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Тернопільське
видавництво
“Навчальна книга
— Богдан”
на 22-ому форумі
видавців у Львові.
●●Офіційне

Розпорядження
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Петро Порошенко призупинив
проведення мобілізації
Президент України Петро Порошенко повідомив про ухвалення рішення відкласти проведення подальшої мобілізації
— “не проводити і не оголошувати”. Про це Президент
зазначив у своєму вступному слові перед зустріччю з представниками фракцій коаліції 14 вересня.

голови Тернопільської
районної ради № 25-од
від 14.09.2015 р.
Про скликання двадцять
шостої сесії Тернопільської
районної ради шостого
скликання
1. Скликати двадцять шосту сесію Тернопільської районної ради
шостого скликання 25 вересня
2015 року в приміщенні районної
ради.
Сесійне засідання розпочати о
10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради
внести питання:
— Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік;
— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради
від Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників відділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організацій, установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, представників політичних партій, громадських організацій, редакторів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”.
Голова Тернопільської
районної ради В. С. ДІДУХ

www.trrada.
te.ua веб-сторінка
Тернопільської
районної ради

“Мною прийнято рішення — в умовах фактичної релізації режиму
припинення вогню — відкласти мобілізацію, не проводити і не оголошувати. Сьогодні для цього з’явилися перші крихкі можливості.
Також потрібно використати зміни до бюджету, у тому числі, для
збільшення контрактної складової нашої армії”, — зазначив Петро
Порошенко.
Як відомо, 5 вересня Президент України Петро Порошенко зазначив, що це “перший тиждень, коли на фронті не стріляють і
коли нарешті почали “працювати” Мінські домовленості”.
“І цей тиждень — тверда надія на те, що зусилля України, моєї
команди, мої особисто, — забезпечити мир — дадуть нам можливість будувати нову державу”, — сказав Петро Порошенко.
Також Президент інформував, що з 2 вересня в Україні проходить масштабна демобілізація.

●●Проблеми і рішення

Повернути дітей до сільської школи
На виконання розпорядження
голови Тернопільської районної
державної адміністрації від
16 вересня 2013 року №260-од
“Про проект районної програми
розвитку освіти на 2013-2022
роки “Освіта Тернопільського
району-2022”
відділ освіти Тернопільської РДА розробив
проект районної програми залучення школярів до навчання в закладах освіти Тернопільського району на 20152017 роки, який буде
подано на розгляд сесії
Тернопільської районної
ради 25 вересня ц. р.
Начальник відділу
освіти Тернопільської
РДА Василь Цаль зазначає, що у 2014/2015

навчальному році в населених
пунктах Тернопільського району
було зареєстровано 6172 учні, з
яких 1589 навчалися у Тернополі. Значна кількість учнів, які навчаються в школах міста, зареєстрована
на територіях обслуговування
НВК “Лозівська
ЗОШ I-III
ступенівДНЗ”, Великогаївської, Острівської,
Почапинської ЗОШ
I-III ступенів, Байковецької,

Білецької, Петриківської, Смиковецької, Шляхтинецької ЗОШ
I-II ступенів. Через відтік учнів
районний
бюджет
втрачає
близько 10 мільйонів гривень.
— Мета цієї програми — створення оптимальних умов для
реалізації здібностей кожного
учня, який проживає на території Тернопільського району, забезпечення всіх сільських школярів якісними освітніми послугами, — зазначив Василь Цаль.
— Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 2
мільйони 88 тисяч 400 гривень
за рахунок Тернопільського районного бюджету та субвенцій,
переданих із бюджетів сільських
і селищних рад. По можливості
залучатимуться спонсорські кошти. У травні цього року проведено “круглий стіл” із керівни-

ками навчальних закладів, з
яких іде відтік учнів, проаналізовано його причини та встановлено шляхи вирішення цих причин. Заплановане збільшення
фінансування приміських загальноосвітніх навчальних закладів, що дасть змогу суттєво
поліпшити
їх
матеріальнотехнічну базу та повернути дітям інтерес до навчання в цих
закладах. Будуть відкриті групи
продовженого дня та короткотривалого перебування дітей,
гуртки. На базі Острівської школи проводитимуться психологомедико-педагогічні консультації. До кінця цього року запрацюють дитячі садки в Мар’янівці,
Дубівцях та Ігровиці.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

З храмовим празником, шановні
мешканці Великого Глибочка!
21 вересня — велике свято Різдва Пресвятої Богородиці,
а у Великому Глибочку — храмовий празник церкви Різдва Пресвятої
Богородиці. Наша сільська святиня завжди
об’єднувала нас і об’єднує зараз, тут у молитві
ми знаходимо душевний спокій, тут отримуємо
Господнє благословення. З празником Вас, дорогі односельчани! Миру Вам, радості, дитячих
усмішок у кожній оселі, щастя, родинної злагоди. Нехай збувається все задумане, а добро
завжди перемагає.
З повагою — Надія ТИЩУК,
директор Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ
ст. ім. Я. Стецька, депутат Тернопільської
районної ради.

ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ
25 жовтня 2015 року

Тернопільська районна виборча комісія
12 вересня 2015 року №2
На підставі ст.17 Закону України “Про місцеві вибори” та Постанови ЦВК від 3 вересня 2015 року №217 “Про роз’яснення щодо
деяких питань формування нового складу територіальних виборчих
комісій та утворення виборчих комісій, що здійснюють організацію
підготовки та проведення місцевих виборів”. Тернопільська районна
виборча комісія постановляє: сформувати на території Тернопільського району основний склад сільських виборчих комісій, що здійснюють організацію підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад, згідно з додатком, що додається.
Заступник голови районної виборчої комісії
Ганиш Марія Григорівна.

www.lanclaas.com.ua

Списки сільських і селищних виборчих комісій — на 7,8,10 стор.
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Панорама подій

17 вересня — День
рятувальника

Щиро вітаю рятувальників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом — Днем рятувальника! Відзначення нашого професійного свята є державним визнанням неоціненного внеску людей мужніх професій, сильних духом, котрі з
честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихій. Цілодобово підтримують постійну
бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові
якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної
допомоги.
Цього святкового дня бажаю Вам, шановні
колеги, міцного здоров’я, життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і
злагода панують у Ваших домівках, а Господь
оберігає Вас і Ваших рідних від усіх негараздів. Мужні люди! В мирний час ви завжди на
варті. Зі святом Вас!
Юрій ТКАЧИК,
начальник Тернопільського РВ управління
ДСНС України у Тернопільській області
підполковник служби цивільного захисту.

Шановні рятувальники
Тернопільського району!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята. День
рятівника, який щорічно відзначається 17 вересня , – свято сильних
і відважних людей, професіоналів, готових завжди прийти на допомогу. Нехай на теренах мужньої професії Вас
не залишає лицарський дух і впевненість у
своїх силах. Нехай Вас завжди оберігає
образ Пресвятої Богородиці Неопалимої
Купини, яка в Україні є покровителем пожежників та рятувальників, і надає допомогу всім,
кому вона потрібна.
З повагою – голова Тернопільської
районної організації Товариства
Червоного Хреста України
Ольга НИЖНИК.

●●Вітаємо!
З днем народження вітаємо голову Тернопільської райдержадміністрації
Олександра
І г о р о в и ч а
П О Х И Л О Г О .
Прийміть, Олександре
Ігоровичу, найщиріші побажання успіхів у добрих починаннях,
міцного здоров’я, родинного тепла, Господнього благословення.
Нехай на життєвому шляху Вас
оточують порядні люди та справжні
друзі, а віра, надія і любов дарують
силу та натхнення.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень,
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань,
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля доброю була.

З повагою – колектив
Тернопільської РДА.
Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
днем народження соціального ро-

бітника с. Великі Гаї Марію
Михайлівну БІСОВСЬКУ.
Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхалися Ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ
ступенів вітає з днем народження
вчителя початкових класів Оксану
Любомирівну ЦИМБАЛЮК.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим — спів, легкими — кроки,
Хай доля повниться теплом.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 50річчям сторожа Володимира
Ігоровича ГАХА, з днем народження
маркетолога
Марію
Юріївну НАВОЙСЬКУ, кухара
Ярославу Василівну ВИСОЦЬКУ.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

●●1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку
Керівникам управлінь,
відділів Тернопільської райдержадміністрації
підприємств, установ, організацій,
фермерам, підприємцям, релігійним та громадським
організаціям, сільським та селищним головам.

Звернення

Шановні співвітчизники!
1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку.
З метою забезпечення всенародного вшанування громадян похилого віку та ветеранів, надання допомоги громадянам похилого віку,
інвалідам з 1 вересня в Тернопільському районі щорічно проводиться
Всеукраїнська благодійна акція “Милосердя”. Посилення уваги
суспільства до потреб одиноких громадян похилого віку, ветеранів,
інвалідів, поліпшення їх соціального статусу повинно стати обов’язком
всіх людей доброї волі.
Просимо колективи підприємств, організацій та установ, релігійних та громадських організацій не обминути осель малозабезпечених
громадян, допомогти їм коштами, продуктами харчування, одягом,
взуттям. Ваш вклад у благодійну справу, Ваша допомога будуть проявом глибини християнського милосердя і любові до ближнього.
Для надходження благодійних коштів відкрито спеціальний рахунок в УДКСУ у Тернопільському районі: р/р 35429301052079,
МФО 838012, код 25345349, отримувач Терцентр СО(НСП), благодійні пожертвування.
Голова Тернопільської районної ради В. С. ДІДУХ.
Голова Тернопільської районної державної адміністрації
О. І. ПОХИЛИЙ.
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.

●●Зміни до Конституції

На Тернопільщині у 26 громадах
вибори пройдуть на новій основі
Андрій
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
Попри те, що депутати Тернопільської
обласної
ради
досі
не
ухвалили
Перспективний план
формування
т е р и т о р і й
об’єднаних громад, Тернопільщина серед лідерів у створенні
об’єднаних територіальних громад. Про це 9 вересня ц. р. під
Під час обговорення змін до Конституції України в Тернопільській ОДА
час обговорення (зліва направо): головний спеціаліст Міністерства регіонального розвитку,
змін до Конститу- будівництва і житлово-комунального господарства України Лідія Євтушенко,
ції України (в часдиректор офісу реформ у Тернопільській області Віктор Литвинчук,
тині децентралізаступник директора Програми “РАДА” Едуард Рахімкулов.
зації влади) задення перших виборів місцевих
господарства України Лідія Євтузначив
директор
офісу
рад та сільських, селищних, місь- шенко представила законопроект
реформ у Тернопільській обких голів”, що передбачала зміну
“Про внесення змін до Конституласті Віктор Литвинчук.
порядку внесення змін до меж ції України щодо децентралізації
районів після місцевих виборів, а
влади”. Лідія Григорівна розповіЗахід ініційований Програмою
не до їх проведення. Тому не всі
ла, що майже всі європейські
“РАДА: підзвітність, відповідальгромади восени зможуть реалізу- держави обрали децентралізацію,
ність, демократичне парламентвати свої прагнення. Доведеться
лише окремі – федералізацію.
ське представництво”, що фінан– Експерти з країн, які відчули
сується Фондом Східна Європа найближчим часом проводити в
них
повторні
вибори.
ефективність
децентралізації,
за підтримки Відділу демократії
Заступник директора Програконсультують українців у процесі
Агентства США із міжнародного
розвитку (USAID) у рамках співп- ми “РАДА” Едуард Рахімкулов проведення реформ. Активними у
раці з Верховною Радою і Адміні- ознайомив присутніх із регла- цій співпраці є поляки. Україна
ментною процедурою ухвалення нікого не копіює. Ми випрацьовустрацією Президента України.
ємо свій шлях змін, адже у нас є
Завдання проекту – залучення змін до Конституції України. За
його словами, українські та єврочимало власних, особливих вигромадян до законодавчого прокликів. У невідворотності змін пецесу, розширення їх участі у моні- пейські експерти почали працювати над змінами до Основного
реконали події на Майдані. Реторингу роботи єдиного законозакону у 1999 році. Однак поліформи в Україні не лише задедавчого органу держави, поситичні
процеси
в
Україні
не
дали
кларовані, а й мають фінансову
лення ефективності незалежного
можливості їх реалізувати.
основу – прийняті зміни до Попарламентського контролю за ви– В основі змін – іноземний
даткового та Бюджетного кодекконавчою владою. В обговоренні
досвід, – сказав Едуард Рустамосів. У бюджеті 2015 року у Фонді
взяли участь представники новович. – Не всі згодні із запропонорегіонального розвитку на підстворених об’єднаних громад,
ваним.
Думок
завжди
буде
багатримку місцевих громад закладерайонних державних адміністрано 3 мільярди гривень. Кошторис
цій, сільські і селищні голови, то, адже у кожного є власна пона наступний рік буде сформовагромадські активісти, науковці зиція. Однак доведеться шукати
но,
враховуючи
утворення
Тернопільського національного компромісне рішення. У першому
читанні депутати підтримали змі- об’єднаних територіальних гроекономічного університету.
мад.
— У 26 громадах, які об’єднали ни до Конституції 265 голосами.
Експерти переконані, що конмайже 200 місцевих рад, 25 жов- За регламентом, на другому голосуванні має бути підтримка щоституційні зміни дадуть можлитня пройдуть перші вибори на
вість сформувати ефективне місновій основі, — зазначив Віктор найменше 300 депутатів. Закон
повинен бути ухвалений під час цеве самоврядування. Вважають,
Литвинчук. — Ми подавали в ЦВК
двох сесій Верховної Ради до лющо результатом реформи буде
документи на 31 громаду, але
того наступного року.
підвищення якості життя за допопарламент не підтримав норму
Головний спеціаліст Міністермогою зосередження повноваЗакону України №3008 “Про внежень, ресурсів та відповідальноссення змін до деяких законодав- ства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального
ті на місцевому рівні управління.
чих актів щодо організації прове-

