н. Седлецькою.
22.30 Етнографiчнi 
         замальовки. Грузiя.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
        з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.20, 21.00 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Заборонене
          кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Мiняю жiнку-10”.
00.00 Драма “Нортенгерське
           абатство”. (2).

інтер
05.30 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Будинок 
        зразкового утримання”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.05 Т/с “Пiлот
         мiжнародних авiалiнiй”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 Маестро моди.
12.40 «Модна правда».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Інспектори».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 «Вдалий вибір».
20.00 Україна. Перезавантаження.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Секс і місіс Ікс». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.45, 16.20 Т/с “Код Костянтина”.
10.40, 17.35 Т/с “Слiдчi”.
11.50, 13.10, 23.25 Т/с “Морська 
          полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Антизомбi.
15.00, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Пес”.

стб
05.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.45, 16.00 “Все буде добре!”
07.40 “Все буде смачно!”
08.35, 18.30 “За живе!”
09.50 “Зiркове життя”.
10.45 “Битва екстрасенсiв”.
12.45 “Україна має талант!-5”.
19.55, 22.45 “Зваженi i щасливi-5”.
00.20 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
        Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.25 Х/ф “Недитяче кiно”. (2).
22.15 Х/ф “Агент пiд прикриттям”.

канал “україна”
06.10, 16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25, 15.30 Х/ф “Я тебе
        нiколи не забуду”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА 
       “Днiпро” “Лацiо”.
00.00 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
       Школа чарiвниць”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 Д/Ф “Майстри
         великої родини”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Їду на Січ”.
13.50 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”.
14.00 “Ізидора Косач: 
        “Побачиш Україну 
         привітай”.
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 “Храми Поділля”.
17.30 Д/Ф “Павло 
        Тичина”.
18.00 “Пілігрим”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
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.

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.
06.50, 7.20, 8.20, 22.45, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15, 18.50 Про головне.
10.15 Д/ф “Кузьма Дерев’янко. 
        Генерал Перемоги”.
11.00 Д/с “Клуб пригод”.
11.55 “Prime-time” з Мирославою 
       Гонгадзе.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.25 Школа Мерi Поппiнс.
15.40 Спогади.
16.05 Театральнi сезони.
16.40 Вiра. Надiя. Любов.
17.35 Д/ф “Про Нью-Йорк 
       iз любов’ю”.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” 
       з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.20 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Заборонене
         кохання”.
20.15 “Шустер Live”.
00.15 Комедiя “Водне життя”.

інтер
05.30 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з “Iнтером”.
09.20, 12.25 Т/с “Будинок 
         зразкового утримання”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
00.00 Х/ф “Вид зверху кращий”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Україна. Перезавантаження.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Інспектори-2».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 Унікальна Україна.
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Штормові
         вершники». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.50, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
10.50, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.00, 13.20, 23.25 Т/с “Морська
          полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 20.20 Антизомбi.
15.20, 16.20, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес”.
00.20 Х/ф “Убивство
           за розкладом”. (2).

стб
05.55 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
07.15 Х/ф “Я тебе люблю”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.05, 7.15 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб 
        Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
15.10, 20.50 Як стати супермоделлю.
16.05, 19.00 Супермодель
          по-українськи.
18.00 Абзац!
21.50 Суперiнтуїцiя.
23.15 Аферисти в мережах.

канал “україна”
06.10, 6.00 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок 
          з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Будинок сплячих красунь”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. 
         Таємницi”.
21.00 Х/ф “Я його злiпила”.
23.00 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
           Школа чарiвниць”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.35 Х/ф “Острiв щастя”. (2).
20.00 Х/ф “Джунглi”.
21.40 Х/ф “Острiв МакКiнсi”. (2).
23.25 Х/ф “Великi сподiвання”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Пілігрим”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Храми Поділля”.
13.45 “Гра долі”.
14.00 “Що робити?”
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Постаті”.
15.30 “Рожеві лебеді 
         Василя Симоненка”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Золота провінція”.
17.20 Д/Ф “Сергій Параджанов”.
17.30 “Cлово має 
         народний депутат”.
18.00 “Учнівський щоденник”.
18.15 “Музеями 
         Тернопілля”.
18.30 “Cад. Город. Квітник”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Удосвіта”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни рятувальник”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “Лицарі небесної варти”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 21.30,
         22.45 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/с “Друзi-янголи”.
09.40 Хочу бути.
10.20 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
10.30 Книга.ua.
10.55 Святослав Вакарчук.
         Iнтерв’ю на даху.
11.25 Д/ф “Кардинал Мар’ян Яворський”.
12.20 Д/ф “Шiсть ярдiв грацiї”.
12.50 Свiтло.
13.30 Д/ф “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
14.20, 16.25 Тенiс. Кубок Девiса.
15.50 Чоловiчий клуб.
17.50 Т/с “Польськi свята”.
20.05 Д/ф “Революцiя: за i проти”.
21.00 Новини.
21.40 На пам’ять.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
08.00, 8.30 М/с “Пригоди 
      ведмедикiв Гаммi”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.05 “Свiтське життя”.
10.00, 19.30 “ТСН”.
10.55, 2.00 Мелодрама “Тато в законi”.
14.40, 23.15 “Вгадай ящик”.
15.35 “Спецiальний випуск. 
         Вечiрнiй квартал”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.15 Х/ф “Пагорби мають очi-2”. (3).

інтер
05.20 “Подробицi” — “Час”.
06.15 М/ф.
06.50 Х/ф “Мiльйон у шлюбному кошику”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.35 Х/ф “Мерi Поппiнс, до побачення!”
12.20 “Кохання з першого погляду”.
13.20 Т/с “I все-таки я люблю...”
19.00 Т/с “Криве дзеркало душi”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Криве дзеркало душi”. (2).
23.15 Х/ф “Хочу дитину”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Поет і княжна».
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 «Блага звістка» з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Мавпа».
14.00 «Вдалий вибір».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Пригоди маленького Мука».
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 В/ф «Тарнополь  місто якого нема».
21.45 Х/ф «Ненав’язлива ідея». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.50 Факти.
06.15 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.55 Стоп-10.
07.50 Провокатор.
09.35 Секретний фронт.
10.35 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.40 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
22.20 Х/ф “Еверлi”. (2).
00.10 Х/ф “Збитися з дороги”. (2).

стб
05.15 Х/ф “Невловимi месники”.
06.25 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.10 Т/с “Коли ми вдома”.
11.20 “Танцюють всi!-8”.
15.10 “Зваженi i щасливi-5”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
21.55 “Хата на тата”.
00.30 Х/ф “Любов пiд наглядом”. (2).

новий канал
06.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.50 Дешево i сердито.
10.00 Ревiзор.
12.30 Хто зверху?-4.
14.30 Т/с “СашаТаня”.
17.15 М/ф “Вiдважна”.
19.10 М/ф “Мадагаскар-2”.
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя-5”. (2).
22.45 Х/ф “Проект Iкс: Дорвалися”.
00.35 Х/ф “Недитяче кiно”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
08.50 Вiдверто з Машею Ефросинiною.
10.00, 23.45 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Що приховує любов”.
12.50 Х/ф “Продається кiшка”.
15.20 Т/с “Анжелiка”.
21.50 Х/ф “Я тебе нiколи не забуду”.

тет
06.00 М/с “Пригоди капiтана 
         Врунгеля”.
07.30 Байдикiвка.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
10.55 М/с “Мiкi Маус”.
11.15 М/ф “Роботи”.
13.00 М/ф “Риф 3D: Приплив”.
14.20 Х/ф “Мої африканськi 
         пригоди”.
15.55 Х/ф “Аладдiн”.
18.20 Х/ф “Джунглi”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
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 “Кулінарія
          від Андрія”.
13.20 “Cад. Город. Квітник”.
13.40 “Золота провінція”.
14.00 “Запрошує Оксана”.
14.40 “День 
         як мить”.
15.00 “Тодось Осьмачка: 
        любов і біль самотнього серця”.
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 “Акценти тижня”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
21.30 “Поклик таланту “.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

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

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

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

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

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

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

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 
0674130349, 51-48-51
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число 6                                                               вересень, 2015
День за днем ●

Годинник 
історії

Червоно-чорний календар 
пам’ятних дат для кожного 
українця. Радимо зберігати 
в серці та у домі на видноті 

впродовж усього життя

Липень
5 липня
Помер Голова 

УДП і голова 
Проводу ОУН Ярос-
лав Стецько (1986).

 11 липня
Створення Української Головної Ви-

звольної Ради (1944).

10 липня
Битва під Бе-

р е с т е ч к о м 
(1651).

9-14 липня
Перемога УПА над німецькими вій-

ськовими з’єднаннями на Волині (1943).

8 липня
У Житомирі на-

родився україн-
ський поет, науко-
вець і політичний 
діяч Олег Ольжич 
(1907).

8 липня
Битва під Полтавою військ гетьмана Івана 

Мазепи і шведського короля Карла XII проти 
війська російського царя Петра І (1709).

8 липня
Гетьман Іван Виговський розгромив 

москалів під Конотопом (1659).

15 липня
І Вел. Збір УГВР обрав гол. ген. секр. 

Романа Шухевича (1944).

24 серпня
Верховна Рада проголосила Акт не-

залежності України (1991).

25 липня
У Києві німці роз-

стріляли Дмитра 
Мирона-Орлика, кр. 
провідника ОУН на 
СУЗ, 2-го пров. групи 
„Північ” (1942).

17 липня
Народився Роман 

Шухевич (ген. Тарас 
Чупринка) (1907).

День за днем ●

Годинник 
історії

Червоно-чорний календар 
пам’ятних дат для кожного 
українця. Радимо зберігати 
в серці та у домі на видноті 

впродовж усього життя

Серпень

21-25 серпня
Відбувся III Надзвичайний Великий 

Збір ОУН (1943).

