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Там, де є
благословення

11 стор.

Євген Воробець:
“Є нова мінімальна
зарплата”.

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ
Василій Семенюк (у центрі), парох села Смиківці о. Євген Флиста, священики,
меценати і смиковецька громада біля церкви Різдва Пресвятої Бородиці.

●●Справи партійні ®

“Народний контроль”
назвав своїх кандидатів
на вибори до обласної ради

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
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вересня, в день Храмового празника церкви
Різдва Пресвятої Богородиці в селі Смиківці
Тернопільського району, освятили новозбудовану
дзвіницю. В освяченні взяли участь архиєпископ і
митрополит Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ
Василій Семенюк, парох села Смиківці о. Євген Флиста, 11 священиків із наколишніх сіл і міста Тернополя (серед них колишні
парохи Смиківців о. Володимир Хома і о. Василь Деркач).

Духовна святиня у Смиківцях
має понад столітню історію. Будівництво церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Смиківцях
було розпочато 1897 року на
кошти смиковецької громади
стараннями отця Льва Бачинського, смиківчан Андрія Козуба, Петра Помазанського, Федора Юськевича та інших жителів села. 1964 року рішенням
влади церкву в Смиківцях закрили. У 80-их роках в її приміщенні розмістили склад Великобірківської швейної фабрики.
Реставрація смиковецького
храму почалася в 1990 році за
кошти громади. Будівля церкви
поступово оновлювалася. Спо-

чатку
відремонтували
дах.
Художник-різьбяр Зеновій Бутковський виготовив іконостас,
майстер, просвітянин і почесний житель Смиківців Богдан
Печенюк зробив престіл, із допомогою працівників художнього фонду змайстрував нові хори, плащаницю. Ярослав Андрійович Козуб і Євген Цибринський виготовили Хресну дорогу. Народна майстиня Марія Завидовська спільно з учасниками
гуртка вишивальниць оздобила
інтер’єр храму вишитими рушниками. 7 липня 1991 року
о. Володимир Швець відслужив
у реставрованій церкві Різдва
Пресвятої Богородиці села Смиківці першу Службу Божу.

Дзвіниця — голос громади.
Звуки дзвонів із давніх-давен
скликали вірян до Божого храму, сповіщали про радість свята чи про сум за померлим.
Окрім того, дзвонами скликали
громаду на віче. Дзвоном вказували шлях подорожнім, які
заблукали в негоду, оповіщалася небезпека. У трагічні дні
української історії дзвоном закликали людей на захист Вітчизни. Ним повідомляли про
перемогу і вітали переможне
повернення захисників із поля
бою. У 20-ті роки минулого століття у Смиківцях збудували чотиридзвінну дзвіницю. У 1932
році смиківчанин Теодор Тлумацький пожертвував за спасіння своєї душі іменний 300кілограмовий бронзовий дзвін,
який став окрасою новозбудованої дзвіниці. Історія малого
дзвона не збереглася. В роки
Другої світової війни німці силою забрали з неї два дзвони,
а у 1944 році дзвіниця була пошкоджена артилерійським снарядом.
Продовження на 12 стор.

Наша сторінка
www.facebook.com/PodilskeSlovo
Володимир Болєщук і Дмитро Добродомов
Обласна конференція політичної партії “Громадський рух “Народний контроль”, що відбулася 21 вересня, сформувала список кандидатів на вибори до Тернопільської обласної ради. Очолив список
активіст “Народного контролю”, громадсько-політичний діяч, засновник Зарваницької ініціативи, депутат-доброволець, боєць батальйону “Тернопіль” Володимир Болєщук.
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●●Вдячність

Пролетіло, як одна мить, літо.
Засмаглі, змужнілі діти завітали
до рідної школи. Мабуть, кожному з нас, хто живе школою, її турботами і клопотами, святами і
буднями, радісно відкривати для
себе двері навчального закладу,
такого, як наш.
Приємним здивуванням і одночасно великою радістю було те,
що ми побачили, коли зазирнули
в актовий зал і їдальню. Великі
просторі вікна, наповнені світлом,
немов усміхалися до всіх навкруги. Все це придбано і зроблено на
кошти наших меценатів.
Висловлюємо щиру подяку і
даруємо земний уклін генеральному директору корпорації “Агропродсервіс” Івану Адамовичу Чайківському. Адже завдяки його
старанням і наполегливості діти з
радістю заходять в оновленій актовій залі їдальні.

Панорама подій

І хоч кажуть: роби добро і не
чекай подяки, але нічого нікуди
безслідно не зникає. В якийсь
момент воно повернеться до людини сторицею. Як повертається
сьогодні до Івана Адамовича добротою і вдячностю.
Вдячні ми сьогодні і заступнику генерального директора Петру Петровичу Воробцю, який
упродовж літа координував роботу.
Від імені учнівського, педагогічного колективів, а також батьків учнів зичимо Вам, дорогі наші
меценати, міцного здоров’я,
оптимізму,
благополуччя, Господнього благословення та успіхів у нелегкій праці на благо
України.
З повагою — учнівський та
педагогічний колективи
Настасівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, батьки.

●●30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Покликання —
бібліотечна справа
Ольга ВАСИЛЮК,
директор
централізованої
бібліотечної
системи
Тернопільського
району.
Вітаємо громаду
Тернопільського
району із Всеукраїнським днем
бібліотек, яке вже давно перестало бути тільки професійним та перетворилось на
день, коли бібліотеки разом
зі своїми користувачами вкотре наголошують на важливості місця бібліотек і читання у житті кожного та необхідність відкритого доступу
до інформації для розвитку
нашої держави.
У Тернопільському районі діє 56
бібліотечних закладів. Майже 280тисячний фонд книгозбірень відображає досвід, знання, накопичені
віками. Ми працюємо над оновленням фондів, осучасненням способів
роботи
з
читачемкористувачем, а також над продукуванням системного бачення реформ, враховуючи процес децентралізації.
Цього року бібліотеки Тернопільського району реалізували
низку проектів, які були спрямовані на покращення інформаційнобібліотечного обслуговування користувачів та сприяли розвитку
бібліотечної справи в районі.
Центральна бібліотека Тернопільського району взяла участь у
соціальному проекті “100 тисяч
книжок для сільських бібліотек”,
організованому Українською бібліотечною асоціацією у партнерстві
з Фундацією Дарини Жолдак, ГО
“Форумом видавців” та “Новою
поштою”, метою якого було оновлення фондів сільських бібліотек.
В рамках акції фонди бібліотекфілій сіл Йосипівка, Серединки,
Смолянка, Острів, Почапинці, Підгороднє, Романівка поповнились
на 260 примірників книг.
Цікаву пошукову роботу проводять бібліотеки Тернопільського
району, збираючи історичні відомості про земляків, які прославили
Вітчизну або загинули за свій край,
відновлюють історію своїх сіл, родоводів, записують свята, обряди,
звичаї, пісні, прикмети, говірки.
Багато нових фактів було виявлено
вперше. Зацікавленість користувачів викликали версії про походження назв населених пунктів,
робота товариства “Просвіта”,
розповіді про події Другої світової
війни, списки родин, які були вивезені на спецпоселення до Сибіру, на примусові роботи до Німеччини. Матеріали пошуків і творчої
праці розміщені на експозиції “Історія мого села” у кожній сільській
книгозбірні, а також на сайті центральної бібліотеки.
У бібліотеках проходить акція
“Будьте щедрі – поділіться книгою”. Якщо у вашій сім’ї є книжки,
які ви вже прочитали, то подаруй-

те їх бібліотеці, щоб їх могли прочитати інші.
Дуже часто доводиться
чути непоодинокі думки,
що сьогодні, у час науковотехнічного прогресу і
комп’ютеризації, потреба
у бібліотеці зникає. Але
наші читачі не розділяють
такої точки зору. Зараз на
базі централізованої бібліотечної системи Тернопільського району
створено 8
інтернет-центрів, що надають безкоштовний доступ до мережі Інтернет та можливість використання вільної зони Wi-Fi для роботи з
власними гаджетами. Найкраще
комп’ютерною технікою обладнана
центральна районна бібліотека в
селищі Великі Бірки, де працює
інтернет-центр, створений вебсайт.
Професійне свято – гарна нагода вшанувати тих, хто присвятив
бібліотечній справі своє життя. За
покликанням пов’язали свою долю
з книгою переважна більшість наших працівників. Тому, незважаючи на проблеми, що нас оточують,
бібліотекарі продовжують виконувати свою просвітницьку місію, залишаються джерелом знань, центром інформації та духовної культури, змістовного проведення дозвілля, забезпечення доступу користувачів до мережі Інтернет.
Особливим багатством бібліотек завжди були і будуть її кадри
– талановиті, досвідчені, кваліфіковані спеціалісти, безмежно віддані своїй справі. Щиро віддані
своїй справі працівники центральної бібліотеки Надія Миколаєнко,
Любов Бик, Олександра Лісовська,
Надія Мацелюх.
Добрим прикладом для колег є
робота ветеранів бібліотечної
справи Тетяни Німець із Великої
Березовиці, Іванни Тіцької з Великої Луки, Ольги Нацюк із Довжанки, Наталі Дідух з Ігровиці,
Ольги Беркети з Івачева Долішнього, Галини Паучок з Острова,
Алли Юзви зі Скоморохів, Світлани Вихор із Прошови, Оксани Курило зі Смолянки, Ольги Сопільник із Товстолуга, Петра Стрончика з Чернелева-Руського, Надії
Середи з Чистилова, Ярослави
Кавун із Застав’я, Оксани Дячун зі
Стегниківців.
У постійному творчому пошуку
поглиблюють знання Марія Галайко з Великої Березовиці, Оксана
Бандак із Буцнева, Надія Прийма з
Великих Гаїв, Марія Ходань із Грабівця, Оксана Телих із Забойок,
Уляна
Золотник
зі
Ступок,
Христина Баран із Почапинців, Галина Дудас із Мишкович, Марія
Миц із Курників.
Щиро вітаю Вас, дорогі друзі,
колеги, з професійним святом. Бажаю творчості і натхнення, щастя,
добробуту та любові Вам і Вашим
родинам. Наше свято співпадає з
християнським святом Віри, Надії,
Любові та їхньої матері Софії. Тож
віри Вам у власні сили, надії на те,
що наша праця буде достойно визнана, любові користувачів і мудрості у реалізації наших планів.

●●Вітаємо!
Вітаємо з ювілеєм заступника
начальника
управління соціального захисту
населення Тернопільської райдержадміністрації Олену
Станіславівну ФУКУ.
Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення у житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
Сонцем ясним любов розіллється
І вирує у серці завжди,
У всіх справах хай успіх ведеться,
Сил, здоров я – з роси і води!

З повагою — колектив
управління соціального
захисту населення
Тернопільської РДА.
Вітаємо з 60-річчям концертмейстра зразкового ансамблю
бального танцю “Пролісок” Тернопільського РБК Валерія Васильовича ГЛУШКОВА.
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й краси,
Світлої долі і всього доволі
У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — працівники
відділу культури
Тернопільської РДА,
Тернопільського районного
будинку культури,
Тернопільська районна
організація профспілки
працівників культури.

●●Милосердя

Допоможіть
врятувати Лілю
Тернопільська районна організація Товариства Червоного
Хреста України просить керівників підприємств, установ і організацій, священнослужителів
релігійних конфесій, усіх громадян доброї волі, кому не байдужі розпач та страждання хворої
юної дівчини Лілі Телейко. Їй
сімнадцять років, проживає у
с. Великі Гаї Тернопільського
району.
Ліля захворіла у віці чотири з
половиною роки. Куди тільки
батьки не зверталися за допомогою, але чули одну відповідь
— дитина переросте. В останні
роки хвороба почала прогресувати.
Потрібна термінова пересадка нирки, донором буде її мама.
На жаль, операція коштуватиме
майже 40 тис. (сорок тисяч) доларів, сім’я і родина не можуть
самі зібрати таку суму.
На даний час Ліля знаходиться на гемодіалізі в обласній лікарні. Скільки страждань вона
терпить кожного дня. В неї велика мрія закінчити Золочівський аграрний коледж, здобути омріяну професію, разом з
друзями радіти сонцю, відчути
повноцінну радість молодості.
Життя дівчини тільки починається, Лілі потрібна наша допомога, тобто, істинна доброта не
на словах, а на ділі. Тож давайте спільними силами внесемо
жертовний внесок у струмочок
фінансового забезпечення лікування Лілі.
Наша щира спільна пожертва
і Господнє благословення, терпіння, відданість лікарів врятують дівчину.
Кошти просимо перераховувати на рахунок: Тернопільська
РОТЧХ України, ВАТ “Ощадбанк”, р/р 26007300287536.
Код: 24628648. МФО: 338545.
Призначення платежу: “На лікування Телейко Лілі”.