●●Позиція

Чому “свободівці”
проти адмінреформи
Роман
НАКОНЕЧНИЙ,
заступник голови
Тернопільської
районної ради,
голова
Тернопільської
РО ВО “Свобода”.
Розрізнимо
правду від неправди у питаннях так званого
перспективного плану формування об’єднаних територій громад, поки остаточно
це питання ще не вирішене.
Депутати від ВО “Свобода” не
підтримують цієї реформи. 13
серпня ц. р. на сесії Тернопільської обласної ради депутати від
фракції ВО “Свобода” категорично відмовились голосувати
за перспективний план формування об’єднаних територій громад. Опісля у ряді друкованих та
інтернет-видань з’явилися статті
про те, що, начебто, лише
тернопільські “свободівці” не
підтримали адмінреформи в
Україні.
Член політради ВО “Свобода”
Олег Сиротюк наголошує: “Всеукраїнське об’єднання “Свобода” чітко висловило свою позицію щодо територіальної рефор-

ми,
адміністративного
устрою, формування органів місцевого самоврядування ще кілька років
тому у своєму проекті національної Конституції.
“Свобода” — політична
сила, котра не зраджує
своїм принципам, поглядам і проводить єдину та
чітку лінію. Ми не говоримо на сході країни одне, а
на заході — інше, не пристосовуємось до жодних умовностей і завжди несемо відповідальність за кожен свій крок. Ми
- не одноденний політичний проект, створений спеціально під
вибори. Ми – партія з давньою
історією, безкомпромісна, орієнтована на розвиток української державності. Саме тому
фракції ВО “Свобода” в Тернопільській, Львівській, ІваноФранківській,
Волинській,
Хмельницькій, Київській, Чернівецькій, Рівненській обласних
радах і депутати-”свободівці” в
тих обласних радах, де наших
фракцій нема, не голосували за
ухвалення перспективних планів
формування
територій
об’єднання громад. Чому? Тому,
що ВО “Свобода” проти знищення українського села, проти новітньої колективізації, яку влада
йменує адмінреформою. Жоден

шантаж, залякування, обливання
брудом на нас не діють, бо захищаємо інтереси українців”.
Для доказу вищезазначеного
член Політради ВО “Свобода”, голова Тернопільської обласної організації партії Олег Сиротюк подав результати голосувань фракцій ВО “Свобода” у Львівській та
І в а н о - Ф р а н к і в с ь к і й
обласних радах, де перспективні
плани затверджено, але без голосів “свободівців”.
У Львівській обласній раді за
перспективний план в поіменному
режимі проголосувало 60 депутатів, а саме: позафракційні- 34 голоси (з яких 7 — колишні регіонали), “Партія промисловців і підприємців” — 15, “Народний рух”
— 8 , “Удар” — 3. Фракція ВО
“Свобода”
не
дала
жодного голосу.
В Івано-Франківській обласній
раді в поіменному режимі проголосували 60 депутатів. Позафракційні (колишні регіонали) — 11 голосів, “Наша Україна” — 9, ВО
“Батьківщина” — 6, “Фронт змін”
— 7, фракція “Українська” — 7,
“Народний
рух”
—
3,
“Єдність” — 3, “Воля” — 2, “Удар”
— 2, “Громадянська позиція” — 2.
Фракція ВО “Свобода” не дала
жодного голосу.
Правда завжди прокладе собі
дорогу! Слава Україні!
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Тема дня

●●12 вересня — День фізичної культури і спорту

Олександр Похилий привітав
спортсменів Тернопільського району
З Днем фізичної культури та спорту, який
традиційно відзначають у другу суботу вересня, кращих представників Тернопільського району в цій галузі привітав голова
Тернопільської
райдержадміністрації
Олександр Похилий.
— Сьогодні, як ніколи, важливо, щоби молодь
займалася спортом, адже спорт розвиває не лише
фізично, він виховує силу духу, впевненість та наполегливість, — наголосив Олександр Похилий. —
Формуючи у дітей та молоді здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до свого здоров’я, ми
забезпечуємо надійну опору успішного майбутнього нашої держави. Дякую усім спортсменам, які
прославляють Тернопільський район, область і
Україну на змаганнях, та найбільше вдячний тренерам і вчителям фізичної культури, котрі виховали
цих спортсменів, прищепили їм любов до спорту.
Голова РДА нагородив спортсменів, тренерів,
ветеранів спорту, вчителів фізичної культури грамотами.
На фото: голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий нагороджує
заслуженого тренера України,
тренеравикладача з біатлону ДЮСШ Тернопільського
району Миколу Опанасюка.

●●Регіональний розвиток

У Тернопільському районі
розпочали добудову довгобудів
Завдяки сприянню народних депутатів від фракції
“Блок Петра Порошенка” у
2015 році Тернопільщина
отримала більше 100 мільйонів гривень із Державного фонду регіонального
розвитку на реалізацію 39
об’єктів області. У Тернопільському районі передбачені кошти на 6 об’єктів.
Про це повідомив голова
Тернопільської
районної
державної
адміністрації
Олександр Похилий.
— Кошти вже надійшли в
область. Реконструкція та будівництво об’єктів вже у процесі
виконання. Так, зокрема, у селі
Ігровиця розпочато капітальне
відновлення дитсадка, який не
працював з 1990 року. Завершують роботи у Петриківському
обласному геріатричному пансіонаті, відбувається реконструкція паливної у селищі Великі
Бірки, яка обслуговує місцеву
гімназію, будинок творчості школяра, лікарню та приміщення селищної ради, — розповів голова
РДА. – Також здійснюються проекти щодо електрифікації трьох
житлових масивів у селі Байківці. Всі роботи плануємо завершити до кінця поточного року.
За словами Олександра Похилого, менш, ніж за півроку голові Тернопільської облдержадміністрації Степану Барні та народним депутатам від “Блоку
Петра Порошенка” вдалось залучити до бюджету області
близько 140 мільйонів гривень.
—
Стараннями
народних
обранців для Тернопільщини виділено 38 мільйонів гривень із
фонду капітальних видатків.
Варто зазначити, що депутати
від “Блоку Петра Порошенка”
єдині, хто відстояв ці кошти для

●●Місцеве самоврядування

Жовтневе
перейменують у Соборне
Село Жовтневе Тернопільського району підлягає перейменуванню відповідно до
Закону України “Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, прийнятого 9 квітня
2015 року.
Розглядалося кілька варіантів
нової назви — Соборне, Чернелів
(історична назва) і Топільче. 23
серпня ц. р. відбулися громадські
слухання, згодом мешканці села
визначалися з остаточною назвою
шляхом голосування, яке відбувалося у місцевому будинку культури. Переважна більшість односельчан виявила бажання дати селу назву Соборне. До речі, такою
була ініціатива щодо перейменування Жовтневого, оприлюднена
групою мешканців села ще кілька
років тому, мала прихильників і неприхильників, адже люди побоюються, що буде виникати плутанина з документами. крапки над “і”
поставив Закон України від 9 квітня
2015 року.
— Основу територіальної громади села складають мешканці, які в
40-их роках минулого століття в
результаті операції
“Вісла” були депортовані з Лемківщини (зараз територія
Польщі), — розповідає ЧернелевоРуський сільський
голова Михайло
Дручок. — Назва
Соборне акумулює
в собі патріотичні
почуття, певну ду-

ховну основу, сподівання на гідне
майбутнє, тому і зробила громада
такий вибір. Результати цього голосування затверджені сесією
Чернелево-Руської сільської ради,
далі це питання розгляне Тернопільська районна рада. До 21 листопада ц. р. матеріали про зміну
назви села мають бути подані у
Верховну Раду на остаточне затвердження. Отже, Жовтневе стане Соборним вже у 2016 році,
адже процедура розгляду в парламенті триває кілька місяців.
Нова назва села — вже четверта
за рахунком. Передостанню Жовтневе — село отримало у 1957 році
на честь 40-річчя Жовтневої революції. До цього село називалося
Жуків на честь командувача І-го
Українського Фронту Георгія Жукова, штаб якого знаходився біля
цього населеного пункту під час
завершальної стадії ПроскурівськоЧернівецької операції 1944 року.
Ще раніше село носило назву
Чернелів-Мазовецький, яку історики пов’язують зі значною кількістю
поляків, які жили у 30-40-их роках
минулого століття на цій території.
Відповідно до Закону України
“Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди
їх символіки”, в Україні підлягають
перейменуванню
станом на цей час 908 населених пунктів: 81 місто та 827
сіл і селищ. Найбільше таких
населених пунктів на сході і в
центрі України. Найменше на
заході. В Тернопільській області перейменуванню підлягають два села — Жовтневе
Тернопільського району та
Радянське на Кременеччині.

●●Служба 102

Голова Тернопільської районної державної
адміністрації Олександр Похилий.
нашої області, — зазначив керівник секретаріату ТТО ПП “Блок
Петра Порошенка “Солідарність”
Володимир Дзудзило. — Незважаючи на гостру критику політичних конкурентів про відсутність змін в Україні, завдяки
реформам Президента наша
держава виходить на новий,
європейський рівень розвитку. І
це не порожні слова. По всій
області вже розпочаті ремонтні
роботи та будівництво запланованих проектів. Обіцянки, якими
роками “годували” українців політики, нарешті перестають бути
обіцянками і втілюються в реальність.
Також Володимир Дзудзило
зазначив, що після впровадження
адміністративнотериторіальної реформи громади отримають ще більше ресурКерівник секретаріату ТТО ПП
сів для реалізації подібних про“Блок Петра Порошенка “Соліектів.
дарність” Володимир Дзудзило.

Реконструкція дитячого садка у селі
Ігровиця має бути завершена у 2015 р.

Працівники РВ УМВС України в Тернопільській області
(зліва направо) капітан міліції Микола Цебрій, старший
лейтенант міліції Володимир Василик, старший лейтенант
міліції Євген Гладчук, лейтенант міліції Тарас Батіг.

Зведений загін
тернопільських міліціонерів
поїхав у зону АТО
Виконувати бойові завдання
на Схід України черговий
раз вирушили бійці тернопільської міліції. Це відрядження для них буде тривалішим, ніж зазвичай. У зоні
АТО міліціонери проведуть
два місяці.
У складі зведеного загону – 50
добровольців із різних підрозділів обласного управління міліції
та міськрайвідділів області, зокрема, і працівники Тернопільського райвідділу міліції. Більшість бійців уже не вперше їдуть
на Донбас, тож добре знають завдання, які доведеться виконувати.
До місця дислокації хлопців
супроводить начальник Тернопільського обласного управління
міліції Олександр Богомол. Перед від’їздом він настановив підлеглих: гідно виконувати поставлені завдання, дотримуватися

дисципліни, законності та берегти один одного.
– Ви їдете в період, коли будуть проходити вибори до місцевих рад, тому одне з основних
ваших завдань – це забезпечення прозорості виборчого процесу, – наголосив Олександр Богомол.
Провести
міліціонерів
прийшов голова Тернопільської
облдержадміністрації
Степан
Барна. Він побажав бійцям швидкого повернення додому живими
та здоровими.
Підтримати бійців прийшли
рідні та близькі.
За традицією, після благословення священиків хлопці вирушили у далеку дорогу.
Марія ЛУЦИШИН,
старший інспектор по РН та
ГФ СДІМ МГБ Тернопільського
РВ УМВС України в
Тернопільській області.

4-9

21 вересня
Понеділок
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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.20 Перша студiя.
11.05 Д/ф “Шiсть ярдiв грацiї”.
11.40 Д/ф “Революцiя: за i проти”.
12.25 “План на завтра”
з Анастасiєю Рiнгiс.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.15 Казки Лiрника Сашка.
15.30 М/с “Друзi-янголи”.
15.45 Т/с “Бiлявка”.
18.15 Час-Ч.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.35, 21.40 З перших вуст.
20.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 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”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.20 Мелодрама “Москва
сльозам не вiрить”.
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 Комедiя “Крутi хлопцi”. (2).

Інтер

06.00 Д/с “Легенди бандитської Одеси”.
06.30 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 Т/с “Криве дзеркало душi”
13.30, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 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/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Вдалий вибір».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу.
Сильні разом.
12.40 «Євромакс».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Поет і княжна». (1).
17.00 «Дикий світ
майбутнього».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Миротворці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
09.55 Труба мiстера Сосиски.
10.50, 13.20 Х/ф “Код доступу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “S.W.A.T. Спецназ
Мiста Янголiв”.
16.10 Х/ф “Штурм Бiлого дому”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Червонi хвости”. (2).

СТБ

05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.45 “Все буде смачно!”
08.40, 18.30 “За живе!”
09.55 “Зiркове життя.
Вiдчайдушнi домогосподарки”.
10.45 “Битва екстрасенсiв”.
12.45 “Україна має талант!-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.55 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.50 “Один за всiх”.

Новий канал

06.00, 7.15 Kids Time.
06.05 М/с “Губка Боб —
Квадратнi Штани”.
07.17 Т/с “Друзi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.45 Х/ф “Полiцейська академiя-6”.
14.30 М/ф “Мадагаскар-3”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.
23.45 Дешево i сердито.