25 серпня
В московській не-

волі загинув гетьман 
Петро Дорошенко 
(1698).

17 серпня
Народився ідео-

лог українського на-
ціоналізму Дмитро 
Донцов (1883).

14 серпня
Великий князь 

Володимир запро-
вадив християн-
ство на Русі (988).

1 серпня
Померла Леся 

Українка (1913).

Земля України вкривається могилами 
новітніх героїв- борців. Але ще досі 
знаходяться безіменні могили часів по-
встанської боротьби.

Патріоти краю свято бережуть пам’ять про 
кожного загиблого за Україну. Цьогоріч у 
День Незалежності  в с. Лопушани Зборів-
ського району вшанували п’ятьох героїв-
повстанців, уродженців Зборівського району, 
які  загинули у 1948 році в нерівному бою з 
енкаведистами, видані зрадником. 

Олексій Левицький (псевдо “Грізний”, 
с. Гаї Розтоцькі), Северин Хоміцький (псевдо 
“Музика”, с. Гаї Розтоцькі), Василь Деревлян-
ко (псевдо “Переможець”, с. Загір’я, хутір 
Ліщина), Михаїл Гляс (псевдо “Вітер”, 
с. Тростянець Великий), Богдан Дмитрів 
(псевдо “Бритва”, с. Гарбузів) полягли у за-
пеклому бою неподалік с. Лопушани Зборів-
ського району, сповнивши обітницю боротися 
за Україну аж до загину. Близько 150 людей з 
Лопушан та сусідніх сіл, зі Зборова, Залісців 
та Тернополя, родичі полеглих повстанців, 
церковна процесія та народний аматорський 
хор ОУН-УПА з міста Збараж подолали кіло-
метри до могили на місці криївки у полі, аби 
вшанувати загиблих героїв.

Склав шану загиблим героям та промов-
ляв до громади член політради ВО “Свобо-
да”, голова Тернопільської обласної організа-
ції партії, колишній очільник Тернопільської 
області Олег Сиротюк. З його промови: “При-
кметно, що урочисте відкриття пам’ятного 
знака відбулося 24 серпня. Про День Неза-
лежності України мріяли і наші батьки, і діди, 
прадіди, і ці п’ятеро хлопців, правдивих укра-
їнців, котрі віддали власне життя за свою, 
Богом дану землю. На прикладі їхнього геро-
їзму виросло покоління патріотів, яке у грудні 
2013-го вийшло на майдани сіл і міст для то-
го, щоб захистити Українську державу від 
регіоналівської банди на чолі з Януковичем та 
Азаровим. І це покоління патріотів, не дивля-
чись на те, що режим мав кишенькові спец-
служби, міліцію, армію, не дивлячись на те, 
що в нього стріляли, зуміло перемогти систе-
му і, взявши у руки зброю, рушило на схід 
захищати державу від путінської навали. Це 
вони стримали наступ московської армії, не 
дозволили реалізувати план “Новоросія”, 
який мав охопити вісім областей, а захлинув-
ся на Донеччині та Луганщині. Саме завдяки 
цим патріотам, котрі мають за взірець відвагу, 
самопожертву та гідність воїнів УПА, ми досі 
тримаємо оборону і обов’язково переможе-
мо. І як за це українцям дякують політики, 
котрі прийшли до влади на крові Небесної 
Сотні? Складається враження, що всередині 
країни теперішня владна верхівка відкрила 
другий фронт проти власного народу. І воя-
кам, котрі на передовій, стріляють у спину 
політикою супроти українців.

Люди до влади мають дуже багато запи-
тань. Наприклад, чому досі ніхто не поніс від-
повідальності за розстріл Небесної Сотні, чо-
му ніхто не відповів за загибель наших воїнів 
у Іловайському котлі і під Дебальцевим? Чому 
в грудні 2013-го нині прем’єр-міністр, а тоді 
ще опозиціонер Яценюк казав, що ціни на газ 
потрібно знизити мінімум удвічі, а коли прий-

шов до влади, то підняв їх у сім разів і каже, 
що то тільки перший етап зростання, до 
2017-го має бути ще два? Що виходить: ціни 
на світло, воду, газ, продукти ростуть, а зарп-
лати залишаються тими ж? Уряд, схоже, ціле-
спрямовано робить із власного народу же-
браків, знищує його. За наш з вами рахунок 
фінансує окуповані території і Крим. Це ми 
платимо за те, що сепаратисти й окупована 
влада безкоштовно отримують з території 
України газ, електроенергію та воду. То про 
кого влада насправді дбає? Чому обіцяла  на 
Майдані одне, а робить інше? Чому скасувала 
пільги для дітей війни, чорнобильців, пенсіо-
нерів і в той же час жодним чином не оподат-
кувала бізнес олігархів, які продовжують за-
робляти мільярди на сльозах українців та ві-
йні? Чому теперішня влада повернулася пле-
чима до українського народу, до воїнів на 
сході, а веде переговори з Путіним, чому єв-
ропейські країни ввели санкції проти Кремля, 
а бізнес українських олігархів успішно працює 
в Росії? Чому буквально кілька тижнів тому 
“народний прем’єр” Яценюк вніс законопро-
ект про оподаткування заробітчан (422 гривні 
податку на місяць з тих, хто працює за кордо-
ном)? Складається враження, що реформато-
ри з Київських пагорбів запланували знищити 
Україну, а не змінити життя в ній на краще. 
Судіть самі: “реформа” у валютно-грошовій 
політиці завершилась курсом долара по 22-
23 гривні, “реформа”в ЖКГ— тарифним гено-
цидом, який особливо відчуємо вже у жовтні, 
отримавши квитанції на оплату.

Тепер влада з-під палиці впроваджує ад-
мінреформу, котра вщент зруйнує село. 
Тернопільська обласна рада сказала тверде 
“Ні!” цій псевдореформі.  Фракція ВО “Сво-
бода” ніколи не підтримає бажання влади 
загнати людей у новітні колгоспи, бо як 
інакше назвеш намір замість 615 сільських 
рад  утворили тільки 50? Обласні чиновники 
кажуть, це покращить якість надання адмін-
послуг. Ну, коли вважати покращенням те, 
що людям доведеться за будь-якою довід-
кою долати кілька десятків кілометрів до 
центру, то тоді нема питань. Коли вважати 
покращенням закриття шкіл і дільничних лі-
карень, позбавлення мешканців села мати 
своїх захисників у місцевих радах, то жод-
них проблем. А якщо все навпаки — то наві-
що влада обманює людей? За відмову де-
путатів — “свободівців” проголосувати за 
план знищення сіл чиновники різних мастей 
вішають їм ярлики популістів. Але це є свід-
ченням того, що “свободівці” вчинили пра-
вильно, бо тільки від безсилля та відсутнос-
ті аргументів політики вдаються до погроз, 
шантажу, бруду”, — сказав Олег Сиротюк.

Хлопці, яким встановлений цей пам’ятний 
знак, загинули не в 44-му, 45-му, а в 1948-
му, через три роки після офіційного завер-
шення Другої світової війни, коли вже ніби 
була офіційна влада. Але вони чітко розуміли 
її злочинну суть і усвідомлювали, що коли 
бачиш, що влада не українська і діє не в ін-
тересах українців, то не можна ставати її 
пристосуванцем, необхідно протистояти їй. 
У кожного з нас також є вибір: боротися чи 
пристосуватись. І зробити його мусить ко-
жен для себе.

27 серпня
Народився пись-

менник Іван Франко 
(1856).

Героям слава! ●

Вони загинули  
в нерівному бою...

30 липня
Засновано УВО 

під проводом 
Євгена Коновальця 
(1920).

30 серпня
В н а с л і д о к 

теракту загинув 
видатний жито-
мирянин Микола 
С ц і б о р с ь к и й 
(1941).

Про минуле і сьогодення націоналістичного руху говорить член  
політради ВО “Свобода”, голова Тернопільської обласної організації 

партії, колишній очільник Тернопільської області Олег Сиротюк.
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Про це під час 
круглого столу, 
організованого 
партією “Блок Пе-
тра Порошенка 
“Солідарність” за-
явив історик, член 
партії  Володимир 
Місько. Він під-
креслює, що до 
Конституції лише 
внесене посилан-
ня на закон, що 
був уже двічі ухва-
лений парламен-
том.

Це дає можливість 
Верховній Раді скільки 
завгодно разів зміню-
вати цей закон, залеж-
но від політичної ситу-
ації. Про це під час 
“круглого столу”, що 
відбувся з ініціативи 
ТОО політичної партії “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність” 4 верес-
ня заявив викладач ТНПУ ім. В. Гна-
тюка, активіст партії Володимир 
Місько. За його словами, відповідно  
до пункту 18 перехідних положень, 
“особливості здійснення місцевого 
самоврядування в окремих районах 
Донецької і Луганської областей ви-
значаються окремим законом”.

“Від включення цього посилання 
до прийнятого закону (про особли-
вий порядок самоврядування) за-
лежить міжнародна підтримка Укра-
їни. Загострення уваги виключно на 
питанні Донбасу відволікає увагу від 
головної мети конституційних змін 
– децентралізації влади. Відбува-
ється злам російської моделі управ-
ління державою, що остаточно від-

ділить Україну від тоталітарного ми-
нулого, якому притаманний строгий 
централізм”, — підкреслив Володи-
мир Місько.

Він зазначив, що децентраліза-
ція викликала негативну реакцію у 
Москві та серед маріонеток-
сепаратистів на Донбасі. 