●●Офіційне

Чергові вибори депутатів
місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів
25 жовтня 2015 року

Тернопільська районна виборча
комісія Тернопільської області
Постанова №1
Про зміни у складі сільських виборчих комісій
22 вересня 2015 року

Відповідно до частини п’ятої статті 3, частини другої статті 13,
статті 21, частин десятої – тринадцятої, п’ятнадцятої, шістнадцятої
статті 22, частин четвертої, п’ятої, сьомої, дев’ятої статті 29 Закону
України “Про місцеві вибори”, Тернопільська районна виборча комісія
постановляє: внести зміни в склад Великогаївської сільської виборчої комісії.
Голова Тернопільської районної виборчої комісії Г. М. Галич.
Додаток №1
до рішення РВК від 22.09.2015 р.
Великогаївська сільська виборча комісія
Прізвище, ім’я,
по батькові
Онуферко Галина Петрівна
Дедюх Роман Вікторович
Дишкант Лариса Петрівна
Майка Ольга Ростиславівна
Малецька Ірина Богданівна
Рак Григорій Іванович
Гуль Микола Іванович
Бирка Іван Петрович
Пастернак
Світлана
Володимирівна
Оринич Марія Петрівна
Крайняк
Мирослава
Богданівна
Лазорко Христина Ігорівна

Політична партія, яку
Посада
представляє
в СВК
політична
п а р т і я Голова комісії
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”
політична партія ВсеукраїнЗаступник
ське об’єднання “Батьківщина” голови
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПО- Секретар комісії
РОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОЧлен комісії
РОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
політична партія ВсеукраЧлен комісії
їнське об’єднання “Свобода”
політична
партія
Член комісії
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”
політична
партія
Член комісії
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Радикальна партія Олега
Член комісії
Ляшка
політична партія ВсеукраїнЧлен комісії
ське об’єднання “Батьківщина”
політична партія ВсеукраїнЧлен комісії
ське об’єднання “Батьківщина”
політична партія “НАРОДЧлен комісії
НИЙ ФРОНТ”.
політична партія “НАРОДЧлен комісії
НИЙ ФРОНТ”.

Голова районної виборчої комісії
Галич Ганна Миколаївна.
Секретар районної виборчої комісії
Бутковський Степан Богданович.

Чергові вибори депутатів

місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів
25 жовтня 2015 року

Тернопільська обласна
виборча комісія
Постанова №4
Про утворення територіальних виборчих округів
з виборів депутатів Тернопільської обласної ради
м. Тернопіль 18 вересня 2015 року
Відповідно до частини першої, сьомої, одинадцятої - тринадцятої
статті 17, пункту 2, частини другої статті 25 Закону України “Про місцеві вибори”, постанови Центральної виборчої комісії від 03 вересня
2015 року №216 “Про кількість територіальних, одномандатних виборчих округів, що утворюються обласними, районними, міськими,
районними у містах (у містах, де утворені районні у місті ради), сільськими, селищними виборчими комісіями для організації виборів депутатів місцевих рад при проведенні чергових та перших виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року”, Тернопільська обласна виборча комісія постановляє:
1. Утворити територіальні виборчі округи з виборів депутатів Тернопільської обласної ради, згідно з додатком.
2. Постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Тернопільської
обласної ради.
Додаток до постанови Тернопільської
обласної виборчої комісії від 18 вересня 2015 року №4

Територіальні виборчі округи з виборів
депутатів Тернопільської обласної ради
Номер
територіального
виборчого
округу
54

55
56

57

Орієнтовна
Опис меж територіального виборчого округу
кількість
виборців
в окрузі
Тернопільський район — с. Великий Глибочок,
12558
с. Ігровиця, с. Івачів Горішній, с. Івачів Долішній, с. Плотича, с. Чистилів, с. Біла, с. Довжанка, с. Домаморич,
с. Забойки, с. Почапинці, с. Драганівка, с. Підгороднє.
Тернопільський район — смт Велика Березовиця,
13753
с. Петриків, с. Острів, с. Буцнів, с. Серединки, с. Настасів, с. Йосипівка, с. Мар’янівка.
Тернопільський район — с. Великі Гаї, с. Дичків,
12688
с. Красівка, с. Товстолуг, с. Застінка, с. Білоскірка, с.
Грабовець, с. Козівка, с. Баворів, с. Застав’я, с. Смолянка, с. Скоморохи, с. Прошова, с. Мишковичі, с.Велика Лука, с. Хатки, с. Миролюбівка, с. Лучка,
с. Кип’ячка.
Тернопільський район — смт Великі Бірки, с. Дубів12729
ці, с. Стегниківці, с. Курники, с. Лозова, с. Гаї Шевченківські, с. Шляхтинці, с. Байківці, с. Смиківці, с,
Чернелів-Руський, с. Жовтневе, с. Ангелівка, с. Романівка, с. Малий Ходачків, с. Костянтинівка.

Голова Тернопільської обласної виборчої комісії
Щигельська Г. О.
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П’ятниця, 25 вересня 2015 року
●●Справи партійні

®

Тема дня

“Народний контроль”
назвав своїх кандидатів
на вибори до обласної ради
У буремні дні Революції Гідності, що сколихнули країну, разом з іншими депутатами обласної ради підтримав боротьбу проти злочинної банди Януковича. Зі
сцени Майдану (і в Тернополі, і в
Києві) жагуче звертався до громади, запалюючи ідеями, в які
повірив сам: громадські діячі та
активісти, підприємці, волонтери і
журналісти зможуть збудувати
нову країну на основі європейських цінностей, зруйнувати системні біди влади – непрозорість,
корупцію, байдужість чиновників.
Від початку тривожних подій
на Cході Володимир займався
волонтерською діяльністю: возив
бійцям “Айдару”, батальйону

“Тернопіль”, 24-ої механізованої
бригади продукти харчування,
одяг, питну воду, запчастини до
техніки та речі, необхідні для
проживання. Рішення про вступ
до батальйону “Тернопіль” було
твердим: на поверхню винирнули
кадри з історії родини – про дідів, що у тривожні часи добровольцями пішли захищати рідний
край. Усвідомив, що хоче бути
гідним їхньої пам’яті, а також
чесно дивитися в очі своїм нащадкам.
Народний депутат України, лідер політичної партії “Громадський рух “Народний контроль”
Дмитро Добродомов наголосив,
що “тих, хто буде кандидатами

від нашої політичної сили у місцеві органи влади, визначали осередки “Громадського руху “Народний контроль” без жодного
тиску зверху, без жодних “парашутистів”.
“Формування команд відбувається на місцях, де краще знають
проблематику регіону. Саме місцевим активістам, вихідцям з
Майдану, потрібно йти в органи
місцевого самоврядування та допомагати вирішувати нагальні
проблеми своєї громади”, – переконаний Дмитро Добродомов
Тож
тепер
“Народний
контроль” закликає всі політичні
сили до чесних виборчих перегонів.

●●Офіційне

Чергові вибори депутатів місцевих рад
та сільських, cелищних, міських голів
25 жовтня 2015 року

Тернопільська районна виборча комісія Тернопільської області
Постанова №3 17 вересня 2015 року
Про утворення виборчих округів Тернопільського району
для проведення виборів депутатів районної ради
На підставі протоколу №3 від
17 вересня 2015 року Тернопільська районна виборча комісія Тернопільської області
постановляє:
Затвердити список створених
виборчих округів.
1. Великоберезовицький виборчий округ — вул. Братів Підгайних, вул. Б. Хмельницького, вул.
Б. Хмельницького-бічна, вул. В.
Чорновола, вул.Гетьмана Мазепи,
вул. Заводська, вул. Зелена, вул.
Івана Франка, вул. Ланова, вул.
Левка Крупи, вул. Лугова, вул. Медова, вул. Молодіжна, вул. Набережна, вул. Національного Відродження, вул. Петриківська, вул. Подільська, вул. Родини Геретів, вул.
С. Бандери, вул. Січових Стрільців,
вул. Шевченка, пров. Б. Хмельницького, с. Кип’ячка. Кількість виборців — 2203 (дві тисячі двісті
три).
2. Великоберезовицький виборчий округ — вул. В. Стуса:
4–18, 20–22; вул. Гагаріна, вул. Гаївська, вул. Галицька, вул. Дубрівська, вул. Дубрівська-бічна, вул.
Енергетична: 1–21, 22, 24–313;
вул. Злуки, вул. Козацька, вул. Лесі
Українки, вул. Миру-бічна, вул. Садова, вул. Сонячна, вул. Степова,
вул. Чумацька. Кількість виборців
— 2031 (дві тисячі тридцять один).
3. Великоберезовицький виборчий округ — вул. Березова,
вул. Весняна, вул. Вишнева, вул. В.
Стуса: 19; вул. Глибока, вул.Глибока бічна, вул. Дружби, вул. Дружби
бічна, вул. Енергетична: 21А, 23А;
вул. Микулинецька, вул. Миру, вул.
Перемоги, вул. Підгірна, вул. Польова, вул. Трудова, пров. Микулинецький. Кількість виборців — 2049
(дві тисячі сорок дев’ять).
4. Великобірківський виборчий округ. Кількість виборців —
2651 (дві тисячі шістсот п’ятдесят
один).
5. Байковецький виборчий
округ — с. Байківці, с. Шляхтинці,
с. Гаї-Гречинські. Кількість виборців
— 2710 (дві тисячі сімсот десять).
6. Байковецький виборчий
округ — с. Лозова, с. Курники, с.
Стегниківці, с. Дубівці. Кількість виборців — 1841 (одна тисяча вісімсот
сорок один).
7. Білецький виборчий округ
— с. Біла. Кількість виборців — 2615
(дві тисячі шістсот п’ятнадцять).
8. Буцнівський виборчий округ
— с. Буцнів, с. Серединки. Кількість
виборців — 1110 (одна тисяча сто
десять).
9. Великогаївський виборчий
округ — с. Великі Гаї — вул. Бориса
Бобинського, вул. Б. Хмельницького, вул. Верхня Підлісна, вул. Галицька: 1–49, 53, 55, 57–59, 61; вул.
Галицька-бічна, вул. Глибока, вул.
Дружби, вул. Дружби-бічна, вул. Зе-

лена, вул. І. Франка, вул. І. Франкабічна, вул. Крушельницької, вул. Лісова, вул. Лісова-бічна, вул. Л.
Українки, вул. Молодіжна, вул. Незалежності, вул. Об’їзна, вул. Паркова, вул. Підлісна, вул. Подільська,
вул. Стефаника, вул. Студинського,
вул. Тернопільська, вул. Фестивальна, вул. Шевченка, вул. Якима Сеньківського, вул. Ярмуша, пров. Тернопільський. Кількість виборців —
1767 (одна тисяча сімсот шістдесят
сім).
10. Великогаївський виборчий
округ — с. Великі Гаї — вул. В. Лучаківського, вул. Гагаріна, вул.
Гагаріна-бічна, вул. Гайова, вул.
Гайова-бічна, вул. Галицька: 52, 54,
56, 60, 62–225; вул. Гоголя, вул.
Грушевського, вул. Залізнична, вул.
Залізнична-бічна, вул. Кобзаря, вул.
Л. Курбаса, вул. Медова, вул. Миру,
вул. М. Чурай, вул. Наливайка, вул.
Н. Яремчука, вул. Отця Кашуби, вул.
Садова, вул. Садова-бічна, вул. С.
Бандери, вул. Сонячна, вул.
Сонячна-бічна, вул. Стуса, вул.
Стуса-бічна, вул. Шевченка-бічна,
вул. Шептицького, с. Товтолуг, с.
Застінка. Кількість виборців — 2531
(дві тисячі п’ятсот тридцять один).
11. Великогаївський виборчий
округ — с. Дичків, с. Красівка, с.
Грабовець, с. Білоскірка, с. Козівка. Кількість виборців — 2389 (дві
тисячі триста вісімдесят дев’ять).
12. Великогаївський виборчий округ — с. Прошова, с. Скоморохи, с. Теофілівка, с. Баворів, с.
Застав’є, с. Смолянка. Кількість виборців — 2048 (дві тисячі сорок вісім).
13. Великоглибочецький виборчий округ — с. Великий Глибочок. Кількість виборців — 1831 (одна
тисяча вісімсот тридцять один).
14. Великолуцький виборчий
округ — с. Велика Лука, с. Хатки.
Кількість виборців — 999 (дев’ятсот
дев’яносто дев’ять).
15. Гаї-Шевченківський виборчий округ — с. Гаї-Шевченківські.
Кількість виборців — 1275 (одна тисяча двісті сімдесят п’ять).
16. Довжанківський виборчий
округ — с. Довжанка. Кількість виборців — 765 (сімсот шістдесят
п’ять).
17. Домаморицький виборчий
округ — с. Домаморич. Кількість виборців — 481 (чотириста вісімдесят
один).
18. Драганівський виборчий
округ — с. Драганівка. Кількість виборців — 696 (шістсот дев’яносто
шість).
19. Івачеводолішнівський виборчий округ — с. Івачів Долішній,
с. Івачів Горішній. Кількість виборців
— 598 (п’ятсот дев’яносто вісім).
20. Ігровицький виборчий
округ — с. Ігровиця. Кількість виборців — 804 (вісімсот чотири).