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 “Анжелiка”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.00 Т/с “Всi скарби свiту”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Як викрасти
хмарочос”. (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Каспер”.
07.10, 10.05 М/с “Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
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 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ТТБ
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08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 Д/Ф «Вражаючий
світ тварин».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Таємниця Богородиці Пирогощі».
15.30 «Будьте здорові».
16.15 «Мандри кота Фініка».
16.35 «Маленька перерва».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Стародавні культури».
17.30 «Cад. Город. Квітник».
18.00 «Мандри».
18.20 «Лесь Курбас.
Дорога до слави».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «44–та бригада».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

22 вересня
Вівторок
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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 0.20 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.10 Подорожнi.
11.00 Д/ф “Сiмдесятники. Микола
Вiнграновський. Український Орфей”.
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.
15.20 М/с “Друзi-янголи”.
15.50 Хочу бути.
16.15 Фольк-music.
17.20 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї.
Мистецтво танцю”.
19.55, 21.40 З перших вуст.
20.00 Д/ф “Фiлiп Петен”.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 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 “Стукачка”. (3).

Інтер

05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.35 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». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
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». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Вдалий вибір».
13.10 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Диявольський острів». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Бунтівник». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.50 Т/с “Код Костянтина”.
11.00, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.00 Стоп-10.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Морська полiцiя. Новий Орлеан”.
14.25 Антизомбi.
15.25, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.25 Т/с “Пес”.
23.20 Т/с “Морська полiцiя. Спецвiддiл”.

СТБ

05.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Все буде смачно!”
08.50, 18.30 “За живе!”
10.00 “Зiркове життя. Розплата за гордiсть”.
11.00 “Битва екстрасенсiв”.
13.00 “Україна має талант!-5”.
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 вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
21.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
23.10 Х/ф “Поцiлунок на удачу”. (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 Т/с “Анжелiка”.
16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
18.00,4.35 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.00 Т/с “Всi скарби свiту”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi-2”. (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Каспер”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
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 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Будьте здорові».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «44–та бригада».
13.50 «Лесь Курбас. Дорога до слави».
14.20 «100 шедеврів».
14.35 «Cад. Город. Квітник».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Влада таланту».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Наодинці з усіма».
17.35 «День як мить».
18.00 «Музей Соломії
Крушельницької».
18.15 «Просто неба».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Лицарі небесної варти».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

Придбати газету
"Подільське слово" можна
в усіх кіосках "Торгпреси",
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Тернопільського району
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24 вересня
Четвер

23 вересня
середа
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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35, 23.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 5.45 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.30 Д/ф “Фiлiп Петен”.
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.
15.20 М/с “Друзi-янголи”.
15.50 Як це?
16.15 Музичне турне.
17.15 Д/ф “Загубленi
у винограднiй лозi”.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 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 Бойовик
“Усiм потрiбна Кет”. (3).

Інтер

05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.35 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». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Змова». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Дикий світ
майбутнього».
17.30 «Вдалий вибір».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Євромакс».
20.30 «Маестро моди».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Інше життя». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
11.05, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.05, 13.20, 23.20 Т/с “Морська
полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25 Антизомбi.
15.25, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес”.
01.05 Х/ф “Роккi Бальбоа”. (2).

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.
Вбитi молодiстю”.
10.50 “Битва екстрасенсiв”.
12.50 “Україна має талант!-5”.
19.55, 22.45 “МастерШеф-5”.

Новий канал

06.00, 7.15 Kids Time.
06.05 М/с “Губка Боб — Квадратнi
Штани”.
7.17 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись
вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть-2”.
23.00 Х/ф “Селеста
i Джессi навiки”. (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 Т/с “Анжелiка”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.00 Т/с “Всi скарби свiту”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину
Маямi-2”. (2).
06.00
06.20
06.45
07.35
08.00
10.05

ТЕТ

Малята-твiйнята.
Зоо фактор.
М/с “Каспер”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
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 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «4 лапи».
12.15 «Музей Соломії
Крушельницької».
12.30 «Європа очима українця».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Лицарі небесної варти».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Стародавні культури».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своє, українське».
17.15 «Біржа праці».
17.30 «Діловий ритм».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Луцьк. Приємне
відкриття».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 Ток –шоу «Хто є хто».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому
форматі.

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.
06.55, 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, 18.55 Про головне.
10.15 Вiйна i мир.
11.00 Вiкно до Америки.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
11.55 Вересень.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.20 М/с “Друзi-янголи”.
15.50 Хто в домi хазяїн?
16.15 Надвечiр’я. Долi.
17.10 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, 0.00 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 “Викрадений син:
Iсторiя Тiффанi Рубiн”. (2).

Інтер

05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.35 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». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Євромакс».
08.00 «Маестро моди».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Все, чого вона хотіла». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Україна. Перезавантаження.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Врятована». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
11.05, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.05, 13.20, 23.20 Т/с “Морська
полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45,15.45 Факти. День.
14.25 Антизомбi.
15.25, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Пес”.
01.05 Х/ф “Збитися з дороги”. (2).

СТБ

05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10, 18.30 “За живе!”
10.20 “Зiркове життя. Сльози клоуна”.
11.15 “Битва екстрасенсiв”.
12.50 “Україна має талант!-5”.
19.55, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
00.15 “Один за всiх”.

Новий канал

06.00, 7.15 Kids Time.
06.05 М/с “Губка Боб — Квадратнi
Штани”.
07.17 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.30 Х/ф “Дiм з приколами”.
22.10 Х/ф “Полiцейська академiя-7”. (2).
00.00 Х/ф “Поцiлунок на удачу”. (2).

Канал “Україна”

25 вересня
п’ятниця
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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.15 Д/ф “Загубленi у винограднiй лозi”.
11.30 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.
15.20 Школа Мерi Поппiнс.
15.40 Спогади.
16.10 Театральнi сезони.
16.40 Вiра. Надiя. Любов.
17.40 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, 0.00 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 Драма “Чорне море”.

Інтер

05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.35 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, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
00.00 Х/ф “Малена”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
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». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Уроки водіння». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Воля». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
11.05, 17.40 Т/с “Слiдчi”.
12.05, 13.20, 23.20 Т/с “Морська
полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 20.20 Антизомбi.
15.25, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес”.
01.05 Х/ф “Над законом”. (2).

СТБ

05.30 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
07.05 Х/ф “Кохана жiнка механiка
Гаврилова”.
08.45 “Зiркове життя.
Вiйна за спадщину-2”.
09.40 “Зiркове життя.
Зацькованi батьками”.
10.25 Х/ф “П’ята група кровi”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30, 0.15 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

Новий канал

06.05, 7.20 Kids Time.
06.07 М/с “Губка Боб — Квадратнi Штани”.
07.25 Т/с “Друзi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
15.10 Як стати супермоделлю.
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
21.00 Половинки.
23.00 Суперiнтуїцiя.
00.30 Х/ф “Селеста i Джессi навiки”. (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 Т/с “Анжелiка”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.00 Т/с “Всi скарби свiту”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину
Маямi-2”. (2).

06.10, 16.10, 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 “Анжелiка”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Таємницi”.
21.00 Х/ф “Намисто”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi-2”. (2).

06.00
06.20
06.45
07.35
08.00
10.05

06.00
06.20
06.45
07.35
08.00
10.05

ТЕТ

Малята-твiйнята.
Зоо фактор.
М/с “Каспер”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
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 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Живі сторінки».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Поборники Незалежності
України».
13.40 «Луцьк.
Приємне відкриття».
14.00 «Запрошує Оксана».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Мандри кота Фініка».
16.30 «Маленька перерва».
16.35 «Державний музей
іграшки».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «Храми Поділля».
17.30 «На долині туман».
18.00 «Лесь Курбас.
Дорога до слави».
18.30 «Думки вголос».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче
Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку
з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

ТЕТ

Малята-твiйнята.
Зоо фактор.
М/с “Каспер”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.10 Країна У.
18.10 Х/ф “Няньки”.
20.00 Х/ф “Чоловiк з гарантiєю”. (2).
21.40 Х/ф “Звичка розлучатися”. (2).
23.05 Х/ф “Непристойна комедiя”. (3).
00.30 Дайош молодьож.

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «На долині туман».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «Просто неба».
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче
Тернопілля».
15.00 «Лесь Курбас.
Дорога до слави».
15.30 «Рослини Святого Письма».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/ф «Соломія
Крушельницька».
17.30 «Cлово має
народний депутат».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Слід».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
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.

27 вересня
неділя

26 вересня
Субота
УТ 1

06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/с “Друзi-янголи”.
09.40 Хочу бути.
10.00 Український корт.
10.30 Книга.ua.
11.25 Д/ф “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
12.15 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.25 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
13.00 Свiтло.
13.40 Концертна програма
“Пiсенний Спас”.
15.10 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.05 Чоловiчий клуб.
16.40 Т/с “Польськi свята”.
20.05 Д/ф “Поцiлунок Путiна”.
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»

07.35, 7.55, 8.30 М/с “Пригоди
ведмедикiв Гаммi”.
08.55 “Свiтське життя”.
09.50, 19.30 “ТСН”.
10.45 Мелодрама “Мiй капiтан”.
15.00, 23.20 “Вгадай ящик”.
16.00 “Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал”.
16.45, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.20 Х/ф “Та, що породжує вогонь”. (2).
05.40
06.40
07.15
08.40
09.30
12.00
13.00
17.00
18.00
20.00
20.30
22.30
00.20

Інтер

“Подробицi” — “Час”.
М/ф.
Х/ф “Десять негренят”.
“Школа доктора
Комаровського”.
Х/ф “За сiмейними обставинами”.
“Кохання з першого погляду”.
Т/с “I все-таки я люблю...”
“Щастя з пробiрки.
9 мiсяцiв по тому”.
Т/с “Братськi узи”. (2).
“Подробицi”.
Т/с “Братськi узи”. (2).
Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
Х/ф “Це все вона”. (2).

TV-4

06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Дорога на Січ». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Дитячий будинок». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Хлопчиська
є хлопчиська». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Гал-кліп».
20.10 Пам’яті Квітки Цісик.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV

05.55 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.45 Стоп-10.
07.35 Провокатор.
09.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.40 Iнсайдер.
14.40 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна-2”.
22.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”.
00.45 Х/ф “Спiвучасник”. (2).

СТБ

06.15 Х/ф “Весiлля у Малинiвцi”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.05, 23.55 Т/с “Коли ми вдома”.
11.25 “Танцюють всi!-8”.
15.15 “Зваженi та щасливi-5”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
21.55 “Хата на тата”.
06.05
06.07
08.55
10.00
13.00
14.45
16.40
17.40
19.10
21.00
22.55

Новий канал

Kids Time.
М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
Дешево i сердито.
Ревiзор.
Пристрастi за ревiзором.
Хто зверху?
Т/с “Саша Таня”.
М/ф “Сезон полювання”.
М/ф “Шрек”.
Х/ф “Геракл”.
Х/ф “Останнiй iз могiкан”.

Канал “Україна”

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
08.50 Вiдверто з Машею
Ефросинiною.
10.00, 0.30 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Намисто”.
13.00 Т/с “Знайти чоловiка
у великому мiстi”.
17.30 Т/с “Процес”.
22.30 Х/ф “Вальс-бостон”.
06.00
07.30
08.15
09.00
09.40
10.35
11.25
12.55
14.35
16.30
18.20
20.00
21.35
23.00
00.30

ТЕТ

М/с “Каспер”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Дора-дослiдниця”.
М/с “Стiч!”
М/ф “Роденсiя
i зуб принцеси”.
М/ф “Мисливцi на драконiв”.
Х/ф “Таксi”.
Х/ф “Няньки”.
Х/ф “Чоловiк з гарантiєю”. (2).
Вiталька.
Країна У.
Дайош молодьож!
Одна за всiх.

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Учнівський
щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Лицарі
небесної варти».
13.20 «Слід».
13.40 «Cад. Город. Квітник».
14.00 Х/Ф «Тіні забутих предків».
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.

УТ 1

06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.20 Свiт on line.
08.40 Тепло.ua.
09.05 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.05 М/с “Друзi-янголи”.
10.15 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.15 Т/с “Польськi свята”.
14.50 Фольк-music.
15.55 Д/ф “Поцiлунок Путiна”.
17.05 Святослав Вакарчук. Iнтерв’ю на даху.
17.35 Театральнi сезони.
18.00 Т/с “Бiлявка”.
19.00 Гандбол. Лiга Чемпiонiв.
“Байя-Маре” (Байя-Маре, Румунiя) —
“Мотор” (Запорiжжя, Україна).
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»

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 Комедiя “Службовий роман”.
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
19.30,5.40 “ТСН-Тиждень”.
21.00,2.35 Мелодрама “Хочу замiж”. (2).
23.00 “Свiтське життя”.
00.00 Мелодрама “Чулий мiлiцiонер”.
05.40
06.10
06.50
08.10
09.00
10.00
11.00
19.00
20.00
21.40
22.00

Інтер

“Подробицi” — “Час”.
М/ф.
Х/ф “Десять негренят”.
“Вдалий проект”.
“Готуємо разом”.
“Орел i решка. Ювiлейний”.
Т/с “I все-таки я люблю...”
“Кохання з першого погляду”.
“Подробицi тижня”.
“10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
Т/с “Братськi узи”. (2).