“Якщо це не подобається воро-
гам України, значить, ми рухаємося 
у правильному напрямку. Зміни до 
Конституції – це складне рішення, 
але простих сьогодні не буває. По-
рожніми обіцянками годують людей 
лише популісти. А Україні зміни да-
дуть можливість якщо не закінчити 
війну, то принаймні зробити крок до 
її закінчення, повернути наших бій-
ців живими до їхніх сімей”, — резю-
мував Володимир Місько.

За словами голови молодіжного 

крила ТМО партії “Блок Петра По-
рошенка “Солідарність” Павла Би-
ча,  у кривавих подіях під парламен-
том 31 серпня були задіяні ті полі-
тичні сили, які в травні 2014 року  
програли президентські вибори, а в 
жовтні – парламентські. 

“Зараз вони хочуть взяти ре-
ванш, аби перемогти на місцях. Але 
якою ціною? Ціною смертей і ка-
ліцтв?!” — підкреслив Павло Бич.

“Події 31 серпня – ретельно 
спланована піар-акція, яка мала до-
дати рейтингу партіям-
організаторам, — наголосив Михай-
ло Жирівський. — Однак все ви-
йшло з-під контролю і загинули 
люди. Ціна за політичні амбіції по-
літиканів – людські життя, численні 
каліцтва та горе в сім’ях нацгвардій-
ців. 

“Особливий статус Донбасу” 
не став частиною Конституції

Учасники круглого столу, який відбувся з ініціативи ТОО політичної  
партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” 4 вересня ц. р.

Народжений на барикадах Ре-
волюції Гідності “Громадський 
рух “Народний контроль” 
об’єднав у своїх лавах найак-
тивнішу та, без перебільшен-
ня, найінтелектуальнішу час-
тину українського суспільства 
– людей, які не пішли на комп-
роміс з власною совістю, не 
звабилися на щедрі обіцянки 
заангажованих політичних 
сил, не поміняли свою чітку 
позицію на різні преференції 
та місця у владних кабінетах.

Монолітні у своєму прагненні ак-
тивісти “Народного контролю” у 
стислі терміни створили ефективну 
програму з виконання вимог Май-
дану. Свого часу, перебуваючи у 
Тернополі, лідер руху народний де-
путат Дмитро Добродомов наголо-
сив на тому, що нині Україна здатна 
раз і назавжди демонтувати зашка-
рублу систему влади, змінити не 
тільки обличчя чиновників найвищо-
го рангу, а й якість їх роботи.

З цією метою “Народний 
контроль” послідовно  розширює 
можливості свого впливу на грома-
дянське середовище шляхом залу-

чення у свої ряди все нових 
однодумців-волонтерів, учасників 
АТО, громадських активістів, які на-
віть без владних повноважень до-
вели свою ефективність. 

У середині квітня була створена і 
розпочала працювати Тернопіль-
ська обласна організація “Громад-
ського руху “Народний контроль”. В 
основу своєї діяльності народні 
контролери поклали принцип від-
критості та використання можли-
востей ЗМІ, які є інструментом, ко-
трий дозволяє тримати постійний 
зворотній зв’язок з активними гро-
мадянами. За цей, порівняно корот-
кий, час на рахунку місцевих акти-
вістів – десятки добрих справ із 
захисту інтересів територіальної 
громади від свавілля чиновників, 
всебічна підтримка наших краян у їх 
прагненні змін на краще. Саме тому 
у середині літа “Народний 
контроль” став політичною силою та 
відразу ж заявив про свою участь у 
наступних виборах до місцевих 
рад. 

За словами лідера партії “Гро-
мадський рух “Народний контроль” 
Дмитра Добродомова, це зумовле-
но, передусім, тим, що наступні міс-

цеві вибори стануть лакмусовим 
папірцем, який продемонструє го-
товність українців до змін на кра-
ще. 

— Ми готові брати на себе відпо-
відальність і довести ефективність 
своєї роботи у владі, — зазначив 
народний депутат.

Думки, прагнення та сподівання 
Дмитра Добродомова одностайно 
підтримали усі учасники з’їзду пар-
тії. Наприклад, на переконання го-
лови Тернопільської обласної орга-
нізації “ГО “Народний контроль” 
Олени Абакумової, на основі гро-
мадського руху народилося 
об’єднання нового типу, адже лю-
ди, яких згуртували високі ідеали 
Майдану, здатні стати основою но-
вого політичного вектору і сформу-
вати нову систему  відповідальної 
влади.

Настійні і цілеспрямовані нама-
гання цієї політичної сили змусити 
владу працювати чесно – не лише 
близькі та зрозумілі громадянсько-
му суспільству. Вони народжені та 
виплекані нашим народом у спо-
конвічній боротьбі за суверенну 
державу, за процвітаючу європей-
ську Україну.

Громадянське суспільство ●

Контроль народу за владою – 
одна з головних вимог Майдану

Команда “Народного контролю” Тернопільщини.

Днями у податко-
вій інспекції про-
ведено черговий 
сеанс телефонно-
го зв’язку „гаряча 
лінія” на тему: 
„Зміни у податко-
вому законодав-
стві”. Начальник 
відділу комуніка-
цій Тернопіль-
ської об’єднаної 
ДПІ Василь Карпа 
відповідав на за-
питання платників. 

— Раніше я звертався за кон-
сультаціями в Центр обслугову-
вання міської податкової, а коли 
було потрібне письмове 
роз’яснення – теж подавав від-
повідне звернення. Зараз, чув, 
такі письмові консультації нада-
ватись не будуть?

 — Платники податків, як і ра-
ніше, можуть і консультуватись 
усно, і отримувати письмові 
консультації-роз’яснення. Однак, 
з 1 вересня консультації в усній 
формі надаються податковими 
інспекціями міського та районно-
го рівнів, а письмові та в елек-
тронній формі – головними 
управліннями ДФС України в об-
ластях та самою Державною фіс-
кальною службою України. Від-
тепер письмові консультації по-
винні містити опис питань, що 
порушуються платником податків 
з урахуванням фактичних обста-
вин, вказаних у зверненні, об-
ґрунтування застосування норм 
законодавства та висновок з пи-
тань практичного використання 
окремих норм податкового зако-
нодавства. 

Це передбачено Законом 
№ 655 від 17.07.2015 р. Розумію-
чи, що окремі питання та 
роз’яснення можуть бути цікавими 
та потрібними іншим платникам, в 
законі зазначено також, що пись-
мові роз’яснення протягом 10 ка-
лендарних днів після їх надання 
підлягають обов’язковому розмі-
щенню на сайті органу, який надав 
таку консультацію, без зазначення 
найменування платника податків та 
його податкової адреси. 

— Нещодавно, економлячи 
свій час, я почав подавати звіт-
ність до податкової електрон-
кою. Але, як виявилось, за дру-
гий квартал декларація платни-
ка єдиного податку не була при-
йнята, хоча я першу підтвер-
джуючу квитанцію отримав. Я 
повинен був отримати ще одну 
квитанцію?

 — Одразу хочу наголосити, 
що перша квитанція є лише під-
твердженням для вас про пере-
дачу  податкових документів в 
електронному вигляді до подат-
кової інспекції. Ця квитанція 
надсилається на вашу електро-
нну адресу, з якої було надісла-
но податкову звітність. Другий її 
примірник  в електронному ви-
гляді зберігається в податковій. 
Підтвердженням прийняття Ва-
ших податкових документів до 
бази даних є друга квитанція в 
електронному вигляді в тексто-
вому форматі, в якій повинні бу-
ти зазначені реквізити прийня-
того податкового документа, йо-
го відповідність затвердженому 
формату чи стандарту, резуль-
тати перевірки електронного 
цифрового підпису, дата та час 
приймання, реєстраційний но-

мер, Ваші реквізити то-
що. Якщо такої квитан-
ції Вам не надсилалось, 
звітність вважається не 
прийнятою.

 — Ми на фірму хоче-
мо взяти на роботу сто-
рожем пенсіонера. Що-
до податку із зарплати 
зрозуміло, а чи потріб-
но платити за нього 
єдиний соціальний вне-
сок, адже він і так на 
пенсії?

 — Потрібно, адже в статті 4 За-
кону “Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування” 
зазначено, що працівники, які пра-
цюють на підприємствах, незалеж-
но від форм власності, є платника-
ми єдиного внеску. Звільнення від 
його сплати працюючих на підпри-
ємстві пенсіонерів не передбаче-
но.

— Я підприємець, маю ба-
жання здавати звітність елек-
тронкою, але цим буде займа-
тись моя дружина. Чи може во-
на отримати в податковій ключі 
електронного цифрового підпи-
су на мене і зразу проконсуль-
туватись детально, як це роби-
ти?

 — Якщо ви не маєте можливос-
ті бути особисто присутнім у відділі 
Акредитованого центру сертифіка-
ції ключів, то в обов’язковому по-
рядку повинні надати довіреність 
про повноваження іншій особі, в 
тому числі і дружині, на подання та 
підпису документів для реєстрації, 
генерації ключів, отримання поси-
лених сертифікатів ключів ( на 
флеш-носіях чи CD/DVD-дисках).

Чинними нормативними доку-
ментами передбачено, що довіре-
ність засвідчується:

— для юридичних осіб: підписом 
керівника з прикладенням печатки 
організації; 

— для фізичних осіб-підприємців 
— підписом підприємця з прикла-
денням його печатки або у разі від-
сутності печатки — нотаріально;

— для фізичних осіб: нотаріаль-
но.

Фахові консультації з цього та 
інших питань податкового законо-
давства можна отримати в Центрі 
обслуговування платників Терно-
пільської ОДПІ. 