21. Йосипівський виборчий
округ — с. Йосипівка. Кількість виборців — 361 (триста шістдесят
один).
22. Малоходачківський виборчий округ — с. Малий Ходачків, с. Костянтинівка. Кількість виборців — 1151 (одна тисяча сто
п’ятдесят один).
23. Мар’янівський виборчий
округ — с. Мар’янівка. Кількість виборців — 368 (триста шістдесят вісім).
24. Миролюбівський виборчий округ — с. Миролюбівка, с.
Лучка. Кількість виборців — 1035
(одна тисяча тридцять п’ять).
25. Мишковицький виборчий
округ — с. Мишковичі. Кількість виборців — 1658 (одна тисяча шістсот
п’ятдесят вісім).
26. Настасівський виборчий
округ — с. Настасів. Кількість виборців — 1375 (одна тисяча триста
сімдесят п’ять).
27.
Острівський виборчий
округ — с. Острів. Кількість виборців — 1473 (одна тисяча чотириста
сімдесят три).
28. Петриківський виборчий
округ — с. Петриків. Кількість виборців — 3145 (три тисячі сто сорок п’ять).
29. Підгороднянський виборчий округ — с. Підгороднє. Кількість виборців — 1490 (одна тисяча
чотириста дев’яносто).
30.
Плотицький виборчий
округ — с. Плотича. Кількість виборців — 1059 (одна тисяча
п’ятдесят дев’ять).
31. Почапинський виборчий
округ — с. Почапинці, с. Забойки.
Кількість виборців — 1283 (одна
тисяча двісті вісімдесят три).
32. Романівський виборчий
округ — с. Романівка, с. Ангелівка.
Кількість виборців — 965 (дев’ятсот
шістдесят п’ять).
33. Смиковецький виборчий
округ — с. Смиківці. Кількість виборців — 993 (дев’ятсот дев’яносто
три).
34. Ступківський виборчий
округ — с. Ступки. Кількість виборців — 490 (чотириста дев’яносто).
35.
Чернелево-Руський виборчий округ — с. ЧернелівРуський, с. Жовтневе. Кількість виборців — 1073 (одна тисяча сімдесят три).
36. Чистилівський виборчий
округ — с. Чистилів. Кількість виборців — 839 (вісімсот тридцять
дев’ять).
Голова Тернопільської районної
виборчої комісії Г. М. Галич.
Секретар засідання
Тернопільської районної
виборчої комісії
І. В. Чудик.

●●Вітаємо!

З днем народження вітаємо заступника голови
Тернопільської районної
ради
Романа Івановича
НАКОНЕЧНОГО.
Життя Вам щедрого,
як колос в переджнив’я,
Красивого, як квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала щирі, радісні пісні.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив
виконавчого апарату
Тернопільської районної ради.
З днем народження щиросердечно
вітаємо голову
Тернопільської
районної організації ВО
“Свобода”, заступника голови Тернопільської районної
ради Романа
Івановича
НАКОНЕЧНОГО.
Друже Романе! З роси Вам і води!
Щоб в Вашій долі зустрічались
Лиш гідні люди і добро,
Щоб завжди Ви нам посміхались,
Хай на душі що б не було…
Даруєм Вам сердечно квіти,
Свою любов, своє тепло,
Щоб словом й ділом прославляли
Ви Україну на добро!
Слава Україні!

Тернопільська районна
організація ВО “Свобода”.

Колектив Мишковицької ЗОШ
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем народження технічного працівника Ганну Йосипівну РОПТИЦЬКУ та сторожа школи Богдана Орестовича
КЛОШНИКА.
Достатку в домі Вам рікою,
В родині — злагоди й тепла,
В душі і серденьку — спокою,
Здоров’я, щастя і добра!

Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем народження вчителя
іноземної мови Аллу Павлівну
ОЗЕРЯНСЬКУ.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

З днем народження щиро вітаємо Настасівського сільського голову Дарію Павлівну БЛАЩАК.
З днем народження вітаємо,
Щастя й долі Вам бажаємо,
Здоров’я, небесної благодаті,
Миру і злагоди в хаті.
Цінуємо Вас за людяність, щирість,
За теплі і розрадливі слова,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомага.

З повагою — колектив
Настасівської сільської ради.

Педагогічний колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає з
днем народження вчителя фізичної
культури Дмитра Васильовича
МРИЧКА, з ювілеєм працівника школи Любов Дмитрівну ПІТУЛАЙ.
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.

НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.ДНЗ” щиро вітає з днем народження вчителя світової та зарубіжної літератури Ірину Євгенівну
ЩЕБІТЧЕНКО.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові серце хвилює,
Назавжди відійдуть печалі й тривоги,
А роси ранкові безмежно і щиро
Щоденно дарують наснагу і силу

НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.ДНЗ” щиро вітає з днем народження вихователя дитячого садочка Надію Володимирівну
ПЛАСКОНІС.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

Вітаємо з днем народження
ортопеда-травматолога ТРТМО
Тараса Орестовича ВЕРЕСЮКА,
рентгенлаборанта ТРТМО Ярослава Васильовича КОПАЧА, медсестер ТРТМО Наталію Іванівну
МІРОШНІЧЕНКО, Соломію Іванівну МАЦИШИН, молодших медичних сестер ТРТМО Марію Володимирівну МЕЛИМУКУ, Надію
Василівну ВОЙНАРОВСЬКУ, лікаря швидкої невідкладної медичної
допомоги ТРТМО Ростислава Івановича ШУМСЬКОГО, економіста
ТРТМО Вікторію Вікторівну БИДЛОВСЬКУ, водія ТРТМО Ігоря
Богдановича ДЗЮБАКА, підсобного робітника ТРТМО Галину
Вікторівну БЕРЕЗУ, молодшу
медсестру Ступківської АЗПСМ
Надію Іллівну БУГІР, молодшу
медсестру ФАПу с. Романівка Марію Зіновіївну ШПОРТУН, медсестру Шляхтинецької АЗПСМ Валентину Русланівну КОРОЛЮК,
фельдшера ФАПу с. Грабовець
Ольгу Деонизівну ШЛІХТУ.
Натхнення, здоров’я міцного, як криця,
Щастя хай буде бездонна криниця,
Хай радість Вам душу завжди зігріває,
Хай серце ніколи печалі не знає.

Вітаємо з днем народження
директора
Смиковецької
ЗОШ І-ІІ ст. Ігоря Михайловича
МАТВІЇШИНА.
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

З повагою — педагогічний і
учнівський колективи
Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів.
Відділ культури Тернопільської
РДА, Тернопільська районна організація профспілки працівників культури, працівники бібліотечної системи
району вітають із 50-річчям завідуючого
бібліотекою-філією
с. Чернелів-Руський, відповідального працівника і просто хорошу людину Петра Михайловича СТРОНЧИКА. Бажаємо Вам міцного
здоров’я, душевної гармонії, добробуту, затишку, снаги і оптимізму.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Щаслива доля огорта крилом.

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
ювілеєм психолога Христину Петрівну ШВАРЧЕВСЬКУ.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
днем народження заступника директора Любов Олександрівну
ВОЗНЯК, соціального робітника с.
Ігровиця
Галину
Арсенівну
РОМАНЕЧКО.
Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхалися ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз..

Колектив ПП “Агрон” вітає з 55річчям головного інженера Володимира Степановича ЧМІЛЯ, з
днем народження начальника
пожежно-сторожової
охорони
Богдана Зеновійовича ГУЛЯ.
Хай доля дарує довгого віку,
Добра, здоров’я і щастя без ліку,
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаємо всього, чого тільки треба!

Вітаємо з днем народження головного бухгалтера Буцнівської
сільської ради Наталію Андріївну
НАКОНЕЧНУ.
Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — Буцнівський
сільський голова Марія Мац,
виконком Буцнівської
сільської ради.
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29 вересня
Вівторок

28 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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.45,
23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.20 Перша студiя.
11.00 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
11.40 Д/ф “Поцiлунок Путiна”.
12.25 “План на завтра”
з Анастасiєю Рiнгiс.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 Т/с “Таємниця
старого мосту”.
15.20 Казки Лiрника Сашка.
15.30 Фольк-music.
16.35 Т/с “Бiлявка”.
18.15 Час-Ч.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Ексклюзивне iнтерв’ю Андерса
Аслунда, старшого наукового
спiвробiтника Atlantic Council.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
9.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “Мiняю жiнку-8”.
12.20 Комедiя “Службовий роман”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Мелодрама “Заборонене
кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Бойовик “Термiнатор”.

Інтер

04.50 “Подробицi тижня”.
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 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
23.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 Міська рада інформує.
07.40 Програма «Євромакс».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дитячий
будинок». (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 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Коли
орел атакує». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Мiсiя
нездiйсненна-3”.
16.20 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна-4.
Протокол “Фантом”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.

Новий канал

6.00, 7.10 Kids’ Time.
6.05 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
7.15 Т/с “Друзi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
12.10 М/ф “Помпеї”.
14.15 М/ф “Шрек-2”.
16.05 Т/с “Не родись
вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.35 Пристрастi за ревiзором.
23.45 Дешево i сердито.
00.45 Х/ф “Спокуса”. (2).
06.00
06.20
06.45
07.10

ТЕТ

Малята-твiйнята.
Зоо фактор.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
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, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Дайош молодьож!

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Зелений БУМ».
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».
15.00 Д/ф «Три рішення
першого президента».
15.15 «Cмакота».
15.30 «Будьте здорові».
16.15 «Чудесний канал».
17.00 «Живі сторінки».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Вінниця.
650 років молодості».
18.00 «А у нас кіно знімали».
18.30 «Дорога до храму».
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 «Лесь Курбас. Дорога до слави».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

НТН

05.35 Х/ф “Ох, уже ця Настя!”
06.55 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
08.10 “Народний кухар”.
09.00 “Крутi 90-тi”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.45 Х/ф “Випадковий шпигун”.
13.20 Т/с “Той, що читає думки-2”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Операцiя “Тайфун”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14”.
23.45 Т/с “Справжнiй детектив”. (3).
00.50 Т/с “Копи-новобранцi-2”. (2).

УТ 1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.40,
23.55 Погода.
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 Український корт.
11.35 Ексклюзивне iнтерв’ю Андерса
Аслунда, старшого наукового
спiвробiтника Atlantic Council.
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 Хочу бути.
15.45 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.45 Чоловiчий клуб.
17.20 Д/с “Сага старовинної пущi”.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

УТ 1

Канал «1+1»

Інтер

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-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-8”.
12.25, 21.00 Комедiя
“Мiж нами, дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Мелодрама “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Життя без обману”.
00.00 Бойовик “Командо”.

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, 21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.40, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Забери мене додому». (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 Європа у фокусі.
20.30 Унікальна Україна.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Оператор». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Антизомбi.
11.10, 23.20 Т/с “Морська
полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Код Костянтина”.
14.15, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.25 Т/с “Пес”.

Новий канал

06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
21.00 Х/ф “Iнший свiт: Пробудження”.
22.50 Х/ф “Я знаю, що ви зробили
минулого лiта”. (2).
00.45 Х/ф “Якби погляди могли вбивати”.

ТЕТ

Малята-твiйнята.
Зоо фактор.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
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 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!

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 «Вінниця. 650 років
молодості».
14.00 «Лесь Курбас. Дорога до слави».
14.30 «Дорога до храму».
14.45 «Живі сторінки».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Легенди Запоріжжя».
16.15 «Мандри кота Фініка».
16.35 «Маленька перерва».
16.40 «Василь Сухомлинський — дітям».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Степовики».
17.30 «Скарби музеїв Полтавщини».
18.00 «Ольга Косач-Кривинюк:
Лелія для України».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00,22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «7 природних чудес України».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

НТН

05.15 Х/ф “День i все життя”.
06.45 Х/ф “Весняний призов”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.45, 22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14”.
13.20 Т/с “Морський патруль”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15, 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
17.00 “Детективи”.
23.45 Т/с “Справжнiй детектив”. (3).
00.50 Т/с “Копи-новобранцi-2”. (2).

1 жовтня
Четвер

30 вересня
середа
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.30,
23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35, 23.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.05 ДебатиPRO.
11.30 “Prime-time” з Мирославою
Гонгадзе.
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”.
15.35 Як це?
15.55 Музичне турне. Живу
люблю. Н. Шестак.
17.20 Д/с “Сага старовинної пущi”.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.45 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

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-8”.
12.25, 21.00 Комедiя
“Мiж нами, дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Мелодрама “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Свiт навиворiт-6”.
00.00 Бойовик “Чужi проти хижака-2”.

06.00
06.20
06.45
07.10

Програма телепередач

Канал «1+1»

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, 21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.40, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.10 Унікальна Україна.
08.30 Переможний голос
віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ
майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Останній
мисливець». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Коли мене
покохають». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Антизомбi.
11.05, 23.25 Т/с “Морська
полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Код Костянтина”.
14.10, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Пес”.

Новий канал

06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись
вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
20.55 Х/ф “Сайлент Хiлл”.
23.20 Х/ф “Сайлент Хiлл-2”. (3).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед,
Дiєго, вперед!”
07.10 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
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 Одного разу
пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!

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 «Скарби музеїв
Полтавщини».
12.30 «Європа очима
українця».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Степовики».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Ольга Косач-Кривинюк:
Лелія для України».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своє, українське».
17.15 «Музей історичних
коштовностей України».
17.30 «Діловий ритм».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Мандри».
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.