TV-4

06.00 Х/ф «Дорога на Січ». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архикатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Хлопчиська є хлопчиська». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
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 «Музичні делікатеси».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Крижана пам’ять». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV

05.50 Факти.
06.15 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.05 Т/с “Рюрiки”.
08.10 Українцi Афiгеннi.
09.30 Зiрка YouTube.
10.45, 13.00 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”.
16.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна-2”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України.
20.35 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна-3”.
23.10 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна-4”.
01.35 Х/ф “Зло”. (2).
07.10
09.00
10.00
11.00
16.00
19.00
20.00

СТБ

“Все буде добре!”
“Все буде смачно!”
“Караоке на Майданi”.
“МастерШеф-5”.
“Х-Фактор-6”.
“Слiдство ведуть екстрасенси”.
“Мiстичнi iсторiї
7 з Павлом Костiциним”.
20.55 “Один за всiх”.
22.10 “Врятуйте нашу сiм’ю-4”.

Новий канал

05.55, 9.35 Kids Time.
05.57 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
09.40 М/ф “Сезон полювання”.
11.10 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
13.15 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть-2”.
15.25 Х/ф “Геракл”.
17.20 М/ф “Шрек”.
19.10 М/ф “Шрек-2”.
21.00 М/ф “Помпеї”. (2).
23.00 Х/ф “Спокуса”. (2).

Канал “Україна”

06.30 Подiї.
07.10 Реальна мiстика.
09.10 Т/с “Всi скарби свiту”.
17.00 Х/ф “Вальс-бостон”.
19.00, 6.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
20.00 Х/ф “Мама виходить замiж”.
22.00 Т/с “Знайти чоловiка
у великому мiстi”.
06.00
07.30
08.15
09.00
09.40
10.35
11.15
11.25
13.10
14.55
16.25
18.10
20.00
21.35
23.00
00.30
08.00
10.00
10.30
10.35
10.50
11.00
12.00
13.30
13.45
14.00
15.40
15.45
16.00
16.15
16.50
17.05
18.00
18.15
18.30
19.00
19.30
20.00
20.35
20.45
21.00
21.55
22.00
22.15

ТЕТ

М/ф “Роденсiя i зуб принцеси”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Дора-дослiдниця”.
М/с “Стiч!”
М/с “Мiкi Маус”.
М/ф “Мисливцi на драконiв”.
Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
Х/ф “Кудлата команда”.
Х/ф “Кохання i танцi”.
Х/ф “Таксi”.
Вiталька.
Країна У.
Дайош молодьож!
Одна за всiх.

ТТБ

«Ранок з ТТБ».
«Подорожні замальовки».
«Велети духу і слави. Українська місія».
«Словами малечі про цікаві речі».
«Пісні нашого краю».
«У країні Мультляндії».
«Поклик таланту».
«Спортивні меридіани».
«Акценти тижня».
«Театральні зустрічі».
«Мальовниче Тернопілля».
«Думки вголос».
«Стародавні культури».
«Чудесний канал».
«Пісні нашого краю».
«Дивоцвіти».
«Назбиране».
«Cмакота».
«Зелений БУМ».
«Музичний калейдоскоп».
«Мамина школа».
«Скарби роду».
«Пісня в дарунок».
«Вечірня казка».
«Відверті діалоги».
«Духовні скарби України».
«Загублені у часі».
Д/ф «Три рішення першого
президента».
22.30 «Невигадані історії».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

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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П’ятниця, 18 вересня 2015 року
●●Вибори-2015

Суспільство

●●Акції

Хто з жителів Тернопільського
району матиме право голосувати
на місцевих виборах
Володимир
ДОРОШЕНКО,
начальник відділу
ведення Державного
реєстру виборців
апарату
Тернопільської
райдержадміністрації.
Місцеві вибори, що
відбудуться 25 жовтня цього року, на
відміну від минулорічних парламентських, мають свої
особливості щодо
осіб, яким надано право
обирати депутатів. Дехто
може потрапити в таку категорію виборців, котрі взагалі не зможуть голосувати, а
дехто — лише частково.
Відповідно до статті 3 Закону
України “Про місцеві вибори”,
право обирати місцевих депутатів мають дієздатні громадяни
України, яким на день голосування вже виповнилося 18 років,
і місце проживання яких офіційно зареєстроване (так звана
“прописка”) на території відповідної
адміністративнотериторіальної одиниці, на території якої проводяться відповідні
місцеві вибори.
Тобто, повнолітній громадянин України, якого в судовому
порядку не визнано недієздатним, обиратиме депутата тієї обласної ради, на території області
якої зареєстровано місце проживання відповідного громадянина.
Також він обиратиме депутата до
районної ради — лише в тому районі, де зареєстрований; депутата чи голову селищної, сільської
ради — лише якщо зареєстрований у відповідному населеному
пункті.
Можливість голосувати таким
особам буде забезпечена через
їх включення до списку виборців
на відповідній виборчій дільниці

(за місцем проживання; для
осіб, які перебуватимуть на
лікуванні, — за
місцем перебування в лікувальному закладі).
Отримати
виборчий бюлетень у день
голосування
зможе
лише
той виборець,
який
матиме
при собі свій паспорт громадянина України.
Не голосуватимуть на нинішніх
місцевих виборах: військовослужбовці строкової служби; громадяни України, які проживають
за кордоном; особи, визнані судом недієздатними; громадяни
України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення
волі.
Варто зауважити, що в порівнянні із законодавством про вибори Президента чи народних
депутатів України, чинний закон
про місцеві вибори не передбачає можливості тимчасово змінити місце голосування на місцевих
виборах. Тому той, хто захоче в
день голосування скористатися
своїм правом голосу, зможе проголосувати лише на тій дільниці,
до якої належать згідно з штампом реєстрації у паспорті.
Члени дільничних комісій
спеціальних дільниць, створених у медичних закладах, будуть голосувати на дільницях у
цих закладах. Також виборці, які
в день голосування перебуватимуть на лікуванні, будуть голосувати за місцем перебування в
лікарні. Але тут є певні особливості. Які бюлетені вони будуть
отримувати, буде визначати
дільнична виборча комісія відповідно до розподілу округів
районною і обласною виборчи-

ми комісіями.
Якщо ж виборець 25 жовтня
лікуватиметься вдома, то отримає чотири бюлетені: 1 — для
голосування за кандидатів у депутати до обласної ради, 1 — до
своєї районної ради, 1 — до своєї сільської ради та 1 — за сільського голову свого села.
Військовослужбовці (які не належать до військовослужбовців
строкової служби) зможуть голосувати на звичайних виборчих
дільницях, розташованих за
межами військових частин (формувань) за місцем реєстрації
свого проживання.
Щодо працівників правоохоронних органів, які виконуватимуть свої службові обов’язки в
день голосування на виборчій
дільниці, то вони зможуть проголосувати на цій дільниці лише
тоді, якщо відноситимуться до
цієї дільниці за місцем своєї
реєстрації.
9 жовтня 2015 року будуть
утворені дільничні виборчі комісії. 11 жовтня 2015 року вони
отримають запрошення для виборців і попередні списки виборців. Хочу наголосити, що лише
до 19 жовтня 2015 включно
відділ ведення реєстру виборців і
дільничні виборчі комісії зможуть
вносити зміни в списки виборців.
Варто звернути увагу громадянам, що мають статус внутрішньо переміщених осіб. Так, на
сьогодні за відсутності постійної,
а не тимчасової (на 6 місяців)
“прописки” чинне законодавство
про місцеві вибори не дає їм
права голосувати на місцевих
виборах у тому населеному пункті, куди вони переселилися. Однак до Верховної Ради внесені
два законопроекти, спрямовані
на забезпечення переселенцям
можливості голосувати за місцем
взяття їх на облік. Тому ще є
ймовірність того, що така ситуація буде змінена.

●●Контрольна для дорослих

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна та працівники соціальних
служб області під час зустрічі з дітьми, батьки яких загинули в АТО.

Підтримали не лише
словом, а й ділом
Валентина СЕМЕНЯК.
Фото автора.
У Тернопільській ОДА відбулася тепла зустріч із дітками, батьки яких загинули в
АТО.
Мало знати про біду, яка прийшла до багатьох сімей нашого
краю. І як важливо у важкі хвилини підтримати дітей, які залишилися сиротами, не лише словом, а і ділом. Велику роботу у
цьому напрямку провели волон-

тери, служба у справах дітей та
підприємці. Вони заздалегідь
поспілкувалися з дітками і дізналися, про що вони колись мріяли... Лише після цього були куплені подарунки, які особисто
кожній дитині (які приїхали з різних районів області) вручив голова Тернопільської ОДА Степан
Барна. У своєму зверненні до дітей він підбирав і виважував
кожне слово: “Героїзм ваших
батьків пам`ятається і оцінюється. 1 вересня у кожному районі
на першому уроці говоритимуть

про тих, хто віддав своє життя
за Україну. Не важливо, у якому
підрозділі воював, захищав
Батьківщину, для нас він — Герой. Ми розуміємо: нічим не замінити біль втрати, але ми будемо вас підтримувати і допомагати. Двері мого кабінету відкриті
для вас завжди! Це моя життєва
позиція”.
Як розповів в.о. начальника
служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд,
це не одноразова акція. Ці діти
взяті під опіку.

Як тернополяни можуть
посприяти у наповненні
місцевих бюджетів?

Зробити це дуже просто – завжди вимагати чек на підакцизні товари. Про це йшлося
на засіданні Тернопільського
прес-клубу під час презентації акції “Виданий чек – гроші
громаді!”.

“З 1 січня цього року 5% вартості реалізації підакцизних товарів, а це пиво, алкогольні напої
тютюнові вироби, нафтопродукти
та інше паливо, залишається у місцевих бюджетах, – наголосив начальник Тернопільської ОДПІ
Петро Якимчук. – Для торгівлі
алкогольними та тютюновими виробами необхідно отримати ліцензію та встановити касовий апарат.
Трапляються випадки, коли недобросовісні підприємці просто не
проводять товар через касовий
апарат і не видають покупцям чеки.
Отже, під час кожної такої покупки
до місцевих бюджетів не надходять
кошти”.
Депутат міської ради Сергій
Приходько зазначив, що “мета акції
“Виданий чек – гроші громаді!” —
донести до громадськості важли-

вість правильної реалізації підакцизних товарів та контролю за процесом наповнення бюджетів”.
У Тернополі податок від продажу підакцизних товарів – другий за
величиною у наповненні міського
бюджету. “Якщо кожен мешканець
міста бути вимагати чек щодо купівлі підакцизних товарів, то, за попередніми підрахунками, бюджет
Тернополя отримає більше 70 мільйонів гривень, – повідомила заступник Тернопільського міського
голови Вікторія Остапчук. – Це ті
кошти, які використовуються на ремонт доріг, прибирання та утримання міста”.
Акцію підтримують чимало ЗМІ,
виявили бажання приєднатися і
громадські організації. Приміром,
“Файне місто” та благодійний
фонд “Вікно життя”. А те, чи дотримуються підприємці законодавства та вимог торгівлі, перевірятимуть волонтери. Якщо заклади торгівлі законослухняні, то на
них будуть прикріплювати спеціальні таблички “Тут продають легально”. Звичайно, зі згоди підприємців.

●●Служба 101

“Тихе” полювання

З настанням сезону “тихого” полювання на гриби побільшала кількість збирачів, які не проти у своєму
меню скуштувати ці дари природи,
незважаючи на численні застереження лікарів та працівників ДСНС.
Чимало людей має недостатні знання, щоб правильно відрізнити
їстівні гриби від умовно або взагалі
неїстівних. Як результат, до кошика
потряпляють
отруйні, зовнішньо
схожі на їстівні, після вживання яких
виникає тяжке харчове отруєння,
іноді з летальним випадком.
Аби запобігти неприємним ситуаціям, що пов’язані з отруєннями
дикорослими грибами, Тернопільський РВ УДСНС України у Тернопільській області рекомендує дотримуватись правил збирання, приготування і вживання грибів:
— не збирайте ушкоджених,
в’ялих, старих, червивих або ослизлих грибів;
— в жодному разі не купуйте гриби на ринках і автодорогах;
— не їжте гриби у сирому вигляді;
— ніколи не застосовуйте “домашні” методи визначення отруйності грибів з використанням цибулини, часника або срібних ложок чи
монет;
— забороняється вживання грибів дітям, вагітним жінкам та літнім
людям;

— не тримайте необроблені гриби у холодильнику більше однієї доби.
Дотримуйтесь
санітарногігієнічних правил під час консервування грибів.
Первинними ознаками отруєння
є нудота, біль у шлунку, запаморочення. Якщо після вживання грибів
у вас або членів вашої родини спостерігається погіршення стану
здоров’я, негайно викличте швидку
медичну допомогу. Одночасно, не
очікуючи її прибуття, промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої
води або блідо-рожевого розчину
марганцівки, натисніть пальцями на
корінь язика, щоб викликати блювоту. Коли промивні води стануть чистими,
прийміть
активоване вугілля. Після цього випийте міцний чай, каву або злегка
підсолену воду та ляжте на живіт. В
жодному разі не займайтеся самолікуванням і не вживайте їжу, молоко, бо це прискорить всмоктування
токсинів грибів.
Збирання грибів – гарний спосіб
відпочинку. Проте не слід забувати і
про власне благополуччя, рідних та
близьких для вас людей, адже жодна найсмачніша їжа не варта вашого здоров’я і життя!
Тернопільський районний відділ
управління ДСНС України у
Тернопільській області.