 — Я працюю на другій групі 
спрощеної системи оподатку-
вання – дрібногуртова торгівля 
будівельними матеріалами та 
побутовою хімією. Протягом 
восьми місяців отримав 850 ти-
сяч виручки. Можливо, у верес-
ні або у жовтні мій дохід досягне 
одного мільйона гривень. З яко-
го місяця я повинен використо-
вувати касовий апарат?

— Змінами до Податкового ко-
дексу передбачено, що підприємці 
другої та третьої груп спрощеної 
системи оподаткування, незалеж-
но від виду діяльності, в яких про-
тягом календарного року обсяг 
доходу перевищив 1 мільйон гри-
вень, повинні обов’язково  засто-
совувати РРО, починаючи з пер-
шого числа першого місяця квар-
талу, наступного за виникненням 
такого перевищення. Таким чином, 
якщо мільйонний рубіж ви досяг-
нете у вересні, РРО потрібно буде 
застосовувати з 1 жовтня. Якщо ж 
мільйонером станете у жовтні, то 
касовий апарат буде для вас 
обов’язковим лише з першого дня 
нового року. 

Зміни у податковому 
законодавстві

Скористайтесь “телефоном довіри”
З метою зворотного зв’язку з громадськістю та інформування про по-

рушення фінансово-бюджетної дисципліни на об’єктах контролю в Дер-
жавній фінансовій інспекції в Тернопільській області функціонує “телефон 
довіри” за номером (0-352) 52-54-05.

Іншою важливою метою функціонування „телефону довіри” є надання 
Державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області у межах ком-
петенції інформаційно-консультативних послуг громадськості з питань 
здійснення фінансового контролю за дотриманням чинного законодав-
ства при витрачанні бюджетних коштів, використанням державного чи 
комунального майна. Крім цього, Державна фінансова інспекція в Терно-
пільській області просить інформувати про можливі прояви корупції або 
службового недбальства в діях и працівників під час проведення ними 
контрольних заходів.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзвонити на 
„телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за номером 
(044) 425-38-18.
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Це важливо ●

Актуальне інтерв’ю ●
Видання ПАТ “Тернопільміськгаз”

Шановні працівники 
газових служб  

і ветерани праці!
Щиро вітаю Вас із профе-

сійним святом — Днем праців-
ників нафтової, газової та на-
фтопереробної промисловості 
України!

Цей день для нас урочис-
тий, адже це свято людей, які 
присвятили себе нелегкій, але 
важливій справі — розбудові 
паливно-енергетичного комп-
лексу країни, динамічний роз-
виток якого — запорука неза-
лежності та національної без-
пеки молодої держави. Ви 
щоденною сумлінною працею 
примножуєте традиції життєво 
важливої для людей галузі і 
забезпечуєте безперебійне та 
безаварійне газопостачання 
всіх категорій споживачів Тер-
нополя і Тернопільського ра-
йону.

 В цей день низький уклін та слова особливої вдячності ве-
теранам праці, пенсіонерам нашого колективу за відданість та 
довгі роки роботи. Щирі слова подяки  нашим колегам слюса-
рям Андрію Царюку, Андрію Білошицькому, Петру Шумському, 
водіям Михайлу Сисаку, Івану Антонишину, які, ризикуючи жит-
тям, виконують громадянський обов’язок у зоні АТО, боронячи 
незалежність і цілісність України. Щиро вітаю з професійним 
святом усіх, хто працював у минулому і працює сьогодні у газо-
вій службі. Ваша сумлінність і працездатність, яскраві особисті 
якості, мудрість та відданість справі стали запорукою високих 
результатів та досягнень у житті. Тож у цей святковий день від 
щирого серця зичу Вам довгих років життя, міцного здоров’я, 
радості, миру й достатку та родинного тепла, професійної 
впевненості і нових трудових звершень.

З повагою — Володимир БОБРІВЕЦЬ, 
голова правління ПАТ “Тернопільміськгаз”,  

заслужений працівник сфери послуг України,  
депутат Тернопільської районної ради.

З якими  виробничими ре-
зультатами підійшов до сво-
го професійного свята — 
Дня працівників нафтової, 
газової та нафтопереробної 
промисловості колектив 
ПАТ “Тернопільміськгаз” — 
про це в інтерв’ю  головного 
інженера підприємства Во-
лодимира Даткуна.

— Володимире Володими-
ровичу, головний девіз терно-
пільських газовиків: “Працю-
вати чесно і відповідально, за-
безпечувати вчасно безпере-
бійне та безаварійне газопос-
тачання всіх категорій спожи-
вачів”. 

— Одразу ж зауважу, що з цим 
завданням наш колектив справ-
ляється успішно. На газовому 
ринку ми  стараємося зберегти 
стабільність, надійність та чесні 
партнерські стосунки як з фізич-
ними, так і з юридичними спожи-
вачами. Правові відносини між 
ПАТ “Тернопільміськгаз” та спо-
живачами регулюються спеціаль-
ною нормою права — це “Прави-
ла надання населенню послуг із 
газопостачання”, затверджені 
постановою Кабінету Міністрів 
України №2246 від 09.12. 1999 
року. Сьогодні ми обслуговуємо 
1453,1 км газових мереж, 48 га-
зорозподільних пунктів, 345 шаф 
розподільних, та 3555 димових 
регуляторів тиску. Безперечно, 
для інженерної служби — це ве-
ликий обсяг робіт та особиста 
відповідальність кожного праців-
ника.  Сьогодні на обслуговуван-
ні 106 тис. 702 квартири й оселі 
в Тернополі та 52 населених 
пунктах Тернопільського району. 
Нашими працівниками  встанов-
лено 85 тис. 947 газових лічиль-
ників, які підприємство встанов-
лює безкоштовно. Споживачу чи 
абоненту треба прийти до нас і 
написати заяву. Наші фахівці 
приїдуть і виконають усі необхід-
ні роботи щодо встановлення в 
квартирі чи оселі газового лі-
чильника.

— Охарактеризуйте роботу 
інженерних служб,  їх внесок у 
щоденну працю газовиків та 
основні критерії роботи, від 
якої залежать стабільність і 
кінцевий результат.

— Аварійно-диспетчерську 
службу очолює досвідчений спе-
ціаліст Степан Яроцький. Степан  
Петрович трудиться у газовому 
господарстві 35 років. У 
виробничо-технічному відділі 
працюють інженерами його дру-
жина Олександра та дочка Ан-
дріана. Аварійна служба функці-
онує цілодобово, без вихідних. У 
її розпорядженні п’ять спеціаль-
них машин, необхідне обладнан-
ня, інструментарій, а головне — 
це досвідчені слюсарі, водії, які 
у будь-яку мить прибудуть за те-
лефонним викликом і усунуть 
несправність газових приладів. 
Забезпечувати безперебійне та 
безаварійне постачання газу для 
споживачів Тернополя і Терно-
пільського району, локалізувати 
та ліквідувати витоки газу, сис-
тематично обслуговувати і про-
водити профілактику підземних 
магістралей — таке завдання і 
основний обов’язок працівників 
служби підземних  газопроводів, 
яку вже 25 років очолює Ігор 
Пищ. Колектив згуртований, має 
великий практичний досвід. Пре-
тензій та скарг від споживачів та 
абонентів не находить. 

Внутрішньобудинкову службу 
очолює Любомира Мусял. Спе-
ціалістам цієї служби доводить-

ся постійно тримати під котро-
лем майже всі газові прилади 
наших користувачів. 

Інженерний пошук, спрямова-
ний на кінцевий результат, ха-
рактерний для фахівців 
виробничо-технічного відділу. 
Його керівник Галина Панюс 
справу знає. Тут працюють сім 
техніків та інженерів. Вони вирі-
шують питання газифікації ви-
робничих і промислових об’єктів, 
населених пунктів. Оформляють 
договори на приєднання об’єктів 
замовників до газових мереж. 
Приймають проектну виконавчо-
технічну документацію і пого-
дження виробничо-
експлуатаційних служб, ведуть 
виробничо-технічну звітність під-
приємства. У відділі є об’ємний 
архів, в якому зберігається доку-
ментація газового господарства 
від часу проведення першої га-
зифікації. 

У нас є монтажна дільниця й 
автотранспортний відділ. Як ка-
жуть, кадри вирішують усе. Наші 
працівники старанні, працьовиті, 
надійні. З професійним святом 
вас, колеги!

 
 Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 

Фото автора.

Володимир Даткун:  
“Важливо зберегти 

стабільність, надійність 
та чесні партнерські стосунки”

Головний інженер ПАТ “Тернопільміськгаз” Володимир Даткун.

З  1 квітня  2015 року, згідно з постановою НКРЕКП № 583  
від 03.03.2015 року затверджено роздрібні ціни на природний газ, 
що використовується для потреб  населення.

1) для приготування їжі та/або підігріву води — 7,188 грн. 
за 1 м3; 

2) для індивідуального опалення або комплексного споживання 
(індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води): 

у період з 1 травня по 30 вересня (включно) — 7,188 грн.  
за 1 м3; 

у період з 1 жовтня по 30 квітня (включно): 
за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включ-

но), — 3,600 грн за 1 м3;
за обсяг, спожитий понад 200 м3 природного газу на місяць, — 

7,188 грн. за 1 м3.

Роздрібні ціни на природний 
газ для населення

Колектив ПАТ “Тернопільміськгаз” 
щиро вітає з 40-річчям інженера  
Ларису Василівну ЧОРНУ (16 верес-
ня), з 35-річчям слюсаря з експлуата-
ції і ремонту підземних газопроводів 
Наталію Петрівну ГІЛЬ (19 вересня). 
Іменинники добросовісно працюють у 
газовому господарстві Тернополя і 
Тернопільського району. Життєвою 
стежиною вони  йдуть впевнено, за 
що їм честь і шана. Сердечно вітаємо 
Вас, дорогі іменинники. 