НТН

05.05 Х/ф “У важкi часи”.
06.55 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.45, 22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14”.
13.20 Т/с “Морський патруль”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15, 19.30 Т/с “Кулагiн
та партнери”.
17.00 “Детективи”.
23.45 Т/с “Справжнiй детектив”. (3).
00.50 Т/с “Копи-новобранцi-2”. (2).

УТ 1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 10.55, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 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”.
14.20 Д/ф “Найбiльший китайський ресторан у свiтi”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.20 М/с “Друзi-янголи”.
15.35 Школа Мерi Поппiнс.
15.50 Хто в домi хазяїн?
16.15 Надвечiр’я. Долi.
17.05 Свiтло.
17.45 Книга.ua.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time”
з Мирославою Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.25 Д/ф “Цивiлiзацiя
Жовтої рiки”.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.25, 21.00 Комедiя
“Мiж нами, дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Мелодрама “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Мiняю жiнку-10”.
00.00 Бойовик “Медальйон”.

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, 21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.40, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Маестро моди.
12.40 «Модна правда».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Легенда про дракона». (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 «Втеча з в’язниці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55 Антизомбi.
11.00, 23.20 Т/с “Морська
полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Код Костянтина”.
14.05, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.

Новий канал

06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись
вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.25 Х/ф “Привид дому на пагорбi”.
22.35 Х/ф “13 привидiв”.
00.25 Х/ф “Iнший свiт:
Пробудження”. (3).
06.00
06.20
06.45
07.10

ТЕТ

Малята-твiйнята.
Зоо фактор.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Пiдлiтки
мутанти черепашки нiндзя”.
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 Одного разу
пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!

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 «Мандри».
12.15 «Музей історичних
коштовностей України».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Знамениті українці.
Гнат Юра».
14.00 «Як це було».
14.30 «Поборники
Незалежності України».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «Храми Поділля».
17.30 «Живі сторінки».
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?»
20.35 «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.

НТН

05.45 Х/ф “У моїй смертi
прошу винуватити Клаву К.”
07.05 Х/ф “Пасажирка без квитка”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.45, 22.00 Т/с “CSI:
Лас-Вегас-14”.
13.20 Т/с “Морський патруль”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15, 19.30 Т/с “Кулагiн
та партнери”.
17.00 “Детективи”.
23.45 Т/с “Справжнiй детектив”. (3).
00.50 Т/с “Копи-новобранцi-3”. (2).

2 жовтня
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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 10.50,
22.40, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.20 Д/ф “Цивiлiзацiя Жовтої рiки”.
11.00 Д/ф “Революцiя: за i проти”.
11.55 Д/с “Клуб пригод”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.25 Х/ф “Далеко вiд вiкна”.
15.30 Казки Лiрника Сашка.
15.40 Спогади.
16.10 Театральнi сезони.
16.45 Вiра. Надiя. Любов.
17.40 Д/с “Повернення видiв”.
“Бiлий лелека”.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра”
з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.25 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Мелодрама
“Заборонене кохання”.
20.15 “Шустер Live”.
00.15 Трилер “Областi темряви”.

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 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.40, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
00.00 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.155, 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 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Мій хлопець
повернувся». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 Унікальна Україна.
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Про кіно».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Гомер». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 20.20 Антизомбi.
11.05, 23.20 Т/с “Морська
полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Код Костянтина”.
14.10, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Пес”.

Новий канал

06.05, 7.15 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
16.05, 19.00 Супермодель
по-українськи.
18.00 Абзац!
20.50 Половинки.
23.05 Суперiнтуїцiя.
00.30 СтендАп Шоу.

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед,
Дiєго, вперед!”
07.10 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
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 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00 Одного разу
пiд Полтавою.
18.00 Х/ф “Шопоголiк”.
20.00 Х/ф “Освiдчення”. (2).
22.00 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”. (2).
00.00 Х/ф “Три метри над
рiвнем неба”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.26
Погода. Анонси
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Живі сторінки».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «Запоріжжя туристичне».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Лесь Курбас.
Дорога до слави».
15.30 «Біля рідних
джерел».
16.15 «Чотири лапи».
16.35 «Іноземна
для дітей».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Cмакота».
17.15 «Парламенти світу.
Австрія».
17.30 «Cлово має
народний депутат».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями
Тернопілля».
18.30 «Вінтаж».
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 «Шляхами Тараса».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

НТН

05.55 Х/ф “Анiскiн i Фантомас”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14”.
13.20 Т/с “Морський патруль”.
15.00, 19.00 “Свiдок”.
15.15, 19.30 Т/с “Кулагiн
та партнери”.
17.00 “Детективи”.
21.30 Х/ф “Cправжнє правосуддя.
Смертельне падiння”. (2).
23.20 Х/ф “Замiна-4:
Без права на поразку”. (2).

4 жовтня
неділя

3 жовтня
Субота
УТ 1

06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 17.00, 21.30,
22.10 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.10 Казки Лiрника Сашка.
09.20 Хочу бути.
10.00 Н. Онука. Iнтерв’ю на даху.
10.30 Книга.ua.
10.55 Х/ф “Далеко вiд вiкна”.
13.00 Свiтло.
13.40 Концертна програма
до Дня вчителя України.
14.45 Д/с “Повернення видiв”
15.35 Богатирськi iгри.
16.30 Чоловiчий клуб.
17.15 Т/с “Польськi свята”.
19.50 Спецпроект “Розсекречена
iсторiя: Україна в Другiй свiтовiй”.
21.00 Новини.
21.40 На пам’ять.
22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

Інтер

TV-4

05.00, 12.00 Бокс. Вiктор Посол
Лукас Матiссе.
06.00 М/ф.
06.35 Х/ф “4:0 на користь Тетянки”.
08.10 “Удачний проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
13.05 Т/с “Гордiїв вузол”.
17.00 Х/ф “Погана сусiдка”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.40 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”.
22.00 Х/ф “Чоловiк на годину”.
01.45 Х/ф “Приморський бульвар”.

Канал «1+1»

18.05
20.00
20.30
22.25
00.20

“Орел i решка. Ювiлейний-2”.
“Подробицi” - “Час”.
М/ф.
“Чекай на мене. Україна”.
“Школа доктора Комаровського”.
Х/ф “Приморський бульвар”.
“Кохання з першого погляду”.
Х/ф “Чоловiк на годину”.
“Щастя з пробiрки.
9 мiсяцiв потому”.
Т/с “Гордiїв вузол”.
“Подробицi”.
Т/с “Гордiїв вузол”.
Х/ф “Навiщо ти пiшов...” (2).
Х/ф “Тобi, справжньому”.

06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Ідеальний чоловік». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 В/ф «Тарнополь —
місто якого нема».
14.00 «Вікно в Європу. Сильні разом».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Щеня з сузір’я
«Гончих псів». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Пам’яті Квітки Цісик.
21.15 «Євромакс».
21.45 Х/ф «Тільки після Вас».(1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV

06.15 Факти.
06.40 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.20 Стоп-10.
08.15 Провокатор.
09.40 Секретний фронт.
10.40 Антизомбi.
11.35 Дiстало!
12.35, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Лара Крофт —
розкрадачка гробниць”.
22.00 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка
гробниць 2. Колиска життя”.

Новий канал

06.00, 8.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
08.15 Єралаш.
10.00 Дешево i сердито.
11.00 Ревiзор.
13.40 Пристрастi за ревiзором.
15.45 Хто зверху?-4.
17.40 М/ф “Сезон полювання-2”.
19.05 М/ф “Шрек-3”.
21.00 Х/ф “Персi Джексон
i викрадач блискавок”.
23.15 Х/ф “Привид дому на пагорбi”.
06.00
07.30
08.05
08.40
09.00
09.40
10.35
11.05

ТЕТ

М/с “Пригоди капiтана Врунгеля”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики”.
М/с “Лалалупси”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Дора-дослiдниця”.
М/с “Стiч!”
М/ф “Усi собаки
потрапляють до раю”.
12.40 М/ф “Ведмедi-сусiди. На порятунок!”
14.20 Х/ф “Доктор Дулiттл-3”.
16.05 Х/ф “Шопоголiк”.
18.00 Х/ф “Освiдчення”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Учнівський щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Музеї Волині.
Старий Луцьк».
13.45 «Cмакота».
14.00 «Запрошує Оксана».
15.00 «Родина».
15.20 «Поборники
Незалежності України».
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.
05.50
07.20
11.30
12.00
15.00
19.00
19.30
21.20
23.05

Канал «1+1»

06.15 Комедiя “Людина
з бульвару Капуцинiв”.
08.15 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-6”.
12.10 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.35 “Мiняю жiнку-10”.
14.50, 16.10 “Чотири весiлля-4”.
17.30 Комедiя “Джентльмени удачi”.
19.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Даремна жертва”.
22.50, 23.50 “Свiтське життя”.
00.50 Драма “Перший поверх”.

08.45 “Свiтське життя”.
09.45, 19.30 “ТСН”.
10.40 Мелодрама “Ще один шанс”.
14.20 “Вгадай ящик”.
15.20 “Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал”.
16.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.00 “Лiга смiху. Чемпiонат
України з гумору”.
01.10 Трилер “Вiйна оркiв”.
05.00
05.45
06.45
07.20
08.40
09.30
12.15
13.15
17.00

УТ 1

06.00, 7.10, 8.05, 9.00, 14.50 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.15 Свiт on line.
08.40 Тепло.ua.
09.10 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.05 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.15 Т/с “Польськi свята”.
13.45 Фольк-music.
14.55 Чоловiчий клуб. Спорт (бокс).
16.05 Гандбол. Лiга Чемпiонiв.
“Мотор” (Запорiжжя) “Ск’єрн” (Данiя).
17.55 Театральнi сезони.
18.25 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика. “ВВ”.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

НТН

Х/ф “Сiльський детектив”.
Х/ф “I знову Анiскiн”.
“Речовий доказ”.
“Детективи”.
Т/с “Кулагiн та партнери”.
“Свiдок”.
Х/ф “Клин клином”.
Т/с “Той, що читає думки-2”.
Х/ф “Американський
нiндзя-2: Конфронтацiя”. (2).
00.45 Х/ф “Cправжнє правосуддя.
Смертельне падiння”. (2).

Інтер

TV-4

06.00 Х/ф «Ідеальний чоловік». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з
архикатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Щеня з сузір’я «Гончих псів». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Модна правда».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Любов Ізотова «Вчителько моя».
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Дика вечірка». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.
06.10
06.40
07.20
09.10
10.45
11.40
12.45
13.00
14.40

ICTV

Факти.
М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
Х/ф “Грифон”.
Зiрка YouTube.
Дивитися всiм!
Труба мiстера Сосиски.
Факти. День.
Х/ф “Жага золота”.
Х/ф “Лара Крофт — розкрадачка
гробниць”.
16.35 Х/ф “Лара Крофт розкрадачка гробниць-2. Колиска життя”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром
України.
20.35 Х/ф “Шерлок Холмс”.
23.05 Х/ф “Шерлок Холмс. Гра тiней”.

Новий канал

06.00, 7.30 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.35 Єралаш.
08.20 М/ф “Сезон полювання-2”.
09.45 М/ф “Сезон полювання-3”.
11.05 Х/ф “Учень Мерлiна”.
14.50 Х/ф “Персi Джексон
i викрадач блискавок”.
17.10 М/ф “Шрек-3”.
19.05 М/ф “Шрек-4”.
21.00 Х/ф “Я, Франкенштейн”. (2).
23.00 Х/ф “13 привидiв”. (3).
00.35 Х/ф “Сьоме знамення”. (2).
06.00
07.30
08.05
08.40
09.00
09.40
10.35
10.55
12.40
14.45
16.30
18.15
20.00
21.35
23.00

ТЕТ

М/ф “Усi собаки потрапляють до раю”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики”.
М/с “Лалалупси”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Дора-дослiдниця”.
М/с “Стiч!”
М/ф “Ведмедi-сусiди. На порятунок!”
М/ф “Острiв скарбiв”.
Х/ф “Мiльйони”.
Х/ф “Доктор Дулiттл-3”.
Х/ф “З iншого боку лiжка”. (2).
Вiталька.
Одного разу пiд Полтавою.
Дайош молодьож!

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
13.45 «Акценти тижня».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.40 «Мальовниче Тернопілля».
15.45 «Думки вголос».
16.00 Телефільм «На перші гулі».
17.00 «Уклін тобі, велика Соломіє!»
18.00 «Назбиране».
18.15 «Кулінарія від Андрія».
18.30 «Глобальне попередження».
18.50 «Край, в якому я живу».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Азбука ремесел».
20.20 «Моя професія».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «Творчий портрет».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

НТН

05.05 Х/ф “Сказання про
двох братiв-близнюкiв”.
06.45 Т/с “Холостяки”.
10.35 “Народний кухар”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Крутi 90-тi”.
13.00 Х/ф “Тарганячi перегони”.
14.15 “Розсмiши комiка”.
16.05 “Легенди карного розшуку”.
19.00 Т/с “Без права на вибiр”.
23.00 Х/ф “Нiчний рейс”. (2).
00.40 Х/ф “Замiна-4: Без права
на поразку”. (2).