Великоберезовицька селищна рада відповідно до ст. 21 Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності” та Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” проводить громадські слухання з питання розгляду Детального плану території земельної ділянки гр.
Сороки Марії Андріївни, призначеної для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд, що знаходиться по вул. Березова в селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської
області.
Площа Детального плану території — 0,0901 га.
Замовник ДПТ — Великоберезовицька селищна рада.
Розробник — Тернопільське РКП “Селопроектбудсервіс”.
Місце ознайомлення з проектними матеріалами — приміщення
виконавчого комітету Великоберезовицької селищної ради за адресою: 47724 вул. Микулинецька, № 42, селище Велика Березовиця,
тел. 27-41-42. Громадські слухання відбудуться: 20 жовтня 2015 року
о 18.00 год. у приміщенні Великоберезовицької селищної ради. Зауваження та пропозиції щодо проекту детального плану території приймаються виконавчим комітетом Великоберезовицької селищної ради у
письмовому вигляді з дня опублікування до 19 жовтня 2015 року.
Секретар Великоберезовицької селищної ради О. П. ЧУРА.
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П’ятниця, 18 вересня 2015 року
●●Культура

Соціум

●●До джерел

Правду про Іловайськ
розповів Євген Положій
Валентина СЕМЕНЯК.
Фото автора.

Учасники концерту “Ні, не загине Україна!” з о. Василем Собчуком, завідуючою клубом
Галиною Депутат та бібліотекарем Ольгою Сопільник на сцені клубу села Товстолуг.

Духовна аура над Україною
Галина ЮРСА –
ТРР “Джерело”.
Не
раз
стаю
свідком
суперечок
про цінності.
Одні твердять, що спочатку
треба розвивати економіку,
дбати, щоб нагодувати народ. Інші говорять про духовність. Саме вона — начало всіх начал. Гадаю, не
вартує доводити очевидне.
Адже матеріальним людина
скоро насичується. А духовне – безмірне. Саме воно
приносить істинну насолоду душі, робить кожного,
хто його торкається, правдиво багатим, шляхетним,
щасливим. Особливо, коли
духовність несуть діти.
Юними митцями з Товстолуга
тішаться не лише їхні батьки та
односельчани. Діти читають вірші та виконують українські пісні і на сценах Тернопільського
району. Особливо нині, як ніколи, співають патріотичні пісні,
які підтримують тих, хто на Сході України виборює незалежність, та усіх, хто прагне справедливості, кращого життя для
своїх дітей та онуків.
В останній день серпня у клубі села Товстолуг відбувся концерт “Ні, не загине Україна!”,
який організували та провели
завідуюча клубом Галина Депутат і бібліотекар Ольга Сопільник. Дійство благословив парох
села, настоятель церкви святого Юрія о. Василь Собчук. Поособливому, із щемом у серці
звучав Державний гімн України
“Ще не вмерла Україна”. Нині
його виконують із сльозами на
очах не лише старенькі люди,
які дочекалися вільної та незалежної України, але і зовсім молоді, обпалені сучасною війною,
та ті, хто чекає своїх найрідніших з фронту, надіється побачити їх живими та неушкодженими.

Настя Шинкаренко, Діана
Тарнавська, Наталя та Іринка
Бігуси, Таня Кобилянська
та
Юрій
Собчук
читали поезію
про Україну. А
задушевні пісні
“Над
землею
тумани”, “Україно”, “Карпатський потічок”,
“Україна – це
ти”, “З днем
народження,
Україно” виконали
Романа
Валяс, Наталія
Васусь,
Інна
Панькевич, Вікторія Тарнавська, Леся та
Юлія Саламандри, Наталія та
Юлія Гоцко, Наталія Ференц.
Особливо тепло приймали
наймолодших
виконавиць Вероніку Колясу,
Діану Тарнавську та Настю
Шинкаренко з
піснями “Донечка”, “Мамине
сонечко”.
Не залишили
байдужими ніко- Солістка клубу села Товстолуг Романа Валяс
го пісні “Виросвиступає на Співочому полі у Великих Гаях
теш ти, сину”, з нагоди 24-ої річниці Незалежності України.
“Кленова балада” у виконанні Іванни Коляси, гарним виконанням. Особливо
Галини Депутат, Ольги Сопіль- сподобався соліст Володимир
Депутат з Великих Гаїв.
ник, Ольги Романюк.
Читці поезії, виконавці пісень
Кажуть, нині без грошей ані
і танцівники з Товстолуга брали
кроку не ступиш. Але це не затакож участь у святковому конвжди так. Гарний приклад тому
церті, присвяченому 24-ій річ– керівник танцювального кониці проголошення Незалежлективу клубу села Товстолуг
Надія Собчук, яка безоплатно ності України. Віриться, що вонавчає дітей мистецтву танцю. ни і надалі будуть активними
носіями української культури.
Її вихованці вразили присутніх

●●Гранти. Конкурси. Проекти

Дистанційне навчання лідерів сільських
громад від DESPRO і ПРООН
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (ВАССР)
за
підтримки
Швейцарськоукраїнського проекту “Підтримка
децентралізації в Україні” DESPRO
та ПРООН “Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду” запрошує активних представників сільських та селищних територіальних громад до участі у дистанційному курсі “Комунікаційні стратегії для розвитку сільських громад”.
Під час навчання учасники дізнаються про ефективні сучасні
інструменти комунікацій, здобудуть практичні навички формування комунікаційних стратегій у
розвитку громад, отримають сер-

тифікати та навчально-методичні
матеріали, продовжать співпрацю
у спільноті ВАССР.
Учасники повинні бути готовими представити свою територіальну громаду на порталі ВАССР,
презентувати власні ідеї та
надбання, успішні проекти (якщо
такі є), а натомість отримають
консультативну та інформаційну
допомогу в реалізації запропонованих ідей на порталі з управління знаннями.
Навчання проводиться на
безкоштовній основі, не потребує
спеціальної фахової підготовки
учасників, достатньо мати активний е-mail і постійний доступ до
мережі Інтернет, а також бажання

навчатися та працювати у зручний час.
Навчання розпочинається 21
вересня 2015 року і триватиме 4
тижні.
Детальнішу інформацію щодо
навчання можна отримати на вебсайті ВАССР (http://vassr.org/
node/2210), а також у координатора курсу Віталія Ключника
(e-mail: vitalii.kliuchnyk@kp.org.ua)
чи адміністратора за тел.:
+38 096 586 67 76.
Наталія ВОЛОШИН,
начальник відділу
економічного розвитку і
торгівлі Тернопільської
райдержадміністрації.

Письменник і журналіст із міста Суми Євген Положій, коли
був малим, дуже любив читати. Йому пощастило — бабуся
працювала в бібліотеці. Від його рідного міста, де він живе,
лише 40 км до кордону із Росією. Ніхто не знає, що може
“впасти” на думку сусідам і чи не полетять гради у їхній бік.
Це викликає певний дискомфорт у житті місцевих людей.
У
Тернопільській
науковій
бібліотеці
Євген Положій розповів про свою нову книгу “Іловайськ” і про те,
чому він взявся про це
написати. Коли все
відбулося (Іловайська
трагедія),
цілісної
інформації ніде не було, тому журналіст
сам почав проводити
розслідування. Більшість із солдатів, які
опинилися в Іловайську, були звичайними мирними людьми,
які ніколи в житті ні з
ким не воювали. 29
серпня для багатьох із
них був перший і
останній бій. Їх кинули
туди без медикаментів, без належного
спорядження.
Вони
йшли і не знали, що
на них чекала російПисьменник і журналіст
ська армія. Герої кни- Євген Положій презентував у Тернополі
ги не вигадані, вони
свою нову книгу “Іловайськ”.
реальні, вони вижили,
в Іраку американці три тижні провони
розповідають
водили реабілітацію своїх воїнів,
про пережите. Вони справжні
щоб переконатись, що їм можна
свідки, які залишилися: і Володя
Мураха, і Серьога Кабан. Під час повернутись у соціум.
Чому в Іловайськ зайшли не
пережитого жахіття на війні у багатьох
відбувається
сильна військові, а добровольці? Чому
трансформація свідомості, навіть на Донбасі загинули всі комангалюцинації. Історія із Олексієм дири рот? Чому генерал Хомчак
(командував сектором “Д”) куПавловим (батальйон “Херсон”)
вражає, всі бачили, що під час дись зник на три дні, а потім
з’явився, сів в гелікоптер і полебою йому відірвало ногу. Але
тів до Краматорська?
раптом всі бачать, що Льоша заУ письменника і журналіста
ходить до них на двох ногах...
Євгена Положія безліч запитань
— Під час Іловайської трагедії,
— каже письменник, — насправді стосовно подій в Іловайську, на
яких і досі немає відповіді. А позагинуло біля тисячі наших хлопбачивши фото “Чорного тюльпаців. Інформація замовчується. А
скільки потрапило в полон? А на”, зрозумів, що комусь про все
скільки пропало безвісти? Чому це треба писати. Автор готує до
не сказати чесно всю правду? На друку вже наступну книгу, оскільки багато зібрано матеріалу, який
що розраховує держава, коли
не помістився у першу книгу. Людемобілізовує солдатів зі зброди мають знати правду.
єю? Для порівняння. Після війни

●●Консультації

До уваги юридичних осіб,
засновниками яких є інші
юридичні особи
26.05.2015 набрав чинності
Закон України від 21.05.2015 №
475 “Про внесення змін до деяких
законів України щодо відомостей
про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної
особи”, яким серед іншого передбачено продовження на чотири місяці (тобто до 25.09.2015)
строку подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України
від 14.10.2014 № 1701-VII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних
діячів” (25.05.2015), відомостей
про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у
тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх
учасника (засновника), якщо
учасник (засновник) – юридична
особа, або про відсутність такого
кінцевого бенефіціарного власника (контролера).
Згідно з відомостями Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців,
значна кількість юридичних осіб
вказаних відомостей не подала.

У зв’язку з цим прохання невідкладно звернутися до державного
реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за місцезнаходженням юридичної особи для
внесення необхідних відомостей
до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Відповідальність. Згідно з частиною п’ятою статті 166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом
України “Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців” інформації про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу,
уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від
5100 до 8500 гривень.
Тернопільське районне
управління юстиції.

Чернелево-Руська сільська рада повідомляє про проведення
конкурсу суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної
оцінки земельної ділянки — землі комерційної діяльності за адресою: с. Чернелів-Руський, вул. Михалевича, 23. Заяви про участь у
конкурсі приймаються впродовж місяця із дня опублікування оголошення у Чернелево-Руській сільській раді, тел. 29-33-36.
Чернелево-Руський сільський голова М. І. ДРУЧОК.
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Тернопільська районна виборча комісія
Тернопільська область
м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 1

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів 25 жовтня 2015 р.
Додаток №1
до рішення Тернопільської РВК від 12.09.2015

Петриківська сільська виборча комісія
Прізвище, ім’я, по батькові
Дзудзило Галина Євгенівна
Дубова Роксолана Василівна
Ліп’яніна Олена Михайлівна
Гуйван Галина Іванівна
Дзвінка Ольга Орестівна
Жолинська Марія Василівна
Томанська Галина Іванівна
Лотоцька Галина Михайлівна
Фірман Марія Володимирівна

Політична партія, яку представляє
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”
політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”
політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ».
політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ».
від голови РВК
від голови РВК

Посада в РВК
Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Великоглибочецька сільська виборча комісія
Борух Олександра Валентинівна
Горбатюк Людмила Іванівна
Супруненко Любов Володимирівна
Ворона Ульяна Володимирівна
Павлів Марія Володимирівна
Кравчук Галина Степанівна
Пацій Людмила Іванівна
Миц Ірина Мирославівна
Греля Тетяна Андріївна

політична партія
Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ».
політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ».
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
політична партія
Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
політична партія “Об’єднання
“САМОПОМІЧ”
політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Великогаївська сільська виборча комісія
Онуферко Галина Петрівна
Дедюх Роман Вікторович
Дишкант Лариса Петрівна
Майка Ольга Ростиславівна
Малецька Ірина Богданівна
Рак Григорій Іванович
Гуль Микола Іванович
Бирка Іван Петрович
Думка Тетяна Володимирівна
Дерлиця Любов Миколаївна
Пастернак Світлана Володимирівна
Оринич Марія Петрівна
Крайняк Мирослава Богданівна
Лазорко Христина Ігорівна
Пелешок Василь Омелянович
Пелишок Ольга Орестівна

політична партія “Об’єднання
“САМОПОМІЧ”
політична партія
Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода”
політична партія “Об’єднання
“САМОПОМІЧ”
політична партія “Об’єднання
“САМОПОМІЧ”
Радикальна партія Олега Ляшка
політична партія “НАРОДНИЙ
ФРОНТ”.
політична партія “НАРОДНИЙ
ФРОНТ”.
політична партія
Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
політична партія
Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
політична партія “НАРОДНИЙ
ФРОНТ”.
політична партія “НАРОДНИЙ
ФРОНТ”.
політична партія “НАРОДНИЙ
ФРОНТ”.
політична партія “НАРОДНИЙ
ФРОНТ”.