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі. 

Вітаємо! ●

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

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

(www.tmgaz.te.ua), або у відділі розрахунків  
за адресою: вул. Шептицького, 20, м. Тернопіль. Сайт ПАТ “Тернопільміськгаз” http://www.tmgaz.te.ua



П’ятниця, 11 вересня 2015 року8 ГазІнформ
Життєвий вибір ● Ювілеї ●

Будьте обережні ●

На календарі осінь. У цю пору 
року звичні дощі та вітер. Цей 
період найнебезпечніший для 
споживачів природного газу. 
Тому, не відкладаючи до по-
чатку опалювального сезону, 
проведіть огляд димових і 
вентиляційних каналів у ва-
шій оселі, очистіть їх від за-
смічень, відремонтуйте по-
шкодження.

При сирій погоді та коли надво-
рі сильний вітер, тяга в димоходах 
погіршується або утворюється зво-
ротна. Внаслідок цього продукти 
неповного згорання газу потрапля-
ють у приміщення, що може при-
звести до отруєння чадним газом. 
Для нормального згорання одного 
кубічного метра природного газу 
необхідно десять кубічних метрів 
повітря. Тому у приміщення, де уві-
мкнуто газові прилади, мусить по-
стійно надходити свіже повітря че-
рез відкриті кватирки та припливні 
отвори в дверях чи зовнішніх сті-
нах, а в приладах і димових кана-
лах має бути достатня тяга для 

видалення продуктів згорання.
Якщо цих вимог не дотримува-

тися, газ повністю не згоратиме, 
він виділятиме чадний газ, який не 
має ні кольору, ні запаху і є над-
звичайно отруйним.

Після кількох ковтків повітря, що 
містить всього один відсоток чад-
ного газу, людина втрачає свідо-
мість і за деякий час після цього 
помирає. Ознаками отруєння чад-
ним газом є почервоніння обличчя, 
важкість в голові, підвищене сер-
цебиття, нудота, запаморочення, 
біль у м’язах. При виявленні симп-
томів отруєння чадним газом не-
обхідно: негайно припинити робо-
ту газових приладів, провітрити 
приміщення, людей вивести на сві-
же повітря, повідомити аварійну 
газову службу за телефоном “104” 
і викликати “швидку допомогу” 
(“103”).

Причиною поганої тяги часто є 
руйнування димових та вентиля-
ційних каналів у процесі експлуата-
ції. З метою економного споживан-
ня газу заводи виготовляють газо-
ве обладнання з високим коефіці-

єнтом корисної дії, що призводить 
до значного зниження температу-
ри димових газів на виході з цих 
приладів. При цьому водяна пара, 
що складає більшу частину димо-
вих газів, у холодному димоході 
починає конденсуватись, осідає на 
стінках каналу, спливає по них, 
утворюючи непривабливі плями на 
стінах, стелі, а димохід, збудова-
ний з неякісної або невідповідної 
цегли, вбирає вологу і під час мо-
розу руйнується. Крім того, в мо-
розну погоду в димоході утворю-
ється льодяна закупорка.

Не залишайте без нагляду пра-
цюючі газові прилади і не викорис-
товуйте газові плити для опалення 
приміщень, бо це може призвести 
до отруєння чадним газом.

Тільки при суворому дотри-
манні правил безпечного корис-
тування газом у побуті ви зможе-
те запобігти виникненню нещас-
них випадків.

Адміністрація  
ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Незабаром опалювальний сезон

У трудовій книжці Лариси Чорної єдиний запис — “інженер служби 
обліку”. П’ятнадцять років тому після завершення навчання у Тернопіль-
ській академії народного господарства прийшла працювати у  
ПАТ “Тернопільміськгаз”. Сумлінний і відповідальний спеціаліст, добре 
знає свої обов’язки, якщо треба — надасть необхідну пораду чи реко-
мендацію. В обов’язки відділу, де працюють шість контролерів, входить 
перевірка й пломбування газових лічильників, умови їх експлуатації або-
нентами. Крім Тернополя, контролери Володимир Гонтарук, Ігор Крох-
мальний, Іван Чорний, Микола Левицький, Андрій Олександровський та 
Богдан Чубко обслуговують споживачів природного газу у 52 населених 
пунктах Тернопільського району. 

— Рідко ми чуємо нарікання на нашу роботу, — каже Лариса Василівна, 
хоча люди бувають різні, стараємося робити свою справу професійно.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Вереснева іменинниця
Інженер служби обліку ПАТ “Тернопільміськгаз” Лариса Чорна.

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

— Напишіть про на-
шу Надію  Володими-
рівну, вона жінка до-
бра, щира й товарись-
ка, — кажуть її колеги у 
відділі обліку природ-
ного газу та аналізу 
втрат. Надія Гулька 
працює  тут контроле-
ром. Трудовий стаж у 
газовій службі — трид-
цять три роки. Ще ді-
вчиною прийшла на 
підприємство. Згодом 
з виробництва заочно 
поступила вчитися у 
Львівський житлово-
комунальний технікум. 
Удень працювала, а ве-
чорами сідали за під-
ручники, навчальні по-
сібники, виконувала 
контрольні роботи. Вже 
згодом чоловік Юрій 
Степанович, вчитель фізичної 
культури НВК “Дичківська  

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”, допомагав 
молодій дружині. У Дичкові  збу-
дували хату, посадили сад, ви-

ховали двох дітей 
Оксану та Юрія. До-
чекалися двох пре-
красних внучок — 
Зорянку та Злату. 
Мають доброго й 
чуйного зятя Воло-
димира. У газовій 
службі працює син 
Юрій.

— Головне у на-
шій роботі, — каже 
пані Надія, — ввіч-
ливе й чуйне став-
лення до людей, 
наших абонентів. 
Бо щодня дово-
диться спілкуватися 
з трьома десятками 
споживачів природ-
нього газу, кожен 
має свій характер, 
настрій. Тож треба 
бути терплячим і 
толерантним. Хоча 

різні бувають випад-
ки у нашій повсяк-
денній роботі. Але 

головне, щоб люди вчасно спла-
чували за використане тепло.

Працювала і вчилася

Контролер відділ обліку природного 
 газу та аналізу втрат Надія Гулька.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Андрій Дорош не лише во-
дій, а й газозварник монтаж-
ної дільниці, якою керує 
впродовж багатьох років ве-
теран праці Богдан Павлів.

— Андрій — універсальний спе-
ціаліст, — каже Богдан Степано-
вич. — Він виконує великий обсяг 
робіт. Це не лише монтаж стальних 
труб, зварювання іноді дуже склад-
них стиків, де не легко підставити 
газову грілку, тут необхідне чуття 
рук і контроль кожного поруху, бо 
йдеться про природній газ, сло-
вом, треба бути ювеліром. Не при-
гадую жодної скарги, а лише слова 
подяки на його адресу від спожи-
вачів та користувачів голубого па-
лива.

Андрій тернополянин, закінчив 
Тернопільську ЗОШ №21 і подав 
документи до ПТУ №1, де теоре-
тично і практично освоював перші 
ази зварювальної  справи, мета-
лознавство, спецтехнологію. Ще 
до армії прийшов працювати у 
ПАТ “Тернопільгаз”, починав із 
слюсаря. Військову строкову служ-
бу проходив в м. Шепетівка Хмель-
ницької області. Відслуживши, од-
разу ж вернувся у рідний колек-
тив. Його батько Володимир 
Ярославович вже на той час пра-
цював і нині працює електрозвар-
ником служби підземних газових 
магістралей, став наставником 
для сина. 

— У нашій роботі немає дріб-

ниць, треба виконувати будь-яку 
операцію чітко і надійно, — каже 
Андрій. — Мені тепер легше, адже 
добре знаю слюсарну справу, а з 
2000 року — газозварник. Дово-
диться зварювати різноманітні 
конфігурації, ремонтувати газові 
прилади, які тернополянини та 
жителі району експлуатують де-
кілька десятків літ. І треба все ро-
бити якісно, не поспішаючи.

За високий професіоналізм і 
майстерність Андрія Дороша в 
2009 році нагороджено грамотою 

ДК “Газ України”. Цьогоріч з наго-
ди професійного свята — Дня пра-
цівників нафтової, газової та на-
фтопереробної промисловості — 
його нагороджено Почесною гра-
мотою НАК “Нафтогаз України”. 

— Це високі відзнаки для мене, 
— каже Андрій. — Роботу, свій ко-
лектив я дуже ціную й поважаю. 
Люблю свою сім’ю, дружину На-
дію, дочок Ілонку та Мар’янку. До 
речі, найменша наша донечка цьо-
го року пішла у перший клас. От-
же, є для кого працювати і жити”.

Династії ●

Поруч із батьком

Газозварник монтажної дільниці  
ПАТ “Тернопільміськгаз” Андрій Дорош.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Ці  світлини зробив на-
передодні професійного 
свята, коли завітав  до 
відділу розрахунків 
групи боргових 
зобов’язань. Його керів-
ник, ветеран газового 
господарства Богдан 
Павлів охоче розповів 
про колектив, масштаб 
роботи, який доводиться 
виконувати щоденно. 