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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і байківчани
№9 (44)

Видання Байковецької сільської ради
●●Місцеве самоврядування

●●Вітаємо!
Щиросердечно
вітаємо з днем
народження
касира
Байковецької сільської
ради
Ларису
Ф е д о р і в н у
СТОЛЯР.
Хай Вам щасливо
стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі
й тривоги,
А в долю світить сонце золоте.
Нехай здоров’я завжди
добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою – колектив
Байковецької
сільської ради.
Щиро і сердечно вітаємо з
днем народження вчителя математики та інформатики Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Марту
Михайлівну ЮРЧАК.
Хай б’ється джерелом
життя бурхливо,
Щасливим буде Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим,
наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях.
Нехай в житті квітує рясно цвіт,
Збуваються найкращі
Ваші мрії,
А доля посилає довгих літ
Здоров’я, миру, успіхів, надії!

З повагою – колектив
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

●●Вдячність
Висловлюємо щиру вдячність
Байковецькому
сільському
голові Анатолію Кулику та депутатському корпусу Байковецької сільської ради за фінансове сприяння у поїздці в
Болгарію. Дякуємо Вам за любов, віру в нашу творчість і вагому підтримку – це основне
підґрунтя для процвітання колективу «ГлоріяБай». Хай Ваші
добрі діла повертаються сторицею здоров’я, успіхів, людської
поваги!
З повагою – учасники
старшої і молодшої груп
народного аматорського
ансамблю танцю «ГлоріяБай»
БК с. Байківці, художній
керівник колективу
Лілія Вельган.
Висловлюємо щиру вдячність Байковецькому сільському голові Анатолію Кулику, генеральному директору ТОВ “Вікторія” Степану Маціборці, соціальному робітнику Тернопільського районного територіального центру соціального обслуговування Мирославі Наконечній за чуйне ставлення, велику
суспільну роботу, матеріальну і
моральну підтримку найуразливіших учасників Байковецької
громади — одиноких людей похилого віку. Бажаємо Вам, люди доброї волі, здоров’я, мирного неба, сил та наснаги до
нових звершень!
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 вдячністю і повагою –
байківчани.

Анатолій Кулик:

“Об’єднані територіальні громади
отримають значні фінансові ресурси”
25 жовтня ц. р. в Україні відбудуться місцеві вибори. З
цього часу розпочнеться новий етап у житті територіальних громад, які об’єдналися
в рамках Закону України і випробувальний термін для тих
громад, які вирішили жити за
старим устроєм. У Тернопільському районі на засадах
добровільного об’єднання
утворено дві територіальні
громади – з центрами у селах Байківці і Великі Гаї. Про
особливості першого історичного об’єднання ми запитали у голови Тернопільського обласного відділення
Всеукраїнської
асоціації
сільських і селищних рад,
Байковецького
сільського
голови Анатолія Кулика.
— Анатолію Романовичу,
розкажіть, будь ласка, на якому
етапі сьогодні процес добровільного об’єднання територіальних громад із центром у селі
Байківці?
— Відповідно до Закону України
“Про добровільне об’єднання територіальних громад”, після громадських обговорень громади
Байковець та сіл Дубівці, Стегниківці, Лозова, Курники, Шляхтинці,
Гаї Гречинські Тернопільського
району і Охрімівці Збаразького району прийняли рішення щодо
об’єднання в одну об’єднану територіальну громаду із центром у
селі Байківці. Впевнений, це не
кінцева модель об’єднаної територіальної громади. Вона у перспективі стане більшою і межі її
розширюватимуться.
Громадські обговорення з приводу об’єднання з нашою територіальною громадою також відбулися в Ігровиці, Чистилові, Плотичі. Однак, представники цих сіл
поки що не визначилися з одностайною позицією. У тих селах, де
відбулися позитивні громадські
обговорення, на сесіях сільських
рад прийнято відповідні рішення.
Необхідний пакет документів отримав позитивні висновки на відповідність щодо дотримання законодавства та Конституції України у
Тернопільській облдержадміністрації. Наступним кроком мало
бути затвердження перспективного плану об’єднаних територіальних громад Тернопільської області
на сесії Тернопільської обласної
ради та призначення виборів до
місцевих рад в об’єднаних територіальних громадах. Проте, цього
не сталося. Перспективні плани
не затвердили лише у двох областях України – Тернопільській і Закарпатській.
— З чим це пов’язано?
— Питання про вибори і затвердження перспективного плану депутати навіть не внесли у порядок
денний
сесії
Тернопільської
обласної ради. Як представники
територіальних громад, які мають
бажання об’єднуватися, голови
сільських, селищних, міських рад
Тернопільщини зверталися до депутатів, які блокували затверджен-

Голова Тернопільського обласного відділення
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад,
Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

жавного фонду регіонального розвитку можна отримати тільки за
умов затвердженого перспективного плану. Кошти вже надійшли в
область і освоюються. Нардепи
Тарас Юрик і Роман Заставний
розробили зміни до законопроекту про добровільне об’єднання
територіальних громад. Відрадно,
цей законопроект підтримали всі
народні депутати, які родом з
Тернопільщини. 227 голосів народних депутатів посприяли внесенню змін до Закону України
“Про добровільне об’єднання територіальних громад”. Тож перші
вибори голови і депутатів у нових
громадах
і
в
Байковецькій
об’єднаній територіальній громаді, зокрема, таки відбудуться
25 жовтня ц. р.
— Знаю, з приводу децентралізації Ви мали розмову і з
Президентом України Петром
Порошенком.
— 29 серпня відбулася зустріч
з Президентом та головою

Керівники територіальних громад України під час зустрічі з Президентом Петром Порошенком
та головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом, 29 серпня 2015 р.
ня, щоб вони дослухалися до волі
місцевих громад і дали їм можливість стати повноцінними. Прикро,
але депутати не почули нас.
Майже два десятки громад, які з
готовими документами чекали на
позитивне рішення, цього не отримали.
— Тобто, депутати Тернопільської обласної ради “провалили”
адміністративнотериторіальну
реформу
в
області. Невже всі зусилля
марні?
— Я, як сільський голова, мої
колеги з інших сіл, селищ, міст
Тернопільщини вирішили не опускати рук і зробити все можливе,
аби реформа на Тернопільщині
відбулася. Адже під загрозою бу-

ли не тільки умовне перспективне
майбутнє, а і значний фінансовий
ресурс – згідно з першою редакцією норми постанови Кабінету
Міністрів України, 92 мільйони
гривень з Державного фонду регіонального розвитку могли бути
спрямовані у бюджет Тернопільської області лише за умови затвердженого перспективного плану. Приміром, у Тернопільському
районі з Державного фонду регіонального розвитку передбачені
кошти
на
шість
об’єктів.
Відтак, з ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни народні депутати від Тернопільщини
домоглися внесення змін у постанову Кабінету Міністрів, якими
скасовано умову, що гроші Дер-

Верховної Ради України Володимиром Гройсманом з представниками територіальних громад. У
цій зустрічі взяли участь представники всіх областей України.
Від Тернопільщини були я, Гусятинський селищний голова Михайло Савчук, Шумський міський
голова Володимир Плетюк, Скалатський міський голова Наталя
Станьковська. Розмова йшла про
реформу місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад, децентралізацію
влади в Україні. Президент чітко
дав зрозуміти, що не дозволить
окремим політичним силам ігнорувати волю народу, зупинити
реформи.
Продовження на 6 стор.
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Байківці і байківчани
●●Шкільний меридіан

У Байковецькій школі нові вчителі

Надія ШУЛЬ.

1 вересня шкільна родина
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
знову зібралась у рідному
колі. Для п’яти байківчан
шкільний дзвінок цьогоріч
пролунав уперше – першокласниками стали
Марко
Гімла, Іванка Бербеничук, Діана Коваль, Діана Куліш, Денис Сич. На шкільну лінійку
наймолодших учнів провела
перша вчителька Галина Романівна Похилюк. З вітальним словом від батьківського
колективу виступила мама
першокласника Лілія Сич.
Привітати школярів з новим навчальним роком на урочистості
завітали Байковецький сільський
голова Анатолій Кулик, керівник
центру соціальних програм і заходів у справах дітей, молоді, жінок
та сім’ї у Байковецькій сільській
раді Людмила Кулик, парох села
Байківці о. Віталій Дзюба. Представник ТОВ “Мост-Україна” Тарас Смик того дня вручив першокласникам подарунки. Також учні
1 класу Байковецької школи отри-

мали подарунки від імені генерального директора корпорації
“Агропродсервіс” Івана Чайківського.
Класний керівник випускного
9 класу – вчитель української мови та літератури Галина Мар’янівна
Сьомер. Цього навчального року
Байковецьку школу закінчують Віталій Башняк, Василь Бербеничук,
Євген Гончарик, Христина Пахолік, Максим Ярема.
Право підняти Державний прапор України було надано учням
9-го класу Христині Пахолік та
Максиму Яремі. Право вперше у
цьому навчальному році подзвонити у шкільний дзвінок отримали
учениця 1 класу Іванка Бербеничук та дев’ятикласник Віталій Башняк.
У 2015-2016 навчальному році
в Байковецькій школі почали працювати нові викладачі: педагогорганізатор Ольга Вікторівна Перката, вчитель математики та інформатики Марта Михайлівна
Юрчак, вчитель хімії Оксана Василівна Брегін.
На фото: під час свята
Першого дзвоника у Байковецькій
ЗОШ І-ІІ ст.

●●Місцеве самоврядування

Анатолій Кулик:

“Об’єднані територіальні громади
отримають значні фінансові ресурси”
Продовження.
Початок на 5 стор.
— Незважаючи на короткі терміни, Ви встигли подати і затвердити необхідний пакет документів щодо об’єднання?
— Так. Однак депутатам Байковецької сільської ради довелося
прийняти термінове рішення щодо
громади села Охрімівці Збаразького району, яка за результатами громадських слухань виявила бажання
щодо союзу з Байківцями. Для
включення їх у нашу громаду необхідно було змінити межі району, а
така процедура відбувається виключно на рівні Верховної Ради
України. Часові рамки не дозволяли
встигнути виконати цю умову, тому
ми повторно провели сесії у громадах, які вирішили об’єднатися з
Байківцями. Прийнято рішення тимчасово не включати с. Охрімівці в
об’єднану територіальну громаду.
Якби депутати Тернопільської
обласної ради виконали обов’язок і
проголосували за перспективний
план, ми б встигли завершити всі
необхідні процедури. Однак, ми домовилися з мешканцями Охрімовець, що після виборів відновимо
роботу щодо об’єднання.
— Ви часто брали участь в
обговореннях реформи місцевого самоврядування у селах
Тернопільського району. Чого
найбільше бояться селяни, чому
не хочуть реформи?
— Причина проста – інформаційний вакуум. На місцях мало обґрунтованих новин про цю реформу.
Люди, як завжди, бояться того, чого
не знають. Вони не читали закону і
не розуміють переваг. Якби сказали, що ось така і така норма нам не
підходить, то це можна зрозуміти. А
тут бесіда йде в руслі: “я чув, що
після об’єднання наше село ліквідують” – це один з найпоширеніших
міфів.
— За Вашими прикладами
вбачається, і Ви в цьому переконані, що від добровільного
об’єднання територіальних громад виграють, насамперед, люди. Але давайте будемо відвертими – деякі сільські, селищні
голови проти адміністративнотериторіальної реформи. А вони
знаходяться ближче до людей і
від їх позиції багато в чому буде
залежати успіх цієї справи. Що
потрібно зробити, аби керівники
громад змінили ставлення до нових перетворень та стали локомотивом реалізації реформ?
— Я би не перебільшував роль
та вплив сільських, селищних голів
на формування світоглядних пози-

цій населення щодо децентралізації
владних
повноважень
та
адміністративно-територіальної реформи. Люди, у своїй більшості,
зневірились у відвертості влади
різних щаблів, насамперед, у можливості та бажанні місцевої влади
захищати їхні інтереси, бути запобіжником негативних явищ у
суспільному житті селян. В окремих
громадах роками не вирішується
питання земельних відносин, не
індексується грошова оцінка земельних паїв і не контролюються
строки цих виплат, жителі сіл не поінформовані про відшкодування
втрат або нанесення шкоди за незаконне або неналежне використання земель територіальних громад. Саме для того, щоб владні
повноваження наблизити до людей,
аби забезпечити фінансовий ресурс для реалізації адміністративнотериторіальної реформи, і проводиться децентралізація владних
інституцій. Теоретично село чи селище може саме по собі жити за
нинішніми правилами. Але практично довго проіснувати така громада
не зможе без надходжень від податку на доходи фізичних осіб, які з
початку 2015 року виключили з сільських бюджетів, не буде і субвенцій
від держави тощо. Крім того, не буде кому надавати адміністративні,
соціальні послуги.
— Як, все-таки, відбуватиметься управління територіальними громадами?
— Від кожного села буде свій
представник – староста, якого обиратимуть у кожному населеному
пункті. Він одразу ж є членом виконкому територіальної громади.
Плюс, за пропорційною системою,
залежно від кількості населення,
делегується певна кількість депутатів. Тобто, знімається питання
ручного управління з РДА. Всі справи громада вестиме з державою
напряму.
— Як бути із селами, котрі не
мали своїх сільських рад. Від них
представники будуть? Чи збережуться межі сіл взагалі?
— Межі залишаться такими, як і
були. Більше того, села, котрі не
мали своїх рад, матимуть свого старосту.
— Якими повноваженнями будуть наділені органи місцевого
самоврядування в об’єднаних
громадах?
— Відповідно до Закону України
“Про місцеві органи самоврядування в Україні”, територіальні органи
самоврядування мають власні повноваження та повноваження делеговані органами виконавчої влади.
Але в об’єднаних громадах вони