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”
Ревна Тетяна Ярославівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Демборинська Ганна Михайлівна
Радикальна партія Олега Ляшка
Ладика Мирослава Степанівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Долішна Мар’яна Василівна
політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Хом’як Надія Омелянівна
політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Каплун Надія Іванівна
від голови РВК
Тихонюк Ірина Володимирівна
від голови РВК
Долішна Тетяна Петрівна
від голови РВК

Манза Леся Михайлівна
Пащин Наталія Ярославівна
Качан Наталія Володимирівна
Кізлик Михайло Володимирович
Вовк Любомира Орестівна
Самборський Ігор Васильович
Мисенко Галина Олегівна
Полянська Леся Ігорівна

політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
від голови РВК
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
“СОЛІДАРНІСТЬ”
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК

від голови РВК
від голови РВК
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Бура Юлія Володимирівна
від голови РВК
Жук Михайло Ярославович
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Сіра Ірина Вікторівна
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Долішня Надія Петрівна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Загалюк Євгеній Володимирович
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Цицюра Надія Миронівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Мита Людмила Богданівна

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Бутковський Сергій Зиновійович
від голови РВК
Бугір Оксана Богданівна
від голови РВК
Шмигельська Марія Йосипівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Пирожок Руслана Володимирівна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Ожга Олег Броніславович
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Репак Олександр Михайлович
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Гусак Микола Дмитрович
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Міньчановська Уляна Романівна
від голови РВК

Член комісії

Євдокієнко Галина Ярославівна

Член комісії

Козюпа Оксана Володимирівна

Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член
Член
Член
Член
Член

комісії
комісії
комісії
комісії
комісії

Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісі

Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Великоберезовицька селищна виборча комісія
Золота Мирослава Олексіївна

Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Романівська сільська виборча комісія

Заремба Оксана Іванівна
Дручок Віктор Володимирович

Голова комісії

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії

Голова комісії

Козюпа Марія Анатоліївна

Стричек Юлія Зеновіївна

Секретар комісії
Член комісії

Член комісії
Член комісії

Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Стукало Ігор Олегович
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Якубець Людмила Володимирівна
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Пришляк Світлана Богданівна
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Ґудзь Володимир-Максим Олегович
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Мазурик Дмитро Ігорович
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Крамар Марія Петрівна
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Глеза Аліна Володимирівна
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Чепіль Лілія Ільківна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»

Яремко Оксана Романівна

Член комісії

Заступник голови

Член комісії

Голова комісії

Човган Ганна Іванівна

Голова комісії

Член комісії

Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»

Член комісії

Член комісії

Член комісії

Довжанківська сільська виборча комісія

Марценюк Тетяна Степанівна

Кошик Ігор Іванович

Член комісії

Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії

Чернелево-Руська сільська виборча комісія

Член комісії

Член комісії

Голова комісії

Білецька сільська виборча комісія

Боляк Ольга Йосипівна
Борко Ірина Казимирівна
Ягнюк Оксана Романівна

Гринчій Ольга Володимирівна

Ступківська сільська виборча комісія
Золотник Уляна Миколаївна

ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
Гринда Анатолій Миронович
Радикальна партія Олега Ляшка
Шулик Леся Романівна
від голови РВК
Шуль Надія Романівна
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
Дмитрієвська Соломія Орестівна
політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”
Драпінський Олег Омелянович
політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Вонс Олександра Валеріївна
політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Ревич Галина Вікторівна
від голови РВК
Ленько Марія Петрівна
від голови РВК

Член комісії

Домаморицька сільська виборча комісія
Табас Надія Семенівна

Байковецька сільська виборча комісія
Ленько Галина Володимирівна

Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Гайдук Андрій Юрійович
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Заремба Марія Іванівна
Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Беринда Юлія Валеріївна
Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
Волошин Ігор Леонідович
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Волинець-Шкивул Ольга Ігорівна
від голови РВК
Сабат Галина Іванівна
від голови РВК
Шпортун Марія Зіновіївна
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Продовження на 8 стор.
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Продовження.
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Великобірківська селищна виборча комісія
Прізвище, ім’я, по батькові

Політична партія, яку представляє
Гайдукевич Галина Борисівна
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Понита Теодозій Володимирович
Радикальна Партія Олега Ляшка
Бутковська Галина Федорівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Похила Людмила Йосипівна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Жук Ореста Василівна
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Підборочинська Ольга Володимирівна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Жук Світлана Іванівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Урманець Ольга Дмитрівна
Радикальна Партія Олега Ляшка
Іванущак Наталія Борисівна
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Дутчак Ольга Василівна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Бриль Марія Йосипівна
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Кізім Марія Іванівна
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Самчук Христина Петрівна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»

Посада в РВК
Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Луцко Оксана Ярославівна
від голови РВК
Сівінська Оксана Петрівна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Когут Марія Зіновіївна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Поліха Наталія Іванівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Ковальчук Парасковія Миколаївна
від голови РВК
Чорна Зоряна Леонідівна
від голови РВК
Котович Марія Степанівна
від голови РВК
Рудик Іван Петрович
від голови РВК

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Бондар Ігор Борисович
Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Притула Олена Василівна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Бондар Ольга Ярославівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Піговський Андрій Михайлович
Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Смачило Орися Мирославівна
Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Гаврон Юлія Василівна
від голови РВК
Демкович Марія Ігорівна
від голови РВК
Бунт Ольга Ігорівна
від голови РВК

Тернова Галина Дмитрівна
Костич Оксана Василівна
Попів Дарія Несторівна
Пастущак Оксана Василівна
Саламандра Наталія Василівна
Попельняк Ярослава Василівна
Жолдзь Іннеса Іванівна
Пастущак Галина Зіновіївна

Член комісії
Член комісії

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член
Член
Член
Член

комісії
комісії
комісії
комісії

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Мишковицька сільська виборча комісія
Філь Ольга Олегівна

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНГолова комісії
КА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Оріховський Володимир СтепаноПолітична партія Всеукраїнське
Заступник голович
об’єднання «Батьківщина»
ви
Сцібайло Марія Ярославівна
Політична партія «Об’єднання
Секретар комісії
«САМОПОМІЧ»
Бутениць Галина Володимирівна
Політична партія «Об’єднання
Член комісії
«САМОПОМІЧ»
Фостата Любов Євгенівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНЧлен комісії
КА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Сурова Ольга Євгенівна
Політична партія Всеукраїнське
Член комісії
об’єднання «Свобода»
Гладка Ірина Степанівна
від голови РВК
Член комісії
Сватко Юлія Іванівна
від голови РВК
Член комісії
Сцібайло Яра Соломія Анатоліївна
від голови РВК
Член комісії

Плотицька сільська виборча комісія
Очеретна Марія Володимирівна
Кошляк Руслана Василівна
Пастернак Галина Андріївна
Шинкарук Євгенія Петрівна
Сович Ірина Михайлівна
Мних Марія Романівна
Лящук Володимир Олександрович
Лихоносов Василь Анатолійович

від голови РВК

Гриневич Надія Василівна
Боднар Людмила Василівна

Голова комісії
Заступник голови

Голова комісії

Політична партія «Об’єднання
Заступник голо«САМОПОМІЧ»
ви
від голови РВК
Секретар комісії
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНЧлен комісії
КА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Політична партія «НАРОДНИЙ
Член комісії
ФРОНТ»
Політична партія «НАРОДНИЙ
Член комісії
ФРОНТ»
від голови РВК
Член комісії
від голови РВК
Член комісії
від голови РВК
Член комісії

Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член
Член
Член
Член

Почапинська сільська виборча комісія

Яремко Марта Андріївна

Політична партія «Об’єднання «САГолова комісії
МОПОМІЧ»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
Заступник голо«СОЛІДАРНІСТЬ»
ви
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
Секретар комісії
ФРОНТ»
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
Член комісії
ФРОНТ»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
Член комісії
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Політична партія «Об’єднання «САЧлен комісії
МОПОМІЧ»
від голови РВК
Член комісії
від голови РВК
Член комісії
від голови РВК
Член комісії

Ролінська Ольга Іванівна

Голова комісії

Член комісії

Малоходачківська сільська виборча комісія
Семен Дарія Федорівна

політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”
Клясінський Назар Володимирович
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Маліновська Ольга Володимирівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»
Клясінська Ольга Омелянівна
Політична партія «НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Хоєцька Богдана Теодозіївна
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Галашин Наталія Василівна
від голови РВК
Підгайна Наталія Ярославівна
від голови РВК
Машталяр Ольга Михайлівна
від голови РВК
Антимис Тетяна Петрівна
від голови РВК

Зварич Уляна Романівна
Шелінгович Руслана Іванівна

Драганівська сільська виборча комісія
Дворніцька Галина Василівна

Кобель Ірина Петрівна

Член комісії

Івачеводолішнівська сільська виборча комісія
Чорна Надія Ярославівна

Острівська сільська виборча комісія

Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ»

комісії
комісії
комісії
комісії

Секретар комісії
Член комісії
Член комісії

Підгороднянська сільська виборча комісія
Сікора Галина Тарасівна
Курило Сергій Миколайович

від голови РВК
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Шеремета Ірина Михайлівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Кулевчук Василь Михайлович
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Кульчинська Марія Андріївна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Жук Олена Миколаївна
від голови РВК
Квасниця Василь Миколайович
від голови РВК
Процак Оксана Василівна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”
Беновська Ольга Степанівна
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Буцнівська сільська виборча комісія
Колоденна Марія Михайлівна

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Баранець Степан Степанович
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Романюк Ірина Богданівна
Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Щурко Ірина Андріївна
Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
Оприсюк Андрій Петрович
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Коляса Роман Михайлович
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Кирилейза Ірина Любомирівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ»
Галайко Марія Євстахівна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Гаї-Шевченківська сільська виборча комісія
Семенченко Юрій Борисович
Кобилецька Христина Андріївна
Махінка Наталія Володимирівна
Кульбаба Людмила Мирославівна
Панькуш Оксана Василівна
Скрипник Галина Богданівна
Ніколюк Дарія Вікторівна
Швець Світлана Іванівна
Кіц Лариса Євгенівна

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ
Радикальна Партія Олега Ляшка
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член
Член
Член
Член

комісії
комісії
комісії
комісії

Смиковецька сільська виборча комісія

Якименко Наталя Мирославівна
Осадчук Надія Борисівна
Ліська Лілія Юріївна
Глушко Ілона Ігорівна
Івасечко Вікторія Ігорівна
Козуб Микола Романович
Гладиш Ірина Ярославівна
Кулеба Алла Миколаївна

від голови РВК
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
від голови РВК
від голови РВК
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
від голови РВК
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Настасівська сільська виборча комісія
Куріца Ірина Михайлівна

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
Кураж Ольга Богданівна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Букіта Галина Казимирівна.
від голови РВК
Літовчук Оксана Володимирівна
від голови РВК
Вітишин Іван Федорович
від голови РВК
Канцар Володимир Васильович
від голови РВК
Груба Іванна Богданівна
від голови РВК
Куріца Любов Ярославівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
Ракоча Надія Володимирівна
від голови РВК
Канюка Григорій Володимирович
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Свобода”

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Йосипівська сільська виборча комісія
Дриганець Оксана Мирославівна
Мацко Ольга Михайлівна
Ходань Люба Володимирівна
Багрій Ганна Богданівна
Балух Петро Григорович
Базар Ганна Богданівна
Ярема Іванна Богданівна
Ходань Марія Михайлівна
Крупа Галина Володимирівна

від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
Політична партія «Об’єднання
«САМОПОМІЧ»
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Продовження на 10 стор.
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П’ятниця, 18 вересня 2015 року

Продовження.
Початок 7 стор.

Вибори-2015

ПДВ на ліки: як визначається
база оподаткування?

Миролюбівська сільська виборча комісія
Прізвище, ім’я, по батькові
Корнило Надія Михайлівна
Горобова Іванна Петрівна
Шпуляк Зоряна Олегівна

Політична партія, яку представляє
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
від голови РВК
Політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
Гарматій Надія Миколаївна
від голови РВК
Марко Христина Василівна
від голови РВК
Джинджириста
Наталія
від голови РВК
Дмитрівна
Литвиненко Марія Михайвід голови РВК
лівна
Товарніцький Олександр
Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
Петрович

Посада в РВК
Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії
Член комісії

Ігровицька сільська виборча комісія

Ониськів Галина Богданівна

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
Зозуля Мирослава Ігорівна
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
Луцко Марія Ігорівна
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Гарматій Наталія Володимирівна
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
Франківсьа Галина Михайлівна
від голови РВК
Залецька Надія Богданівна
від голови РВК
Зозуля Володимир Йосифович
від голови РВК
Легета Марія Володимирівна
від голови РВК
Холява Надія Михайлівна
від голови РВК

У листі від 3 липня 2015 року № 13835/6/99-99-19-03-02-15 Державна фіскальна
служба України нагадала, що операції з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених
до Державного реєстру лікарських засобів, оподатковуються за ставкою ПДВ 7 %.
При цьому, база оподаткування ПДВ для таких операцій визначається, виходячи
з договірної (контрактної) вартості лікарського засобу (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), розрахованої з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (у тому числі додаткового імпортного
збору) та встановлених постачальницько-збутових і граничних торговельних (роздрібних) надбавок.
Детальні консультації у Центрі обслуговування платників за адресою:
вул. Білецька,1, або за телефонами: 43-46-22 та 43-46-24.

217 позовних заяв уже в суді

Голова комісії
Заступник голови
Секрктар комісії

Саме таку кількість звернень підготували та подали до суду тернопільські податківці
про стягнення податкового боргу за рахунок коштів та майна боржників на загальну
суму 44 мільйони гривень. Про це інформував начальник юридичного відділу Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Віталій Брик.