Богдан Стефанович родом 
із мальовничого й патріотич-
ного села Нараїв, що на Бере-
жанщині. В газову службу 
прийшов працювати в далеко-
му 1975 році. Трудиться поруч 
з майстром монтажної дільни-
ці з прокладання і ремонту 
газомереж із поліетиленових труб 
Романом Паснаком. Роман Павло-
вич вже також розміняв третій деся-
ток літ праці в колективі ПАТ “Тер-
нопільміськгаз”. Разом з електро-
зварювальниками Андрієм Доро-
шем, Степаном Ориником, Богда-
ном Конетом, Юрієм Дунаком за-
ймаються встановленям газових лі-
чильників, реконструкцією мереж та 
газифікацією. Робота ця надзвичай-
но відповідальна й серйозна, потре-
бує не лише високого професіона-
лізму, але й широкої бази знань, 
адже удосконалюються технології, 

ставляться нові вимоги щодо надій-
ності і довготривалої експлуатації 
газових мереж та відводів на 
об’єктах виробничих, житлових Тер-
нополя і Тернопільського району. 
До речі, усі електрозварники цього 
виробничого підрозділу мають влас-
не клеймо якості і гарантії: всі зва-
рені стики, згини, переходи ретель-
но  перевіряються    контрольно-
вимірювальними приладами.

— Все робимо на совість, адже 
ми відповідальні за безпеку життя 
тих, хто користується щодень го-
лубим паливом, — каже Богдан 
Павлів. 

Ветеран у колективі
Людина і її справа ●

Ветеран газового господарства 
Богдан Павлів.

Технології ●

Для інженера-програміста Олександра Калити ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” — перше робоче місце. Одразу після закінчення Київського 
державного університету інформаційно-комунікаційних технологій він 
влився у дружний колектив газовиків. З наставниками Олександру по-
щастило, адже багато корисного перейняв у досвідченого інженера-
програміста з 35-річним трудовим стажем Василя Михайловича Сікори. 
Сьогодні він виконує комп’ютерне та інформаційно-технічне забезпечен-
ня підприємства.

Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.
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Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що призначають та 

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

Час місцевий

ПРОДАМ
* автомобіль Geely MK Impreza 

2010 р., газ-бензин, відмінний 
стан, ціна договірна. Тел. (097) 
776-77-07.

*ВАЗ 2107, 2005 року випус-
ку. Газ-бензин. Тел.: (067) 924-
76-90, (067) 369-26-54.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86, (093) 283-86-37. 

* телицю, червоно-красу,  
6 місяців, с. Смиківці. Тел.: 
(098) 816-66-14.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06. www.tractor_c.com 
ua

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

РОБОТА
* прийму на роботу в СТО 

менеджера, моториста, авто-

електрика, автослюсаря з ре-
монту легкових автомобілів, 
бусів. Тел.: (067) 700-55-02, 
51-00-97.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебе-
ді тощо), ведучі на весілля, 
тамада, народні обряди. Тел. 
098 592-71-01. 

* пасажирські перевезення в 
Україні, авто МБ Віто на 7 місць. 
Тел.: (067) 728-25-32.

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

* лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, Тер-
нопільський район, Орест Ми-
хайлович Лук’янець. Тел.: 42-36-
32, (068) 539-25-33, (097) 207-
65-23.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. Пен-
сіонерам та учасникам Великої 

Вітчизняної війни — знижки. Тел. 
(097)14-86-723. 

* Автосервіс “Спектр” (м. Тер-
нопіль, вул. 15 квітня, 44)  про-
понує антикорозійну обробку ав-
томобілів, зварювальні роботи: 
днища, порогів, лонжеронів то-
що.Тел.: 067-700-55-02, 51-00-
97.

* здам в оренду механічну 
майстерню 100 м2 під рихтовку, 

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

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

* Автосервіс “Спектр” (м. Тер-
нопіль, вул. 15 квітня, 44)  про-
понує: ремонт двигунів, коробок 
передач, ходової частини, охо-

лоджувальної та паливної сис-
тем, комп’ютерну діагностику 
автомобіля, ремонт електроо-
бладнання.  Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

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

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 ●

Служу Україні! ● Новації ●

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний медіа-центр 

Міністерства оборони України.

У військових комісаріатах Тернопіль-
ської області продовжують службу понад 
50 військовослужбовців, які 
мають бойовий досвід у скла-
ді сил АТО на території Доне-
цької і Луганської областей. 
Про це повідомила т. в. о. 
заступника військового ко-
місара Тернопільського об-
ласного військового коміса-
ріату по роботі з особовим 
складом майор Олена 
Величанська.

— Бойовий досвід на різних 

посадах у складі сил АТО пройшли 58 
військовослужбовців, включаючи облас-
ного військового комісара, його заступ-
ника та усіх районних військкомів. Цей 
бойовий досвід вони передаватимуть 
своїм підлеглим, а також молодому по-

колінню майбутніх захисників Ві-
тчизни, — зазначила майор Олена 
Величанська.

За її словами, найближчим часом 
на сторінці військкомату у Фейсбук 
розпочнуть розповідати про кожно-
го військового, який був в АТО. 

Окрім того, днями військові комі-
саріати розпочнуть звертатися до 
демобілізованих учасників АТО з 
метою залучення їх на службу у 
військкомати.

У військкоматах Тернопільщини 
служить 58 військових,  

які пройшли АТО

Компанія “МРІЯ” дбає про благоустрій 
у населених пунктах, де обробляє 
землі. Так, з початку цього року на та-
кі потреби агрохолдинг виділив вже 
понад 1 млн. грн., і продовжує фінан-
сувати цю сферу в рамках соціально-
інвестиційного бюджету у всіх шести 
областях своєї присутності.

Оскільки, як правило, сільські ради отри-
мують дуже обмежене фінансування, то на 
такі речі, як впорядкування кладовищ, об-
кошування прилеглих територій, підтримка 
в належному стані пам’ятних місць, сміттєз-
валищ, доріг просто не залишається коштів. 
В “МРІЇ” розуміють, що власними силами 
селяни не можуть забезпечити належного 
благоустрою, адже для цього потрібні не 
лише робочі руки, а й пальне, дорогий ін-
вентар, розхідні матеріали.

Саме тому компанія придбала для сіль-
ських громад понад 100 сучасних мотокіс 
від надійного німецького виробника для об-
кошування кладовищ, територій шкіл, са-
дочків, сільрад і для інших потреб громади. 
Начальник відділу соціальних проектів агро-
холдингу Василь Мартюк зазначає: “102 
мотокоси загальною вартістю 502,3 тис. 

грн. ми вже передали в якості благодійної 
допомоги громадам. Це потужні і надійні ін-
струменти, які послужать не один рік на 
благо людям. Окрім того, постійно забез-
печуємо пальним, адже ця та інша техніка 
працює на бензині — всього 210 тис. грн. з 
початку року спрямували на закупівлю паль-
ного для наведення благоустрою в селах — 
це і грейдерування доріг, і загортання сміт-
тєзвалищ, і багато іншого. Плануємо забез-
печувати пальним села і в зимовий період, 
коли потрібно буде розчищати дороги від 
снігу”.

Також “МРІЯ” працевлаштувала у різних 
населених пунктах близько двох десятків 
робітників з благоустрою, яким власним ко-
штом виплачує зарплати. Вони, в свою чер-
гу, виконують всі роботи з наведення благо-
устрою — впорядковують занедбані місця, 
скошують зарослі травами території, фар-
бують, прибирають, підмітають і таке інше. У 
великих селах такі люди дуже потрібні, бо ж 
роботи для них — непочатий край. Сільські 
громади висловлюють “МРІЇ” щиру вдяч-
ність за те, що не залишається осторонь 
буденних потреб. Завдяки допомозі компа-
нії в селах стає не тільки по-європейськи 
чисто, а й по-українськи затишно.

Агрохолдинг “МРІЯ”  
дбає про благоустрій

Добрі справи ●

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади: начальника відділу містобудування та архітектури Тернопільської 
районної державної адміністрації. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пода-
ють такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі;
2. Особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6  см.;
4. Копію  паспорта громадянина України;
5. Копію ідентифікаційного номеру; 
6. Копію документа про освіту;
7. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2014 рік;
8. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу;
9. Згоду на збір та обробку персональних даних;
Вимоги до учасників  конкурсу:
до участі у  конкурсу допускаються особи, які: є громадянами України; вільно володіють 

державною мовою; мають вищу архітектурну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста; стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобу-
дування та архітектури не менше  як п’ять років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення 
за адресою: м. Тернопіль, м-н Перемоги, 1, тел. 43-60-50.

12.02.2015 Верховною Радою Украї-
ни прийнято Закон України “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення умов 
ведення бізнесу (дерегуляція)”, яким 
серед іншого передбачено можли-
вість покладання повноважень дер-
жавних реєстраторів юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців та речо-
вих прав на нерухоме майно на поса-
дових осіб органів місцевого само-
врядування, адміністраторів центрів 
надання адміністративних послуг, но-
таріусів. 

Зазначеним Законом України ч. 8 ст. 12 
Закону України “Про адміністративні послу-
ги” викладено в такій редакції: “Суб’єктам 
надання адміністративних послуг (управлін-
ня юстиції) забороняється приймати заяви, 
видавати суб’єктам звернень оформлені ре-
зультати надання адміністративних послуг (у 
тому числі рішень про відмову в наданні ад-
міністративних послуг), якщо такі послуги 
надаються через центри надання адміні-
стративних послуг, крім випадків подання 
заяв через Єдиний державний портал адмі-
ністративних послуг”. Ця норма набирає 
чинності через шість місяців з дня опубліку-
вання закону (04.10.2015).

Розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання ад-
міністративних послуг” затверджено перелік 
адміністративних послуг органів виконавчої 
влади, які надаються через центр надання 
адміністративних послуг.

У сфері державної 
реєстрації юридичних  

осіб та фізичних  
осіб-підприємців

1. Державна реєстрація юридичної особи 
або фізичної особи, яка має намір стати під-
приємцем.

2. Видача витягу, виписки, довідки з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців.

3. Державна реєстрація змін до установ-
чих документів юридичної особи.

4. Включення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців відомостей про створення від-
окремленого підрозділу юридичної особи, 
або про його закриття.