будуть розширені. Власні повноваження об’єднаних територіальних
громад будуть такі: планування
розвитку громади та формування
бюджету; економічний розвиток,
залучення інвестицій, розвиток підприємництва; управління земельними ресурсами і тими, які знаходиться за межами населених пунктів, надання дозволів на будівництво, прийняття будівель в експлуатацію; розвиток місцевої інфраструктури: утримання та будівництво доріг, тепло-, газопостачання
і водовідведення; благоустрій території; організація пасажирських
перевезень на території громади;
громадська безпека силами місцевої (муніципальної) міліції, пожежна
охорона. Делеговані повноваження
об’єднаних територіальних громад
передбачають соціальну допомогу
через територіальні центри (в громадах); адміністративні послуги через центри їх надання (в громадах); управління школами та дитсадками; первину медичну допомогу; утримання та організацію
клубів, бібліотек, стадіонів, спортивних майданчиків. Слід зазначити, що об’єднані територіальні громади отримують весь спектр повноважень, які сьогодні мають міста обласного значення. Крім того, в
об’єднаних громадах мешканці мають бути забезпечені послугами,
що надаються органами державної
влади: виплата пенсій, субсидій,
забезпечення пільгами; контроль
санітарного та епізоотичного стану; казначейське обслуговування;
реєстрація актів цивільного стану.
Таким чином, розподіл повноважень – це один із головних принципів децентралізації, відповідно до
якого найбільше повноважень мають мати ті органи влади, які є найближчими до людей і на рівні яких
вирішення завдань та надання послуг є найбільш ефективним та
найменш ресурсовитратним.
— Чи вже йшлося про те, де
будуть розташовані центри надання послуг. Приміром школа,
садочок?
— Ми не ділимо, як кажуть, шкуру невбитого ведмедя. Попереду
вибори голови, депутатів об’єднаної
територіальної громади, у компетенції яких і буде визначення цих
моментів. В цьому обговоренні будуть брати участь старости окремих
територій, керівники відповідних
установ, громадські активісти, аби
жодна школа, дитячий садок чи
ФАП не припинили існування.
—
Спектр
повноважень
об’єднаних територіальних громад вражаючий. А як буде формуватися їх ресурсна база?

— Об’єднані територіальні громади отримають значні фінансові
ресурси. Основні з них: 60% податку на доходи фізичних осіб (зараз
громади отримують “0”), 25% екологічного податку, 5% акцизного
податку з реалізації підакцизних товарів (тютюн, алкоголь, пальне на
АЗС), 100% єдиного податку, 100%
податку на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної
власності, 100% податку на майно
(нерухомість, земля, транспорт).
Крім того, об’єднані громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом і вони
будуть отримувати наступні трансферти з держбюджету: базова дотація (для горизонтального вирівнювання податкоспроможних територій); субвенція на здійснення державних програм соціального захисту; додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг встановлених державою; освітня субвенція;
медична субвенція; субвенція на
формування інфраструктури згідно
з планом економічного розвитку території громади. Загальний обсяг
зазначених субвенцій визначається
законом про Державний бюджет
України на відповідний рік і розподіляється між бюджетами територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної громади та кількості
населення у такій територіальній
громаді з рівною вагою цих факторів. У місцевих радах, які не
об’єднуються в громади, доходи залишаються такими ж, як сьогодні.
Такі ради не матимуть прямих міжбюджетних відносин в частині базової дотації та перерахованих
субвенцій.
— Чи могли б Ви навести, як
приклад, яким буде фінансовий
ресурс у Байковецькій об’єднаній
територіальній громаді?
— Звісно, ми вивчили фінансові
перспективи
нашої
громади.
Відрадно, маємо сприятливі умови
для старту. Як відомо, основним
складником власних надходжень до
місцевого бюджету тепер є 60%
ПДФО. На нашій території працює
ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”, де на
сьогодні працює 3500 найманих
працівників з середньомісячною
зарплатнею 4000 грн. — це основний бюджетоутворюючий показник
Байковецької об’єднаної територіальної громади. Маючи позитивний
досвід
щодо
зміни
ставки
нормативно-грошової оцінки земель, зможемо отримати значний
фінансовий ресурс на територіях,
які з нами об’єднуються. За попередніми підрахунками, чесно і тісно
співпрацюючи з підприємцями,

зможемо довести бюджет громади
не менше, як до 20 млн. грн.
Ми чітко усвідомлюємо, що гравцями на полі реформ є об’єднана
громада та держава, яка теж пропонує свої правила. Основне з них:
якщо коефіцієнт забезпечення на
одну особу, яка проживає на території об’єднаної територіальної громади, більший, ніж 1,1 показника,
то з усього, що більше цього показника, 50% буде вилучено у бюджет
країни. Байковецька об’єднана територіальна громада – єдина в
Тернопільській області, чий показник фінансової стабільності становить понад 2.0. Це свідчить про високу частку фінансового капіталу,
велику фінансову автономність. До
нинішнього дня у цьому році ми мали нульову ставку ПДФО, тобто, з
цього податку у сільському бюджеті
нічого не залишалося. У попередні
роки з 25% ПДФО, які отримувала
Байковецька сільська рада, 97% вилучали до бюджету вищого рівня – у
районний. Крім власних надходжень, об’єднана територіальна
громада отримуватиме співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку під окремі проекти, вартістю не менше 20 млн.
грн. Напрацювання у цьому напрямку в нас вже теж є. Це – капітальний
ремонт внутрішніх доріг, будівництво тротуарів, реконструкція теплотрас тощо. Навіть розмір цього
співфінансування буде набагато
більшим, ніж окремий бюджет
сільської ради. Фінансову підтримку
обіцяє і Євросоюз – йдеться про
1 млн. євро на одну громаду.
— Байковецькою сільською
радою успішно впроваджено
авторські соціальні проекти щодо фінансової підтримки населення. Чи буде у них майбутнє
після об’єднання?
— Я багато думав над цим питанням і вважаю, що такі проекти не
мають права бути зупиненими.
Адже за ними стоять діти, пенсіонери, інші вразливі групи населення.
Сьогодні Байковецька сільська рада
щомісяця спрямовує по 1300 грн.
учасникам ОУН-УПА, репресованим
і реабілітованим байківчанам; дітям
з багатодітних сімей і дітям, які живуть у складних життєвих обставинах, дітям-інвалідам, дітям-сиротам
в рік двома траншами платимо 1300
гривень. Інваліди 1-ої і 2-ої групи
раз на рік отримують по 1300 грн.
Одиноким пристарілим – по 1300
грн. на рік, крім цього, до Дня людей похилого віку виплачуємо їм ще
по 260 грн. одноразової допомоги.
Бійцям АТО одноразова допомога
становить 6 тис. грн. Також Байковецька сільська рада виділяє по
5 тис. грн. на поховання байківчан,
рідні яких у складних фінансових
обставинах. Від 1 до 3 прожиткових
мінімумів виплачуємо важкохворим,
які до нас звертаються.
— Дякую за розмову, Анатолію Романовичу.
Розмовляла Ірина ЮРКО.
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Байківці і байківчани

●●Знай наших!

●●Знайомство зблизька

Ольга Перката:

“Коли працюєш
у динамічному колективі,
не помічаєш часу,
прагнеш йти вперед”
Ірина ЮРКО.

Старша і молодша групи народного аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай” будинку
культури с. Байківці з художнім керівником Лілією Вельган та керівником центру
соціальних програм і заходів у справах дітей, молоді, жінок та сім’ї Байковецької сільської
ради Людмилою Кулик під час фестивалю “Нестія. Чорноморські перли-2015” у Болгарії.

“ГлоріяБай” — володар найвищої
нагороди фестивалю у Болгарії
Ірина ЮРКО.
З фестивалю “Нестія. Чорноморські перли-2015”, що відбувся 7-9 серпня ц. р. у
Болгарії, старша і молодша
групи народного аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай” БК с. Байківці повернулися з найвищою нагородою
– гран-прі за цілісне представлення. Поїздка відбулася
за фінансового сприяння
Байковецької сільської ради.
Супроводжували колектив художній керівник народного аматорського
ансамблю
танцю
“ГлоріяБай” Лілія Вельган та керівник центру соціальних програм і заходів у справах дітей, молоді, жінок
та
сім’ї
Байковецької
сільської ради Людмила Кулик.
У Болгарію байківчани виїхали о
10.00 годині 5 серпня, швидко і без
проблем пройшли митний контроль. Ця поїздка співпала з днем народження художнього керівника народного аматорського ансамблю
танцю “ГлоріяБай” Лілії Вельган.
Тож рівно опівночі 6 серпня весь
екіпаж автобуса до Болгарії співав
Лілії Петрівні вітальну пісню “Многая літа!”. О 8-ій ранку 6 серпня
екіпаж з Байковець дістався готелю
у болгарському курортному містечку Святий Влас.
Як розповіла нашому кореспонденту Лілія Вельган, погодні умови
посприяли відпочинку байківчан у
Болгарії. “Відкриття фестивалю
припало на вечір 7 серпня, – зазначила Лілія Петрівна. – Всі заходи
конкурсних днів відбувалися після
вечері, зазвичай з 19.00 год. і до
опівночі, а то і пізніше”.
Участь у фестивалі “Нестія. Чорноморські перли-2015” взяли 15
колективів з грузинської столиці
Тбілісі, з Москви, Болгарії, Білорусі,
Сербії. Україну представляв єдиний
колектив – народний аматорський
ансамбль танцю “ГлоріяБай” будинку культури с. Байківці. “У спілкуванні з байківчанами грузини, болгари,
серби, представники інших національностей, які в той час відпочивали в Болгарії, висловлювали підтримку Україні і віру в швидку мирну
розв’язку конфлікту на сході, — розповіла Лілія Вельган. — Натомість ці
ж люди відсторонено спілкувалися і
скупилися на оплески росіянам.
Втім, діти цієї країни не винні, що в
них така влада. Байківчани це розуміють
і
жодним чином не проявляли агресії
до колективу з Росії”.
Триденний фестиваль складався з кількох конкурсів: “Містер і місіс фестивалю”, “Найкращий національний костюм”, конкурс з вивчення болгарського танцю, “Цілісне представлення”. У перший день
байківчани працювали на двох
масштабних сценах – на сцені відкритого амфітеатру комплексу
“Арена Святого Власа” та у курортному містечку Сонячний Берег. До
кожної зі сцен колектив підвозили
автобусом.
Наступного
дня
“ГлоріяБай” мала три виступи на

Художній керівник народного аматорського ансамблю танцю
“ГлоріяБай” Лілія Вельган, учасники ансамблю Назар Магаляс і
Марічка Ленько під час вручення нагород фестивалю
“Нестія. Чорноморські перли” у Болгарії, 9 серпня 2015 року.
центральній площі містечка Святий
Влас. У третій день під час закриття фестивалю всі колективи взяли
участь в урочистому параді, кожен
ніс свій національний прапор, згодом виконали болгарський національний
танець.
Завершився
фестиваль розподілом нагород.
Відтак, танцівники з Байковець та
їхній наставник Лілія Вельган ще
раз довели, що вони найкращі не
тільки на теренах Тернопільщини, а
і далеко за її межами, ставши володарями найвищої нагороди –
гран-прі фестивалю-конкурсу “Нестія. Чорноморські перли-2015” за
цілісне представлення. Окремо
байківчани здобули перемогу в
конкурсі “За кращий національний
костюм” та третє призове місце у
конкурсі з вивчення болгарського
танцю. “Дуже сильний щодо технічного виконання був сербський танцювальний колектив з десяти пар
дорослих, — зазначила Лілія Вельган. — Також дуже сподобався
яскравий і запальний грузинський
ансамбль”. До слова, болгарський
національний танець байківчани
освоїли за день 9 серпня, найкращими у цьому завданні виявилися
серби, друге місце за рішенням
журі здобули болгари.
— Учасники старшої і молодшої
груп колективу “ГлоріяБай” виправдали мої сподівання, — сказала Лілія Вельган. — Дорослим, звісно,
було легше, бо у них вже є значний
досвід на великій сцені і роками відпрацьований професіоналізм. Для
молодшої ж групи це був дебют на
фестивалі
такого
рівня. Всі дуже старалися, використали все, чого навчилися і на що
здатні. Дякую їм за відданість справі!
Представляти Байківці у Болгарію їздили байківчани Марія Ленько, Олена Бошко, Ірина Шулик, Зоряна Стефанюк, Надія Муха, Назар
Чорний, Назар Магаляс, Назар Паращук, Сергій Бербеничук, Юрій

Чорняк, Максим Ференц, Максим
Чаплінський, Тарас Башняк, Володимир Башняк, Володимир Гуменний, Роман Савка, Катерина Качан,
Марія Чорняк, Тетяна Босюк, Наталя Лемещак, Софія Канчук, Софія
Башняк, Софія Кондратюк.
Окрім виступів на сцені, у
байківчан було і насичене дозвілля
– сонячні ванни біля Чорного моря,
ігри з солоними хвилями, екскурсії
визначними місцями, мандрівка туристичним потягом у Старе Місто
болгарського м. Несебра. Курорт
“Святий Влас”, де зупинилися
байківчани, названий на честь бога
Велеса – покровителя торгівлі. Колись тут було багато монастирів,
але у ХVIII столітті їх зруйнували загарбники. До сьогодні збереглися
лише церкви Влахерна, Святого Андрія
та
відновлений
храм
Афансія Великого.
Після повернення в Україну колектив “ГлоріяБай” знову вітали на
сцені рідного села – під час виступу
з нагоди Дня Незалежності України,
24 серпня. За словами художнього
керівника, зараз у колективі – творча перерва, аби відновити сили після насиченого літа. Але, обіцяє Лілія
Вельган, репетиції незабаром знову
відновляться, адже байківчан вже
чекають на багатьох сценах України, чимало запрошень є і з інших
країн.
Нагадаємо, поїздка байківчан у
Болгарію відбувалася за фінансового
сприяння
Байковецької
сільської ради, з бюджету якої на
подорож спрямовано 151 тисячу
202 гривні. З цих грошей оплачено
оформлення віз, транспортні послуги комфортабельним автобусом,
проживання в Болгарії та триразове
харчування у форматі “шведського
столу”. На кожного учасника спрямовано по 6 тисяч 48 гривень.
Вітаємо юних байківчан та віримо, що завдяки їм про Байківці,
Тернопільщину дізнаються ще у багатьох куточках світу!