Платникам повернули податки

Член комісії
Член
Член
Член
Член
Член

комісії
комісії
комісії
комісії
комісії

Як зазначив начальник управління оподаткування юридичних осіб Тернопільської
ОДПІ Віктор Саванець, впродовж восьми місяців цього року з бюджету на рахунки 56
платникам обласного центру та Тернопільського району відшкодовано з бюджету більш
як 57 млн. грн. податку на додану вартість. З них 24 платники, які відповідали критеріям для автоматичного відшкодування, отримали 34, 1 млн. грн.
Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної
ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області.

Великолуцька сільська виборча комісія
Льох Іванна Василівна
Щурко Михайло Богданович

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
Політична
партія
Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»

Голова комісії
Заступник голови

Бичковська Оксана Юріївна
Озерянський Іван Тарасович

Секретар комісії
Член комісії

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
Коваль Ольга Богданівна
від голови РВК
Корнило Ольга Мирославівна
від голови РВК
Сапужак Наталія Зіновіївна
від голови РВК
Оконь Ольга Зіновіївна
від голови РВК
Тіцька Іванна Ярославівна
від голови РВК

Член
Член
Член
Член
Член

комісії
комісії
комісії
комісії
комісії

Чистилівська сільська виборча комісія
Чукас Тарас Богданович
Курило Надія Богданівна
Чукас Богдан Ярославович
Боднар Володимир Павлович
Крутій Леся Василівна
Ващишин Ірина Петрівна
Хитрак Наталя Григорівна
Пилипів Марія Василівна
Матюша Вікторія Ярославівна

Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Політична
партія
«НАРОДНИЙ
ФРОНТ»
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член комісії
Член
Член
Член
Член
Член

комісії
комісії
комісії
комісії
комісії

Мар’янівська сільська виборча комісія
Йордан Ольга Михайлівна
Слюсар Надія Василівна
Низик Марія Михайлівна
Мокрицька Надія Василівна
Симоненко Ольга Михайлівна
Фіялка Любов Франківна
Драбовська Галина Романівна
Крамар Марія Миронівна
Низик Галина Станіславівна

●●Податкові новини

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА
«СОЛІДАРНІСТЬ
Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ»
Політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК
від голови РВК

Голова комісії
Заступник голови
Секретар комісії
Член
Член
Член
Член
Член
Член

комісії
комісії
комісії
комісії
комісії
комісії

Заступник голови районної виборчої комісії Ганиш Марія Григорівна.
Секретар районної виборчої комісії Бутковський Степан Богданович.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щире співчуття вчителю початкових класів Людмилі Миколаївні Дзюмі з приводу смерті матері.

Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки земельних ділянок, які знаходяться в оренді СПД Тимчій Б. І., площею 0,0701 га для обслуговування
закладу дозвілля в смт. Велика Березовиця по вул. Микулинецька,70а, та площею
0,0502 га для обслуговування кафетерію-колиби в смт. Велика Березовиця по вул.
Микулинецька,70.
Заяви про участь у конкурсі приймаються до 15 жовтня 2015 року за адресою: смт.
Велика Березовиця, вул. Микулинецька,42. За додатковою інформацією звертатися
за телефоном 27-41-42.
Секретар Великоберезовицької селищної ради О. П. ЧУРА.
Управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної
адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з
питань оплати, нормування та продуктивності праці відділу з питань праці та соціальнотрудових відносин управління соціального захисту населення Тернопільської районної
державної адміністрації.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь
у конкурсі; особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки
розміром 4 х 6 см.; копію паспорта громадянина України; копію ідентифікаційного номеру; копію документа про освіту; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік; попередження про спеціальні обмеження щодо
прийняття на державну службу; згоду на збір та обробку персональних даних.
Вимоги до учасників конкурсу: володіння державною мовою, повна вища економічна
освіта, володіння ПК, стаж роботи не менше 2-ох років.
Довідки за телефоном 53-25-99. Документи приймаються впродовж місяця з дня
опублікування оголошення.
Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради, відповідно до рішенням № 21 від
02.09.2015 року, оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проектах “Детального плану території громадської забудови в районі вул.
Козацька”, “Детального плану території житлової забудови в районі вул. Незалежності”.
Ця робота є етапом реалізації генерального плану. Мета розроблення детального
плану — формування планувальної організації території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території району проектування, встановлення червоних ліній, обсягів житлового та інших видів будівництва на території,
проектування, визначення напрямів, черговості та обсягів будівництва, забезпечення
екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.
Детальний план території після затвердження є основою для визначення вихідних
даних для розроблення проекту забудови, розміщення об’єктів будівництва, визначення містобудівних умов і обмежень, проектування будинків і споруд, проектування
мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення
території, проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж, розроблення
проектів землеустрою тощо.
Ознайомитися з цим проектом можна в приміщенні Чистилівської сільської ради за адресою: вул. Галицька, 52, с. Чистилів. Пропозиції та зауваження щодо проекту подаються у
письмовій формі на ім’я сільського голови за адресою: вул. Галицька,52, с. Чистилів.
Чистилівський сільський голова І. М. ПОЛОТНЯНКО.

●●Справи приватні
ПРОДАМ
* автомобіль Geely MK Impreza
2010 р., газ-бензин, відмінний
стан, ціна договірна. Тел. (097)
776-77-07.
*ВАЗ 2107, 2005 року випуску. Газ-бензин. Тел.: (067) 92476-90, (067) 369-26-54.
* пшеницю. Тел. (097) 437-6286, (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
обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете
дешевше — 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. 097-80062-81.

РОБОТА

* прийму на роботу в СТО ме-

неджера, моториста, автоелектрика, автослюсаря з ремонту
легкових автомобілів, бусів.
Тел.: (067) 700-55-02, 51-0097.

КУПЛЮ
* сіно, гарбузи, кормовий буряк.

Тел. 097 897-07-52.

ПОСЛУГИ
*фуршетні
столи
до
урочистих подій (серця, лебеді
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.
* лікування на бджолиних вуликах, с. Чернелів-Руський, Тернопільський район, Орест Михайлович Лук’янець. Тел.: 42-36-32, (068)
539-25-33, (097) 207-65-23.
* виконуємо сантехнічні і
газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встановлення
водонагрівачів, пральних машин,
кондиціонерів, лічильників; заміна
стояків, водопроводу, каналізації,
опалення. Пенсіонерам та учасни-

кам Великої Вітчизняної війни —
знижки. Тел. (097)14-86-723.
*
Автосервіс
“Спектр”
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44)
пропонує антикорозійну обробку
автомобілів, зварювальні роботи:
днища, порогів, лонжеронів тощо.
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.
* здам в оренду механічну
майстерню 100 м2 під рихтовку,

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

покраску
автомобілів.
Тел.:
51-00-97, 067-700-55-02.
* цифрова відеозйомка (весілля, хрестини, перший дзвоник, випускний вечір, ювілей),
тел.: 095-64-03-266, 096-36-17373.
*
Автосервіс
“Спектр”
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44)
пропонує: ремонт двигунів, коро-

бок передач, ходової частини, охолоджувальної та паливної систем,
комп’ютерну діагностику автомобіля, ремонт електрообладнання.
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.
* фотозйомка урочистих
та
інших
подій
вашого
життя. Недорого, виїзд у села,
запис на DVD, монтаж фотокліпів. Тел. (0352) 54-11-93.

Купон безкоштовного
оголошення
Текст оголошення

тел./код:
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.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Усміхніться

Астрологічний прогноз
від Івана Круп'яка з 21 по 27 вересня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Початок тижня варто прожити в спокійній
обстановці. Бажано не зустрічатися з людьми, які чомусь недобре ставились до вас.
Варто сподіватись чогось цікавого навіть від
тих, від кого не сподівалися. Зумійте постояти за себе в громадських місцях. На вихідні
знайдіть час для себе і своїх близьких.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Непоганий час для різних нетрадиційних
занять. Хтось відкриє багато таємниць, зневіриться у своєму переконанні. На роботі
чекайте змін у вівторок і четвер. Можливо
вам доведеться вибирати чи діяти в
найближчий час, бо матимете деякі перешкоди. Може складатися так, що не все буде у ваших руках, а доведеться виконувати
чиюсь волю і забаганки.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Якось трохи сумбурно починається для
вас цей тиждень. Старе захоплення звичною
справою, що не раз підводило вас, може
знову перешкоджати вашим планам. Вами
можуть знехтувати, або не взяти до уваги
ваших пропозицій, і проблеми залишаться
невирішеними. Через надмірний робочий
ритм можете відчувати втому і виснаження,
тому подбайте про здоров’я. Уникайте далеких поїздок.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Не дивуйтеся, якщо на початку тижня на
вас можуть звалитися не ваші проблеми.
Деякі несподівано вирішаться самі собою, а
до більшості змушені будете докладати зусиль і витратите чимало часу. Не виключено,
що хтось стане на ваш захист, або запропонує якусь допомогу. Наприкінці тижня бажано зайнятися своїм здоров’ям.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Тиждень може бути багатим на події, що

потребуватимуть чималих емоцій. У
середині тижня можуть реалізуватися плани
щодо змін на роботі. У декого може змінитися посада, місце роботи. Сприятливий час
для відвідування юридичних закладів,
можливий додатковий заробіток.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Будете займатися справами, що менше
стосуються вас, а більше належать колективу. Ця громадська робота дасть вам багато
ентузіазму та задоволення. Вам будуть іти
назустріч і навіть ставитимуть у приклад.
Остерігайтеся незнайомих людей у кінці
тижня, бо підступним шляхом вони можуть
обманути вас або обікрасти.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Можете зустрітися на життєвій дорозі з
особою, що всіляко захоче допомогти вам,
або підкаже методи дальших дій. Вас чекають досить бурхливі події, що понесуть за
собою зміни. Дехто може розпрощатися з
насидженим місцем або покинути роботу,
до якої звик впродовж тривалого часу.
Відвідайте своїх колишніх друзів чи впливових осіб, від них довідаєтесь багато
корисної інформації, яка цікавить вас.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Цей тиждень можна поділити на два етапи: в одному будете вирішувати якісь свої
гострі проблеми, у другому будете розпочинати щось нове. Чекайте приємних змін.
Більшість представників цього знаку будуть
вирішувати проблеми, пов’язані з дітьми чи
домом. Зумійте тримати свої таємниці при
собі.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Чекайте змін на роботі. Можете опинитися в новому оточенні. Вам чомусь будуть
імпонувати нові почуття, а все, що ще вчора
було близьким, вже сьогодні стане чужим.
Це час ризику і неординарних рішень.

Більше енергії — виграєте будь-яку справу.
Непоганий час для поїздок, проведення переговорів.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Можуть виникнути нові ідеї, що змінять
ваші плани дій. Бажано уникати зустрічей
з людьми, які вороже ставляться до вас,
бо це може обернутися великими суперечками. У середині тижня вам зроблять
пропозицію, або запропонують нову роботу. Очікуйте покращення фінансового стану, повернення боргів. Не дивлячись на
перешкоди, може вирішитися чимало
запланованого.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Час, який гальмував ваші справи, потрохи минає. Почуватиметесь зовсім вільно, це
додасть вам впевненості та інтуїтивності:
будете впевнені і рішучі, як ніколи. З полегшенням зітхнете і будете вирішувати справи, які залишилися. Поліпшаться фінансові
справи,
більш
чітко
бачитимете
перспективу.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Час не дуже втішний, але через якісь випробування зможете зрозуміти, що не все
так легко, як ви колись думали. Доля може
підставити ніжку навіть там, де ви того не
чекали. Будете хвилюватися через якісь
труднощі і зміни. У декого можуть з’явитися
нові ідеї щодо роботи і заробітків. Саме на
вихідних можете обговорити такі питання.

—
—
—
—

Що сьогодні на обід?
Нічого.
Вчора теж було нічого.
Я приготувала на два дні.

—
—
—
—

Ви брати?
Ні, ми — близнюки.
А що, близнюки не брати?
Не завжди. Ми, наприклад, сестри.

— Твоя дружина на роботу ходить?
— Ходить.
— Правильно. Я своїй теж на проїзд
не даю.
— Вітаю, друже! Все-таки ти помирився з дружиною. Вчора я бачив, як ви разом пиляли дрова.
— Та ні, це були не дрова, а меблі.
— Цей парубок погано вихований. Поки я з ним розмовляла, він весь час позіхав.
— А може, дорогенька, він хотів щось
сказати?
На п’ятому році спільного життя у подружжя зламався телевізор.
— От чорт! — сказав чоловік, увімкнув
світло і взяв у руки книгу.
— Ось тобі маєш! — здивовано вигукнула дружина. — Ти вмієш читати?!
Дружина — чоловікові:
— Не розумію, як можна проводити всі
вихідні в пивному барі?
— “Не розумію, не розумію”… Навіщо
говорити про речі, яких зовсім не розумієш?

Виходить
з березня 1967 року.
Засновник — Тернопільська
районна рада
Головний редактор
Ганна МАКУХ ................ 528878
Редактори відділів:
Ірина ЮРКО
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ..... 528830
Відповідальний секретар
Людмила ДЕЙНЕКА
Бухгалтерія, довідки ........... 528830
Позиція авторів може не збігатися з
позицією редакції. За достовірність
викладених фактів відповідальність несе
автор. Редакція залишає за собою право
редагувати і скорочувати тексти. Рукописи
не рецензуються і не повертаються.
® — політична реклама
Адреса редакцІЇ:
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ КБ Приватбанк міста Тернополя, МФО
338783, ідентифікаційний
код 02475351.
Реєстраційний номер
ТР №186. Тираж 2730
Індекс 61357. Зам.№ 399.
Еmail: podilske_slovo@ukr.net
Газета виходить у п’ятницю.
Віддруковано: ТОВ «Поділля-Тер»,
м.Тернопіль, вул.Текстильна, 28,
тел. (0352) 52-27-37.
Еmail: a-print.com.ua

Відповіді на кросворд,
вміщений у №36
від 11 вересня 2015 року.