5. Державна реєстрація змін до відомос-
тей про фізичну особу — підприємця, які 
містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-
ємців.

6. Державна реєстрація припинення юри-
дичної особи в результаті її ліквідації, злит-
тя, приєднання, поділу або перетворення.

7. Державна реєстрація припинення під-
приємницької діяльності фізичною особою 
— підприємцем за її рішенням.

У сфері державної 
реєстрації речових прав 

на нерухоме майно
1. Державна реєстрація: права власності 

на нерухоме майно, інших речових прав на 
нерухоме майно (крім державної реєстрації 
іпотеки нерухомого майна).

2. Видача витягу, інформаційної довідки 
та виписки з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.

Врегульовано питання і оформлення до-
кументів у сфері державної реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно адміністрато-
рами центрів надання адміністративних по-
слуг. Так, на відповідному документі, що 
виготовляється  адміністратором, простав-
ляється напис “Згідно з даними Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно”. 
Напис скріплюється підписом особи, яка ви-
готовила документ, із зазначенням її поса-
ди, прізвища та ініціалів і засвідчується її 
печаткою.

Надано можливість адміністраторам цен-
трів надання адміністративних послуг 
оформляти свідоцтва про право власності 
на нерухоме майно на спеціальних бланках 
свідоцтв про право власності, зразок та 
опис яких затверджено наказом Міністер-
ства юстиції України.

У зв’язку з вищевикладеним, а також 
тим, що прийняття і видача документів у 
сфері державної реєстрації здійснюється за 
допомогою відповідних реєстрів, Головне 
територіальне управління юстиції у Терно-
пільській області звернулося до керівників 
центрів надання адміністративних послуг з 
пропозицією отримати доступ до програм-
ного забезпечення останніх та замовити 
спеціальні бланки.

Звертаємо увагу громадян, що у разі ви-
никнення необхідності отримати адміністра-
тивну послугу у сфері державної реєстрації 
перевірте, чи ця послуга надається органом 
державної реєстрації безпосередньо чи че-
рез центр надання адміністративних послуг, 
що створений у вашому районі, місті.

 
Головне територіальне управління 
юстиції у Тернопільській області. 

Зміни у реєстрації бізнесу  
та прав на нерухоме майно 

З 4.10.2015 управління юстиції не матимуть 
повноважень приймати документи щодо реєстрації 

прав на нерухомість та бізнесу

Ступківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головно-
го бухгалтера  (на період декретної відпустки основного працівника).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь 
в конкурсі; дві фотокартки (розміром 4x6 ); копію документа про освіту; копію паспорта.

Умови конкурсу: відповідна освіта за профілем, знання і володіння комп’ютером. Довід-
ки за телефоном 49-74-52.

Ступківський сільський голова П. Ф. КУЦЬ.



Суботній вечірП’ятниця, 11 вересня 2015 року11
Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №35 

від 4 вересня 2015 року.

Чоловік — це людина, яка допомагає пе-
ребороти труднощі, яких жінка не знала би, 
якби не вийшла заміж.

— Як ви змогли так обпалити собі вуха? 
— Просто, коли я гладив сорочку, задзво-

нив мобільний телефон. Я випадково при-
тиснув до вуха не телефон, а праску. 

— Зрозуміло, а друге вухо? 
— Я ще раз подзвонив — лікаря викли-

кав. 

— Коханий, у мене для тебе хороша нови-
на і погана.

— Почни з хорошої.
— Я більше так не буду…

Чоловік, який поспішає додому, — не під-
каблучник, а просто боїться, що жінка з’їсть 
усе смачненьке без нього.

Лікар оглядає пацієнта і хитає головою: 
— Щось ви мені не подобаєтеся... 
— Та й ви, лікарю, не такий вже кра-

сень...

Журналіст бере інтерв’ю у мільйонера: 
— Що вам допомогло досягти успіху? 
— Переконання, що гроші не важливі. 

Важлива тільки робота. 
— І це переконання допомогло вам роз-

багатіти? 
— Ні, я розбагатів, коли зумів переконати 

в цьому підлеглих. 

 
Армійський офіцер звертається до солда-

тів: 
— Музиканти в строю є? 
— Так точно! 
— На сьомий поверх піаніно підняти!

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Гороскоп ●

Шукайте необхідну інформацію або 
звістку — це зміцнить ваше фінансове ста-
новище. Буде таке відчуття, що ви долає-
те перешкоду в спілкуванні з людьми. Не 
будете мати можливості що-небудь гово-
рити відкрито. Позбудьтеся непотрібних 
знайомств. 

Діловий імідж допоможе знайти сер-
йозних заступників. Найближчим часом не 
розраховуйте на матеріальну допомогу, 
від застарілих зав’язків потрібно відмови-
тись, або змінити ці стосунки на інший 
лад. Поїздка, яку планували на далеку від-
стань, може не відбутися через додаткові 
затрати. Знайдіть можливості відати бор-
ги.

Прислухайтеся до того, що кажуть ото-
чуючі в неофіційній обстановці. Це допо-
може обрати правильну лінію поведінки. 
Буде доволі важко спілкуватися з началь-
ством та людьми, які вище за вас поса-
дою, або мають якісь привілеї, або якісь 
“права на вас”. На жаль, вони руйнують 
вам те, що старанно планували, але не 
вважайте це програшем. Так позбудетесь 
зайвих обтяжливих зобов’язань.

Ваша освіта справить неабияке вра-
ження, вас підтримають і правильно оці-
нять. Тож не варто братися за роботу, яка 
вам зараз не під силу. Правильно розпо-
діліть роботу серед співробітників. Зваж-
те: долаючи якусь перепону, можете ви-
кластися дощенту. Через напруження є 
схильність порушити сон і режим дня.

Начальство довірить вам справжні цілі. 

Це зміцнить ваш авторитет. Діловим 
людям фінансові проблеми вдасться за-
лагодити, або отримати підтримку. До 
пропозиції ставтесь уважно, не допус-
кайте витрат і боргів. Зазнаєте потуж-
них та суперечливих почуттів до коханої 
людини.

Будь-які поїздки та знайомства бу-
дуть корисні для вас. Через непорозу-
міння почнете гостро переживати і сва-
ритися з членами вашої сім’ї. будете 
буквально боротися за якісь зміни у до-
мі. Можете відчувати, що втрачаєте 
опору в  житті. На жаль, в баталіях ви 
тільки втрачаєте енергію та здоров’я.

Варто старатися зміцнити здоров’я, 
якщо маєте такі проблеми, за допомо-
гою посту та думок про вічне. Матері-
альна підтримка виявиться своєчасною. 
Вас щось сильно змінить — інформація, 
документ або поїздка. Насправді, ви 
просто не готові до такого повороту 
справ та тривалої облоги. З іншого бо-
ку, це тиждень фізичної праці та подо-
лання супротиву середовища.

Романтичне знайомство може вияви-
тись набагато тривалішим, ніж здавало-
ся. Вас охопить азарт та бажання ризик-
нути. Результат індивідуальний, і в тако-
му разі передбачити його неможливо. 
Ризикуючи, можете багато втратити.

Нарешті можете зайнятися домашні-
ми справами, навіть якщо ви цього ро-
бити не любите. Але якщо зробите, то 
збережеться надовго. Якась справа у 
вашому житті, що стосується особисто 
вас, дійде до завершення. Події тижня 

можна сприймати як певний знак для 
перемін.

Приємна подорож або знайомство 
залишать яскравий слід у вашому житті. 
Навчання буде фундаментальним і ціка-
вим. Але те, що залишається невиріше-
ним, буде непокоїти. Спіткнетесь об 
“підводне каміння” — це те, чого раніше 
не помічали. Декого буде дратувати ни-
нішнє оточення і захочеться зробити 
“чистку рядів”.

Обережно ставтесь до будь-яких 
вкладів і фінансових операцій. Надія на 
здобування матеріальних благ не ви-
правдається, а ще більше витратить сил 
та енергії. Дотримуйтеся суворості у ви-
тратах та відкидайте зайве. Не споді-
вайтесь на взаєморозуміння вдома та з 
людиною, яку кохаєте.

Поїздки, знайомства будуть вельми 
корисні та тривалі. Займайтеся краще са-
мостійно. Не кажіть того, в чому вагає-
тесь, — це може стати причиною погір-
шення стосунків із начальством. Вступає-
те в період, коли починаєте добиватися 
істини та справедливості. Дехто може 
щось втратити, а дехто знайти. Для жінок 
тиждень буде більше сприятливим.

від Івана Круп'яка з 14 по 20 вересня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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До джерел ●

Вітаємо! ●
Вітаємо з 60-

річчям завідуючу 
клубом с. Серед-
инки Любов 
Д м и т р і в н у  
СОРОКУ.

В честь ювілейного

          Вашого дня

Для Вас-щонайкращі наші слова:

Бажаєм здоров’я і многая літ,

Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,

Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається Вам у житті.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки          

працівників культури.

Щиро віта-
ємо з днем 
народження 
настоятеля 
храму УГКЦ 
Парасковеї 
Тарнавської 
с. Ігровиця 
отця Романа  
ДУТЧАКА.

Із словом Божим Ви прийшли у світ,

Щоб за собою нас вести незрадно.

Для Вас сьогодні — і пісні, і цвіт,

І людська шана — щира, нездоланна.

Хай образ Божий у душі сія,

Христова віра множиться з роками,

Хай Ваше добре й дороге ім’я

Як символ миру буде поміж нами.

З повагою — колектив 
Ігоровицької сільської ради, 
парафіяни УГКЦ Парасковеї 

Тарнавської с. Ігровиця.