Новий навчальний рік Байковецька
школа
розпочала
із
оновленням
у
вчительському
колективі
–
педагогоморганізатором з
1 вересня тут
працює Ольга
Вікторівна Перката,
переселенка з Донбасу. Цікава, незаангажована,
творча особистість. Днями ми
завітали
у
Байковецьку
ЗОШ І-ІІ ст., аби
ближче познайомити читачів
з Ольгою Вікторівною.
Ольга
Перката
1989 р. н. народиПедагог-організатор Байковецької
лася у місті ШахЗОШ І-ІІ ст. Ольга Вікторівна Перката.
тарськ
Донецької
сійською і українською мовами.
області. Її тато родом з ТернопоАле у 2014-2015 році працювати
ля. Ольга Вікторівна і її старша
стало надзвичайно складно, насестра Наталя народилися і вивчальна робота була змінена
росли на Донеччині, але Західна згідно з російським стандартом
Україна близька їм з дитинства освіти. Натомість підручників до– в шкільні роки щоліта приїжсі немає, багатьох важливих наджали до бабусі і дідуся у Терно- вчальних матеріалів теж”.
піль. Наталя знайшла тут свою
За словами Ольги Вікторівни,
другу половинку – вийшла заміж
у лютому ц.р. у Шахтарській місьза тернополянина, разом переї- кій гімназії відбувся перехід з 12хали у Шахтарськ, але з початти на п’ятибальну систему оцінюком війни на Сході повернулися з
вання. Працювати було складно і
сім’єю у Тернопіль. Відтоді минув через фінансову скруту – вчителі
вже рік.
вперше отримали зарплатню за
Ольга Вікторівна закінчила нажовтень у грудні 2014-го. Гровчання на факультеті “Комп’ютерні
шей стало вдвічі менше: за часів
науки і технології” Донецького підконтрольності Україні Ольга
національного технічного універПерката, як педагог-організатор і
ситету, працювала у центрі соцівикладач предметів “Культура”,
альних служб для сім’ї, дітей та “Філософія”, “Етика”, тобто, з намолодів у м. Шахтарськ, а з квітвантаженням 12 годин у місяць,
ня
2014-го
педагогом- отримувала зарплату в межах
організатором та викладачем
2500-2800 грн. на місяць. За
окремих дисциплін – у ШахтарДНР розмір зарплати становив 3
ській міській багатопрофільній тисячі російських рублів, що догімназії.
рівнює 1,5 тис. грн. “Гроші отри— Ми до останнього сподівамували “регулярно” раз у три
лися, що війна омине наше місяці, — каже Ольга Перката. —
місто, хоч уже давно чули вибухи
У серпні ц.р. батькам передали
і стрілянину, — розповіла Ольга мою зарплату за лютий. На сьоПерката. — Але у неділю, 27 лип- годні не заплатили ще за береня 2014 року в Шахтарськ таки
зень і квітень… З вересня ц.р. я
прийшла війна. Замість птахів у
офіційно припинила роботу у
небі почали літати гради, землю
Шахтарській міській гімназії. Є
раз за разом тривожили вибухи.
гостре відчуття того, що на ДонТри дні я з батьками просиділи у
бас повернувся “сталінський репідвалі. На четвертий день нажим”, коли є один “вождь”, який
швидкуруч зібрала сумку, викливважає, що все, що знаходиться
кала таксі і вирушила в Донецьк.
у “ДНР”, належить йому. Люди
Два дні пожила у подруги, звідти
тут – теж як приватне майно. Бапотягом вирушила до рідних у
гато
молодих,
талановитих,
Тернопіль. Мама і тато залишиамбітних громадян краю з початлися вдома, адже у Шахтарську є
ком війни виїхали з Донбасу, повсе, що вони нажили за багато
обіцявши не повертатися туди,
років, – квартира, приватний бу- доки ця територія не стане
динок, невелика господарка. Ма- підконтрольною Україні. Є люди,
ма працює продавцем у приватякі категорично не погоджуються
ного підприємця, тато має робоіз позицією ДНР, але мовчать,
ту в газовій службі, яка наразі
щоб бути живими і зберегти свої
підконтрольна українському урясім’ї, майно. Звісно, є ті, що віду. Там зараз важко купити ліки,
рять телевізійній проросійській
дуже дорогі продукти харчуванпропаганді. Як і будь-де, на сході
ня, малодоступні одяг і взуття.
України є різні люди”.
З 2 серпня до 27 вересня тоКоли влітку 2015-го Ольга Вірік Ольга Перката жила у сестри
кторівна знову приїхала в Тернов
Тернополі.
Коли
у піль, гостюючи у сестри, зрозуміШахтарську припинилися бойові
ла, що вже не хоче повертатися
дії, повернулася додому. Настав
на Донбас. “Шахтарськ – це моя
час повертатися на роботу.
Батьківщина, яку дуже люблю,
1 жовтня 2014-го у Шахтарській ніколи не забуду, — з сумом розміській гімназії, де офіційно праповідає пані Ольга, — там мої
цювала, відбулося свято Першобатьки і рідний дім. Але за понад
го дзвоника. Після обстрілу у рік жити і прокидатися щодня, не
гімназії залишилося 30% цілих
знаючи, чи доживеш до вечора,
вікон. Навчальний заклад відчисили терпіти вичерпалися. Тож
нився уже як підконтрольний так наприкінці серпня ц.р. я почала
званій ДНР. “Тут навчається пошукати роботу педагога у Тернонад тисяча учнів, працює 70 пеполі. За приємним збігом обстадагогів, — зазначила Ольга Вівин, знайшла її на День міста, 28
кторівна. — Це була дуже пресерпня.
стижна гімназія з високим рівнем
викладання. Навчання велося роПродовження на 8 стор.
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●●Знайомство зблизька

Байківці і байківчани
●●Фотомить

Ольга Перката:

“Коли працюєш
у динамічному колективі,
не помічаєш часу,
прагнеш йти вперед”
Продовження.
Початок на 7 стор.
У той день без жодних рекомендацій прийшла в відділ освіти
Тернопільської РДА, потрапила
на зустріч із начальником відділу
Василем Цалем, який одразу погодився допомогти з працевлаштуванням. Відтак, запропонував
роботу педагогом-організатором
у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. А у
понеділок я вже прийшла на нове
місце роботи”.
Можна собі лише уявити, що
коїлося напередодні приходу на
нове місце роботи в душі Ольги
Вікторівни: як сприймуть переселенку педагогічний колектив,
учні, їхні батьки? Може, тут теж
спрацювала інформаційна пропаганда, і мешканці Західної
України ненавидять східняків?
Адже добре знала про “інформаційну кампанію”, яка створювала штучний портрет мешканця Заходу на Донбасі впродовж
багатьох років. Знала, що це
неправда, бо часто була в Тернополі раніше, але підсвідомо
все одно було некомфортно.
Насправді всі страхи були даремними, Ольгу Вікторівну привітно зустріли у Байковецькій
школі, сподобалася вона і
учням, і вчителям. “Працювати
тут цікаво, бо бачу інтерес та
наполегливість байковецьких
школярів, є підтримка від вчите-

лів. Директор Байковецької
ЗОШ І-ІІ ст. Ольга Зіновіївна
Пулька нагадує мені керівника
нашої гімназії у Шахтарську, яка
свого часу зі звичайної школи
зробила престижну гімназію, —
розповіла Ольга Вікторівна. —
Мені імпонують такі наполегливі, талановиті керівники. Коли
працюєш у динамічному колективі, не помічаєш часу, прагнеш
йти вперед, розвиваєшся, відтак створюєш успіх. У роботі в
Байківцях прагнутиму підняти,
насамперед, рівень учнівського
самоврядування до того, який
був у моїй рідній гімназії. Моїм
дебютним
заходом
будуть
шкільні урочистості з нагоди
Дня вчителя. Роботу над підготовкою уже почали, сценарій
розроблено, ролі поділили, визначили музичний супровід. Потім відбудеться Осінній ярмарок, під час якого збиратимемо
матеріальну
допомогу
для
воїнів-байківчан, які зараз у зоні АТО. Коли їхала цього разу з
Донбасу в Тернопіль, у потязі
зустрілася із українськими бійцями, які поверталися додому в
короткочасну відпустку. Вони
дуже тепло говорили про кореспонденцію, яка надходить на
фронт від школярів. Кажуть, їхнє найголовніше натхнення продовжувати боротьбу – захищати
дітей зараз і, водночас, вберегти їх майбутнє”.

●●Спортивні новини

Учитель фізичної культури Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Руслан Касарда з учнями під час організованої
розминки на стадіоні села Великі Гаї.

Юних байківчан
навчають футболу
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
22 вересня ц. р. на стадіоні
села Великі Гаї Тернопільського району в межах
міжнародного соціального
проекту з масового футболу
вчетверте
стартували
“Відкриті уроки футболу”.
Це — соціальний, політично
нейтральний і безприбутковий
проект, розроблений Данською
футбольною асоціацією. Його
мета — пропаганда здорового
способу життя, навчання дітей
основним навикам найпростіших
елементів гри у футбол, пошук
обдарованих хлопців і дівчат,
розвиток їх спортивного таланту.
У проекті взяли участь 192
учні 5-6 класів із 24 загальноосвітніх шкіл Тернопільського району. Серед них шестикласники
Байковецької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів під керівництвом учителя фізичної культури

Руслана Касарди: Максим Букартик, Тарас Башняк, Назар
Бутковський і Павло Павлюк.
Футбольне поле стадіону
розділили на 12 секторів, за якими закріпили 24 учителі фізичної
культури. В кожному із секторів
юних футболістів навчали елементам техніки гри у футбол.
Фізкультурники допомагали дітям розвинути влучність, швидкість та витривалість. Школярі
брали участь у конкурсах, іграх,
виконували різноманітні вправи
за командами вчителів. Цікавим,
веселим і смачним був розіграш
“Солодкого кубка”. Кожен з учасників мав можливість зіграти у
складі різних команд. Очки нараховувалися як за командні результати, так і за особисті досягнення. Наприкінці змагань переможці отримали солодкі подарунки.
У рамках проекту всі школи
отримали спортивний інвентар
та екіпіровку. Футбольне свято у
Великих Гаях триватиме до 26
вересня.

1 вересня під час першого уроку учні 2 класу Байковецької
ЗОШ І-ІІ ст. з вчителем початкових класів Марією Миронівною Маринюк.