П’ятниця, 18 вересня 2015 року
●●Форум

12 сторінка

Вага і ціна української книжки
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото Юлії ЛАПАНЮК.
Тернопіль — Львів.
Львів — книжкова столиця
України.
Щороку
в
середині вересня до міста
Лева на форум видавців
з’їжджаються тисячі книголюбів не лише з нашої
країни, а й з-за кордону.
Цьогоріч на 22-ий форум,
який відбувся 10-13 вересня,
приїхали 350 авторів із 23 країн
та понад півтори сотні видавництв (серед них польські). У
програмі було півтори тисячі
найрізноманітніших літературномистецьких заходів у близько
ста локаціях Львова, тому відвідувачам доводилося добряче
попотіти, щоб встигнути не лише побачити все заплановане,
а й придбати книжкові новинки,
яких цього року було вдосталь.
Країна-гість цьогорічного форуму — Франція. Серед іноземних Свої книжкові новинки на 22-ому форумі видавців у Львові представило тернопільське видавництво “Навчальна книга — Богдан”.
гостей — французька письменниця Катрін Кюссе, твори якої перекладені 15 мовами і номіновані
на Гонкурівську премію, німецькі
поети Крістіне Кошель, Рон Вінклер, британський нейрохірург
Генрі Марш, російська опозиціонерка Варвара Горностаєва.
Помітною подією стала презентація українського перекладу однієї з найвідоміших книжок ХХ століття, класики світового модерну,
згустка культурних надбань людства — “Улісса” Джеймса Джойса.
Величезна книжка, в якій яскраво,
химерно описані події одного дня з
життя Леопольда Блума, вийшла
друком у “Видавництві Жупанського”. Роман славетного ірландця,
майстра “потоку свідомості” перекладали українською майже двадцять років. Перший перекладач
Олександр Терех встиг перекласти
дві третини тексту, однак не дочеВокаліст “Ot Vinta” і художник Юрко Журавель
кався його виходу. На прохання
представив на форумі книгу-альбом “Карикадурка”.
видавця роботу колеги завершив
відзнаку “Золотий письменник
Олександр Мокровольський. Окрім Юрко Журавель представив на
форумі книгу-альбом “КарикадурУкраїни” від “Коронації слова”,
цього, поціновувачі світової класика”.
яку присуджують авторам, тираж
ки дочекалися українського пере— Малювати почав змалечку,
книжок яких перевищив 100 тикладу славнозвісного роману ко— розповідає Юрко. — Ідея видасяч примірників.
лумбійця, Нобелівського лауреата
Відвідувачі книжкового форуму
Габріеля Гарсії Маркеса “Сто років ти свої малюнки окремою книгою
з’явилася після того, як 18 лютого
у Львові зазначають, що цьогоріч
самотності”. Генеральний дирек“Беркут” знищив під час Майдану суттєво зросла вартість книжок,
тор харківського видавництва “Фоціни “кусають” не на жарт, тому
ліо”, яке видало книжку, Олександр на вулиці Грушевського виставку
моїх робіт. Малюю портрети лю- доводилося весь рік заощаджуваКрасовицький повідомив, що до
дей, які відійшли у вічність, щоб
ти, щоб придбати омріяну літеракінця осені цього року з’явиться
турну новинку.
друком екранізований роман лати- залишити пам’ять про них, кариВидавець Олексій Жупанський
ноамериканця — “Кохання в час катури, в яких висміюю політиків
та інших дивних персонажів. Най- розповів:
холери”.
легше було малювати портрет
— Ціна на видання формуєтьФокусною темою форуму була
Богдана Ступки, який я створив
ся таким чином: сума всіх витрат
“Культура vs Пропаганда”, спеціна виготовлення книжки (авторальними темами — програма роз- “на руках” у дорозі. Повертався
додому з концерту в Білорусі, заське право, гонорар перекладавитку і підтримки читання; громадчу, вартість підготовки книжки до
ське обговорення законопроекту телефонувала дочка, сказала, що
помер Богдан Сильвестрович. В
видання/друку (редагування, ко“Про освіту”; розвиток критичного
одну мить намалював портрет
ректура, верстка, дизайн, вармислення і зміни навчальних протернопільського фотокореспон- тість паперу та друку) + відсоток
грам. Гран-прі книжкової премії
дента Віктора Гурняка, якого ба- поточних витрат видавництва,
“Найкраща книга форуму видавціворенда приміщень, сплата кому2015” отримала книга про життя чив востаннє під час благодійного
виступу “Ot Vinta” в зоні АТО за
нальних послуг, витрати на транокупованого Львова в роки Другої
чотири дні до його смерті. Розуспорт + відсоток прибутку видавсвітової війни “Відвага і страх” вимію, що не кожен сьогодні зможе ництва. Сума всіх оцих витрат
кладача Києво-Могилянської аказаплатити 500 гривень за мій аль- формує остаточну ціну книжки.
демії, професора Варшавського
бом, однак український мистецьПодорожчання пов’язане із зауніверситету Ольги Гнатюк. У цьогальним підвищенням цін. Друк,
му році на конкурс подано 463 кий продукт має бути перш за все
книги від 87 видавництв, із-поміж якісним, естетичним, а готовність папір, заробітні плати працівнидорого платити за мистецтво
кам, оренда, курс гривні до ваяких журі обрало 20 найкращих.
свідчить про високу культуру.
люти, якою сплачується гонорар
Не забули організатори про
Книжкові новинки презентува- за авторські права і гонорар пенайменших та найстарших читали тернопільські видавництва: рекладачу. Оптимізувати ціну
чів. Уперше в рамках форуму викнижки можна, оптимізувавши
давців відбулася масштабна дитя- “Навчальна книга — Богдан”,
ча програма — 400 заходів для “Крок”, “Джура”, “Мандрівець”, загальні витрати видавництва,
“Підручники і посібники”. Зокре- однак це неможливо. Нібито піддітей та батьків — майстер-класи,
ма, видавництво “Навчальна книтримка державою книговидання,
музейний квест, музичні, творчі та
яка проходить під вивіскою “Украспортивні акції, фестиваль літера- га — Богдан”, яке фактично є
монополістом на книжковому
їнська книга” (держава виділяє
турних героїв, наукова програма,
зустрічі з письменниками. Крім ринку Тернопільщини, предста- кошти видавництвам на видання
цього, кожен маленький книголюб вило унікальну серію “Горизонти нібито актуальних для сьогоденфантастики”, в рамках якої вийня книжок) корумпована — кошти
міг узяти участь у конкурсі дитячошов двотомник “Все літо, наче
дають лише кільком гравцям на
го читання “Книгоманія”. Вчетверте відбулася благодійна акція для один день. 100 оповідань” Рея ринку, причому, в руках одного
Бредбері. Видавництво “Крок” осідає до 70% усіх грошей, виділюдей літнього віку “Третій вік: задоволення від читання”. Для них презентувало український пере- лених на цю програму. Отож, щодо держави, як завжди, — аби не
провели зустрічі з письменника- клад “Провінційного роману”
заважала. Видавці втомилися
ми, гала-концерт, в якому взяли Корнелія Філіповича — польського письменника, який народився сподіватися на допомогу держаучасть зірки естради, і концерт
у місті Тернополі. Свої романи ви. Раніше були хоча б сподіванхорових колективів. Кожен пенсіопрезентував тернополянин Олекня на квоти щодо книжок із Росії
нер отримав 20 гривень знижки на
сандр Вільчинський. Уродженець на українському ринку, але ці
книжку від форуму і безкоштовний
села Острів Тернопільського раобіцянки досі залишаються обівхід на всі заходи форуму і книжйону, письменник, безпосеред- цянками. Нічого не змінилося.
ковий ярмарок. Уперше на форумі
відбувся Тиждень сучасної драми, ній учасник війни на Донбасі, за- Держава зобов’язана повернутиступник командира батальйону ся обличчям до книговидання,
в рамках якого були сценічні чиОУН Борис Гуменюк — “Вірші з
освіти і всього, що допоможе петання, вистави, зустрічі з драмавійни”. Тернопільська письмен- ремогти бідність і витягнути
тургами, обговорення п’єс.
Україну з прірви.
Вокаліст “Ot Vinta” і художник ниця Леся Романчук отримала

●●Вітаємо!

Щиро і сердечно
вітаємо з днем народження Ярослава
Володимировича
СОЛТИСЯКА
з
с. Жовтневе Тернопільського району.
Хай щастя вікує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди,
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

З повагою – колеги по роботі
з с. Жовтневе.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження учасницю жіночого
вокального ансамблю “Байківчанка” БК с. Байківці Галину Володимирівну ЛЕНЬКО та художнього керівника будинку культури
с. Байківці Марію Сергіївну
ВАЦИК.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі.

З повагою – колективи
будинку культури с. Байківці,
Байковецької сільської ради.
З днем народження щиро вітаємо депутата Байковецької сільської ради Юрія Володимировича МУЗИЧКА.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою – колектив
Байковецької сільської ради.
Колектив CПП “Мричко” щиро
вітає з днем народження комірника Андрія Андрійовича КАВУНА.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І Господь дарує Вам багато літ.

Вітаємо з днем народження
лаборанта ТРТМО Марію Іванівну ГАВРИСЬО, молодших медсестер ТРТМО Надію Петрівну
ГОЛДУ, Марію Іванівну ЗАРЕМБУ, молодшу медичну сестру ФАПу с. Біла Ірину Ярославівну ПОЛІЩУК, лаборанта Настасівської АЗПСМ Тетяну Володимирівну БАБ’ЯК, фельдшера швидкої невідкладної медичної допомоги ТРТМО Галину
Дмитрівну АМБІЦЬКУ, лікаря
швидкої невідкладної медичної
допомоги ТРТМО Галину Олексіївну КАВАЛОК, соціального
працівника ТРТМО Марію Михайлівну МАРУНЯК, завідувача
складу ТРТМО Богданну Йосипівну ШАЙДУ.
Хай доля дарує довгого віку,
Добра, здоров’я і щастя без ліку,
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба!

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Вітаємо з 45-річчям депутата
Великоберезовицької селищної
ради Володимира Андрійовича
СИСЮКА, колишнього депута Великоберезовицької селищної ради
Григорія Івановича ПРИШЛЯКА.
Щоб серце втішалося днями,
Щоб роки не збігали, як мить,
А над Вашої долі ланами
Хай лиш щастя і радість струмить.

З повагою — колектив
Великоберезовицької
селищної ради,
депутатський корпус,
виконком.
Педагогічний колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає
з днем народження вчителя історії
Марію Іванівну ГОШІЙ і з 65річчям учителя-пенсіонера Любов
Григорівну ФЕДОРОНЧУК.
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.

Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус, виконком вітають з днем народження голову Тернопільської
райдержадміністрації Олександра
Ігоровича ПОХИЛОГО.
Натхнення, здоров’я міцного, як криця,
Щастя хай буде бездонна криниця,
Хай радість Вам душу завжди зігріває,
Хай серце ніколи печалі не знає.

Щиро вітаємо з днем народження художнього керівника будинку культури с. Байківці Марію
Сергіївну ВАЦИК. Від усієї душі
бажаємо міцного здоров’я, удачі,
справжнього людського щастя. Нехай здійсняться всі творчі задуми,
а гарний настрій додає наснаги на
професійній ниві.
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

З повагою — працівники відділу
культури Тернопільської РДА,
районного будинку культури,
районна організація профспілки
працівників культури.
Працівники культури с. Смиківці Тернопільського
району вітають з днем
народження
художнього
керівника
аматорського драматичного
гуртка, депутата Тернопільської
районної ради Юрія Васильовича
ЛІСКОГО.
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й краси,
Світлої долі і всього доволі
У світлий день і в майбутні роки.

Педагогічний колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає
з днем народження вчителя біології та екології Марію Стефанівну ЛИНДУ.
Хай Вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте!

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів щиро вітає з днем народження працівників школи Володимира Євгеновича ВАЛІОНА і
Марію Степанівну ЯЦИШИН.
Бажаєм сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашому житті.

Вітаємо із 40-річчям дорогого
сина, чоловіка, батька, брата
Віталія
Мирославовича
БАРАНА із с. Смиківці Тернопільського району.
Нехай завжди Тобі всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

З любов’ю — батьки Ганна
і Мирослав, дружина
Наталя, син Артур, сестра
Оксана з сім’єю.
Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ступенів ім. Володимира Гарматія вітає з днем народження технічного працівника
Марію Богданівну КУЧУ.
Хай життя буде схоже на свято,
Доля щастя принесе багато,
Теплом зігріє і любов’ю
І подарує міцного здоров’я!

Педагогічний колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
вітає з днем народження заступника директора з виховної роботи
Юлію
Іванівну
ПАНЬКІВ,
педагога-організатора Ларису
Михайлівну ВОВНУ, вчителя початкових класів Галину Володимирівну ГАЙДУК.
В святковий день прийміть вітання
Та найщиріші побажання
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла!