Працівники 
клубу, колек-
тиви товари-
ства ”Просві-
ти” та народ-
ного аматор-
ського хору 
вітають із  
60-річчям жи-
тельку села 
Смиківці, про-
світянку, поетесу Мирославу 
Євгенівну ДУФАНЕЦЬ. Міцного 
здоров’я, творчих успіхів, щастя 
на многії літа!

На незбагненому цім світі,

Де на долоні все, як є,

Вам день народження привітно

Сьогодні руку подає.

В цей день Вас щиро привітають

Колеги, друзі і рідня,

Здоров’я, щастя побажають

І море радості щодня.

А від нас прийміть дарунок —

Троянди у рясній росі,

Палкого сонця поцілунок,

Весну у всій своїй красі.

Вітаємо з днем народження 
анестезіолога ТРТМО Зоряну 
Ярославівну БІСОВСЬКУ, мо-
лодших медичних сестер ТРТМО 
Наталію Зіновіївну ГРОШОВУ, 
молодшу медсестру ФП с. Миро-
любівка Ярославу Борисівну 
КУЗЬМЯК, завідуючу ФП с. Гаї 
Ходорівські Світлану Давидівну 
ПОДВОРНЯК, оператора 
комп’ютерного набору ТРТМО 
Надію Василівну СТАСІНУ, куха-
ра ТРТМО Зіновію Олександрів-
ну БІЛОУС, електрика стаціонару 
с. Великий Глибочок Зіновія Сте-
пановича РОМАНИШИНА.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо, 

Благословенні будьте Богом і людьми!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Велоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем 
народження вчителів початкових 
класів Олександру Романівну 
М’ЯГКОТУ і Світлану Адамівну 
ЧЕРНЕЦЬ, керівника хореогра-
фічного гуртка Людмилу Богда-
нівну ВАСИЛИК.

Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті. 

Щиро віта-
ємо з днем 
народження 
д и р е к т о р а 
ТОВ “Друж-
ба”, чудову 
людину, зді-
бного керів-
ника, чарівну 
жінку, депута-
та Тернопіль-
ської район-
ної ради Наталію Володимирівну 
ЯНКЕВИЧ.

Бажаємо, щоб кожне починання 

Було успішно втілене в життя, 

Нехай людська повага і визнання 

Крокують поруч з Вами в майбуття.

З повагою — колектив редакції 
газети “Подільське слово”.

Вітаємо з 
днем народжен-
ня директора 
Смиковецької 
ЗОШ І-ІІ ступе-
нів Ігоря  
Михайловича 
МАТВІЇШИНА.

Хай ладиться  

скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний 

             настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що потрібно людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою — педагогічний і 
учнівський колективи 

Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Ганну Йосифів-
ну ЧАПОВСЬКУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”.

Вітаємо з днем народження 
бухгалтера ПП “Агрон” Любов  
Володимирівну ЩАВУРСЬКУ. 

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює тепло,

Усе омріяне — збувається,

Й дорога стелиться добром,

Хай життя буде незвичним,

А кохання — щирим, вічним.

З повагою — колектив 
ПП “Агрон”.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя інфор-
матики Ольгу Михайлівну  
МАШТАЛЯР і вчителя-пенсіонера 
Марію Михайлівну КРАВЧЕНКО.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі

                             й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера відділу культу-
ри Марію Василівну ДІДУХ. Ба-
жаємо міцного здоров’я, світлого 
оптимістичного настрою. Нехай ко-
жен день буде світлим і сонячним, 
дарує лише приємні події, успіхи в 
роботі і душевний комфорт.                 

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки.

Хай щастя й здоров’я 

не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки!

З повагою — працівники  
відділу культури  

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів щиро вітає з днем на-
родження вчителя біології Оксану 
Романівну ЯРЕМКО.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми!

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора. 

Цими днями виповнилось  
65 років з дня заснування лі-
тературного об’єднання при 
обласній Тернопільській спіл-
ці письменників України. 

Хоча народилось воно ще тоді, 
коли про спілку письменників у 
Тернополі ще й згадки не було. 
Вона з’явиться згодом, через ро-
ків тридцять. Теперішній очільник 
письменницької організації пись-
менник гуморист Зіновій Кіпибі-
да, який вже  сімнадцять років “за 
кермом”, згадує:

— Я цікавився історією створен-
ня літературного об’єднання, але 
не знайшов ні протоколів, ні інших 
документів про початок роботи. 
Знайшов тільки інформацію в газе-
ті “Вільне життя”. Тоді редактором 
був Микола Костенко, він і керував 
початківцями. У невеличкій замітці 
повідомлялось про те, що літсту-
дійців привітав львівський пись-
менник Ростислав Братунь. Після 
Костенка з поетами-початківцями 
працював поет Володимир Ви-
хрущ. Потім — Борис Демків. Дем-
ків студію назвав “Сонячні кларне-
ти”, яка стала діяти при молодіжній 
газеті “Ровесник”, тоді це був ор-
ган обкому комсомолу. “Сонячні 
кларнети” відвідували відомі нині у 
Тернополі та за його межами пое-
ти та письменники. Серед них Те-
тяна Дігай, Петро Сорока, Марія 
Баліцька, Ірина Дем’янова, Воло-
димир Кравчук, Ігор Фарина, Бог-
дан Кушнерик, Надія Кулик. Коли ж 
було створено обласну спілку 
письменників, літстудійців під свою 
опіку взяв Роман Гром’як. У 1998 
році Володимир Вихрущ благосло-
вив Зіновія Кіпибіду на керівництво 
об’єднанням. 

З нагоди ювілейної дати голо-
ва ТОО Національної спілки пись-

менників України Олександр 
Смик від імені управління культу-
ри і мистецтва Тернопільської 
міської ради, привітав літерато-
рів з ювілейною датою і вручив 
багатьом грамоти, а Зіновію Кі-
пибіді — медаль. До слова, оди-
надцять років тому літератори 
створили щорічний альманах 
“Подільська толока”, у якому дру-
куються всі, хто заявив себе як 
поет-початківець. Також цей аль-
манах — чудовий стартовий май-
данчик для творчої молоді.

 Чому медаль і чому Кіпибіді? 
Тому, що цей невтомний чоловік 
вже 17 років поспіль очолює Тер-
нопільське літературне 
об’єднання. За цей час відбулося 
багато значимих подій у житті лі-
тераторів: як радісних, так і сум-
них. Але є одна важлива “ро-
дзинка”, яка притаманна цьому 
доброму гумористу: він пише па-
родії на всіх письменників і літе-
раторів. І як тільки в кого вийшла 

нова поетична збірка, тоді начу-
вайся. Краще, щоб вона не по-
трапляла на очі прискіпливому 
Зенику, бо так “випише” автора, 
що тому буде не до сміху. 

Довідка: Зіновій Кіпибіда на-
родився 11 жовтня 1953 року у 
с. Чернихівці Збаразького райо-
ну. Закінчив Вижницьке училище 
декоративно-прикладного мис-
тецтва (1974, нині коледж), Тер-
нопільський приладобудівний ін-
ститут (нині ТНТУ ім. І. Пулюя). 
Працював художником у НВО 
“Ватра”, ПМП “Юля”. Голова лі-
тературного об’єднання при ТОО 
НСПУ (1998-2010). Член Націо-
нальної спілки журналістів (1983) 
і Національної спілки письменни-
ків України (2003). Автор книг 
“Велика новина” (1992), “Кому 
дулярів” (1996), “Секс, як кекс” 
(1997), “Stop Європа” (2001), 
“Голоблі на Європу” (2003),”Бомба 
Нострадамуса” (2007), “Віват, 
Америко!” (2010).

Автору “Бомби для Нострадамуса” 
вручили ювілейну медаль

Голова ТОО Національної спілки письменників України  
Олександр Смик (зліва) та письменник Зіновій Кіпибіда.

Іванна ШИМКО,  
педагог-організатор  
НВК “Домаморицька  

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

24 роки тому день 24 серп-
ня для українців став зна-
менним, оскільки саме в 
цей день 1991 року Україна 
виборола свою незалеж-
ність. З цього часу українці 
відзначають цей день на 
державному рівні. Річницю 
Незалежності України свят-
кують у кожному селі, сели-
щі та місті.

У селі Домаморич святкування 
24-ї річниці Незалежності Украї-

ни традиційно розпочалось свят-
ковим молебнем біля могили 
воїнам-односельчанам, який від-
правив отець Михайло. Свяще-
ник привітав громаду села із цим 
важливим для нашої держави 
святом. У своєму вітанні він на-
гадав нашій громаді про важли-
вість цього дня для кожного укра-
їнця, наголосив, що тільки вільна 
людина розуміє і знає місію сво-
го життя та знаходить стежку до 
Бога.

Найбільше на присутніх спра-
вив враження гарний, змістовний 
концерт учнів НВК “Домамориць-
ка ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”, організова-
ний вчителем музики Марією Во-
лодимирівною Сворінь та 

педагогом-організатором НВК, 
автором цих рядків. Діти розпо-
відали патріотичні вірші, Андрій 
Солонинко виконав пісню “Боже, 
я молюсь за Україну”, а під час 
виконання пісні “Вони прилетять 
ангелами з небес” у багатьох 
людей бриніли сльози на очах.

Хочемо, щоб у кожному домі 
панували любов, тепло та зати-
шок. Тепер, як ніколи, маємо бу-
ти єдині у своїх прагненнях, щоб 
достойно вийти з важких часів, 
які нині переживає Україна. Ми 
рухаємось у правильному на-
прямку, ми знаємо, чого хочемо, 
і робимо все для того, щоби це 
здобути!  

Слава Україні! Героям слава!

День Незалежності ●

Нема без кореня рослини,  
а нас — без Батьківщини

Учасники відзначення 24-ї річниці Незалежності України у с. Домаморич.