●●День Незалежності

“Україна – це ми”
Надія ШУЛЬ.
У будинку культури с. Байківці
відбулися
урочистості з нагоди
Дня Державного
прапора та 24-ої
річниці Незалежності України.
Український стяг
тримав Василь Гриців. Тетяні Босюк та
Наталі Лемещак було
доручено почесну місію – покладання квітів до пам’ятника воїнам, загиблим за
волю України. Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих у зоні бойових дій на сході України.
Урочистості розпочали
музичною
композицією “Свіча”
у виконанні дитячого
вокального ансамбПід час театралізованої вистави “Мати Україна” на сцені БК с. Байківці
лю
“Сонечко”
БК
(зліва направо) Василь Гриців, Ольга Клюк, Надія Яськевич.
с. Байківці.
мирних сфер її життєдіяльності солістки
будинку
культури
З вітальним словом до припотребує максимальної само- Ольги Слабаш, яка виконала
сутніх звернувся Байковецький
віддачі кожного з нас”.
пісню “Україна – це ми”. Спісільський голова Анатолій КуНа урочистостях з нагоди
вачка Яна Гетьман представила
лик: “У ці серпневі дні календар
історії відраховує двадцять чет- Дня Незалежності України у слухачам пісню “Україна – блабайковецькому будинку культугословенна Богом земля”.
вертий рік незалежності Україри звучали музичні композиції
Театралізовану сценку “Мати
ни, — сказав Анатолій Романоу виконанні жіночого вокальноУкраїна” відтворили акторивич. — Нелегкими і далеко не
го ансамблю “Байківчанка” БК аматори Василь Гриців (у ролі
безхмарними видалися ці роки.
с. Байківці. Емоції та сплеск Данила Галицького), Богдан
Сьогодні усім нам доводиться
овацій лунали у залі, коли веБотюх (у ролі Довбуша) та
йти важким шляхом боротьби
дучі запросили на сцену учасНадія Яськевич (Роксолана).
за волю та територіальну цілісЗавершилися
урочистості
ність держави. Україна знову ників народного аматорського
переживає вирішальний мо- ансамблю танцю “ГлоріяБай” в о к а л ь н о - х о р е о г р а ф і ч н о ю
композицією “Україна – це я” у
мент в історії. Справа захисту БК с. Байківці (художній керівник – Лілія Вельган). До глиби- виконанні Ірини та Дмитрика
територіальної цілісності дерни душі пройняв усіх виступ Жулицьких.
жави та водночас розбудови

Дитячий вокальний ансамбль “Сонечко” БК с. Байківці
(художній керівник — Марія Вацик).
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●●Служба 102

Час місцевий

Правоохоронці разом з працівниками
соціальних служб вчать
пенсіонерів, як розпізнати шахраїв
В Тернопільській області активізувалися телефонні шахраї. Від подібного роду злодіїв найчастіше потерпають
літні люди. Стареньких лякають повідомленнями про нещастя, що трапилися з їхніми рідними, знайомими. Аби
запобігти таким злочинам і
вберегти краян від аферистів, правоохоронці разом із
соціальними службами області розгорнули активну
профілактичну роботу.
Днями співробітники Тернопільського райвідділу міліції спільно з працівниками територіального центру соціального обслуговування провели нараду, на якій
обговорили питання захисту пенсіонерів від шахраїв. Одноголосно
зійшлися на тому, що потрібно під
час відвідувань домівок підопічних
розповідати їм про найпоширеніші
види шахрайств, пояснювати, як
не потрапити у тенета аферистів.
Від слів перейшли до справ.
Протягом одного дня дільничні інспектори разом з представниками
соціальної служби завітали до
кількох літніх жителів Тернопільського району, які проживають
самотньо. Правоохоронці поспілкувалися з ними, поцікавилися їх-

німи проблемами та розповіли
про шахраїв, які під різними приводами виманюють у людей гроші. Із собою міліціонери принесли
листівки з застереженнями, у яких
зібрані основні рекомендації, як
протидіяти пройдисвітам, а також
роздали координати та номера
телефонів, куди звертатися у разі
непередбачуваних ситуацій.
— В області побільшало випадків телефонних шахрайств, – розповідає дільничний Тернопільського райвідділу міліції Тарас Батіг. –
Телефонують в основному до пенсіонерів та повідомляють, що з їхніми родичами трапилася якась
біда, а потім вимагають у них гроші за порятунок рідних. Щоби вберегти мешканців нашого району
від такого роду афер, ми розгорнули профілактичну роботу. До
нас долучилися соціальні служби.
Пенсіонерка Ганна Білан зраділа візиту правоохоронців. Жінці 89
років, на старість вона залишилася сама. Старенька розповіла, що
декілька місяців тому до її оселі
хотіли потрапити троє невідомих
чоловіків, проте вона не розгубилася, сказала, що викличе міліцію
і тим самим злякала непроханих
візитерів.
— До мене часто навідують
працівники міліції, - каже пенсіо-

нерка. – Цікавляться моїм життям,
для мене така турбота дуже важлива.
Правоохоронці залишили жінці
буклет з корисною інформацією та
застерегли не довіряти незнайомцям, а у разі небезпеки телефонувати до них.
У позитивному результаті профілактичної роботи впевнена директор територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району Надія Бойко.
— Літні люди, особливо ті, які
проживають самотньо, найбільш
довірливі, — каже Надія Бойко. —
Ми намагаємося піклуватися про
них, розповідаємо про різні випадки, застерігаємо, аби не довіряли невідомим людям.
Листівки із застереженнями
про телефонних шахраїв міліціонери разом з соціальними службами будуть поширювати й надалі
серед і жителів району. На черзі
кілька домівок самотніх краян.
Марія ЛУЦИШИН,
старший інспектор РН
та ГФ СДІМ МГБ
Тернопільського РВ УМВС
України в Тернопільській
області.

●●Запитуєте-відповідаємо

Виплата в розмірі 10 посадових
окладів не передбачена
— Чи дає право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною Почесна
грамота Міністерства охорони
здоров’я?
— Ні, у законодавстві не передбачено призначення пенсій за
особливі заслуги особам, нагородженим відомчими заохочувальними відзнаками, зокрема й Почесною грамотою Міністерства
охорони здоров’я.
— Я народилася 12.04.1971
р. в м. Чорнобилі, звідки мене
евакуювали 1986 року. Чи маю
я право на достроковий вихід
на пенсію?
— Постраждалим унаслідок
Чорнобильської катастрофи, евакуйованим із 10-кілометрової зони
відчуження 1986 року, пенсії при-

значають зі зменшенням пенсійного віку на 10 років.
Для визначення права на призначення пенсії зі зменшенням
пенсійного віку відповідно до статті 55 Закону України “Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, ви маєте
подати в управління Пенсійного
фонду України за місцем проживання посвідчення постраждалого
внаслідок Чорнобильської катастрофи та довідку про евакуацію.
— Я працював землевпорядником у сільській раді. Із січня
2013 року по квітень 2015-го
отримував пенсію за віком відповідно до Закону України “Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування”, з трав-

ня 2015 року — відповідно до
Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування”. Чи маю я право на виплату грошової допомоги в розмірі 10 посадових окладів у
зв’язку з виходом на пенсію?
— Виплату грошової допомоги
в розмірі 10 посадових окладів було передбачено в частині одинадцятій статті 21 Закону України
“Про службу в органах місцевого
самоврядування”. Із 01.04.2014 р.
ця норма втратила чинність, тому
підстав для виплати зазначеного
виду допомоги нема.
За матеріалами управління
Пенсійного фонду України
в Тернопільському районі.

Індекси споживчих цін у серпні 2015 року
За даними Державної служби статистики України, величина індексу споживчих цін у Тернопільській області в серпні 2015 року до липня 2015 року становила 99,4%, із початку року — 140,6%, в Україні —99,2%
та 138,2% відповідно. Дані по Україні — без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Головне управління статистики у Тернопільській області.

●●Оголошення

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу
№№
рейсів
номер м-ту
15-5

ПроНазва маршруту тяж м-ту
(км)
Тернопіль – Ве10,5
ликі Бірки
Тернопіль – Тов15-10
столуг через За16
стінку
Тернопіль
–
15-22/1
11
Острів – 1
15-22/2
15-23/3
15-25/1

15-32/2

Тернопіль
–
Острів – 2
Буцнів (Серединки) – Тернопіль
Тернопіль – Підгороднє
Горішній Івачів
(Чистилів) – Тернопіль

Час відправл.
з пунктів
почат. кінцев.

к-сть
обор.
рейс.

мін.
к-сть
авт.

6-25

21-43

12

2

6-05

18-05

7

2

6-40

21-40

11

2

11

7-10

22-10

11

2

12,5

7-00

21-15

10

2

8

6-40

20-35

9

2

18

6-30

19-20

8

2

Періодичність виконання — щоденно.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться відповідно до Закону України
“Про автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3
грудня 2008р. №1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах, згідно Порядку
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом
Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах
протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.
Перевізники зобов’язані мати не менше одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями, а також здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно
з чинним законодавством.
Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-претендент.
Документи на конкурс приймаються до 12 жовтня 2015 року
включно з 9 год. до 17 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька,
38, Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс”.
З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на
маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м.
Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год. до 17 год.
Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс” (робочий орган конкурсного комітету) та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1,
щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв., відділ розвитку інфраструктури Тернопільської районної державної адміністрації.
Конкурс відбудеться 28 жовтня 2015 року о 10 год. в приміщенні
Тернопільської районної державної адміністрації, каб. 310.
Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньорайонного приміського
автобусного маршруту складає 1241 грн.
Реквізити для перерахування коштів: Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслуговуванню
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс”: код 38916338, ПАТ АКБ “Львів” р/р 2600459804 МФО
325268.
Конкурсний комітет з перевезення пасажирів
на автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі Тернопільського району.

●●Справи приватні
ПРОДАМ
*
автомобіль
Geely
MK
Impreza 2010 р., газ-бензин,
відмінний стан, ціна договірна.
Тел. (097) 776-77-07.
* продам дрібну картоплю.
Тел. (067) 366-15-69.
*ВАЗ 2107, 2005 року випуску. Газ-бензин. Тел.: (067)
924-76-90, (067) 369-26-54.
* пшеницю. Тел. (097) 43762-86, (093) 283-86-37.
* телицю, червоно-красу,
6 місяців, с. Смиківці. Тел.:
(098) 816-66-14.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей, навісне обладнання.
Гарантія, з/ч, безкоштовна
доставка. Знайдете дешевше
— віддамо ще дешевше. Тел.
(098) 598-94-84, (0352) 4930-00, (098) 259-19-58, 066
665-36-06.
www.tractor_c.
com ua
* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada,
Chevrolet на виплат. Пенсіонерам і пільговикам знижки. Тел.
097-800-62-81.

РОБОТА

* адміністратор в салон кра-

си, вік 30-35 років. Тел. (067)
846-40-56.
* прийму на роботу в СТО менеджера, моториста, автоелектрика, автослюсаря з ремонту
легкових автомобілів, бусів.
Тел.: (067) 700-55-02, 51-0097.
* прибиральниця в салон
краси. Тел. (067) 846-40-56.

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.
* прцівники на кондитирський цех в м. Тернопіль.
Людям без досвіду роботи
надаємо можливість навчатися. Тел. (098) 426-26-48.
* 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 учасникам 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,

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

лонжеронів тощо.Тел.: 067700-55-02, 51-00-97.
* здам в оренду механічну
майстерню 100 м2 під рихтовку,
покраску автомобілів. Тел.:
51-00-97, 067-700-55-02.
* цифрова відеозйомка
(весілля, хрестини, перший
дзвоник, випускний вечір,
ювілей), тел.: 095-64-03266, 096-36-17-373.
*
Автосервіс
“Спектр”
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня,

44) пропонує: ремонт двигунів,
коробок передач, ходової частини, охолоджувальної та паливної систем, комп’ютерну діагностику автомобіля, ремонт
електрообладнання. Тел.: 5100-97, 067-700-55-02.
* фотозйомка урочистих
та
інших
подій
вашого
життя. Недорого, виїзд у села, запис на DVD, монтаж
фотокліпів. Тел. (0352) 5411-93.

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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●●Гаряча лінія

Акценти

Євген Воробець:

“Є нова мінімальна зарплата”
Нещодавно у податковій
інспекції проведено черговий сеанс телефонного зв’язку “гаряча лінія”
на тему: “Законодавчі
податкові новації”. На
запитання відповідав заступник начальника Тернопільської ОДПІ Євген
Воробець.

боту найманого працівника. Чи можна мені подати
поштою повідомлення про
прийняття працівника на
роботу?
— На жаль, ні. Адже відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від
17 червня 2015 року № 413
повідомлення про прийняття
працівника на роботу пода— Я підприємець. Проється до податкової інспекції
водячи ремонт в офісі, чеза місцем обліку їх як платнирез необережність пошкока
єдиного
внеску
на
див, та, фактично, знищив
загальнообов’язкове державкнигу обліку доходів та вине соціальне страхування за
трат, яку я вів. Яка за це
формою згідно з додатком до
відповідальність і чи зможу
Постанови № 413, до початку
я зареєструвати в ЦОПі нороботи працівника одним із
ву книгу?
таких способів: засобами
— Обов’язок ведення книелектронного зв’язку з викоги обліку доходів передбачеристанням
електронного
ний Податковим кодексом
цифрового підпису або ж на
України. Як діяти у Вашому
паперових носіях з копією в
випадку. Насамперед, у
електронній формі, а також
п’ятиденний термін з дня тана паперових носіях, якщо
кого випадку ви повинні письтрудові договори укладено не
мово повідомити про це побільше, ніж із п’ятьма особадаткову інспекцію, в якій пеми.
Заступник начальника Тернопільської
ребуваєте на обліку. Також ви
— Мене цікавить чи вже
ОДПІ Євген Воробець.
будете мати обов’язок протяприйнята нова мінімальна
— Нашому підприємству негом 90 календарних днів від дати обхідно зареєструвати в податзарплата?
такого повідомлення відновити ковій інспекції касовий апарат.
— Верховна Рада України вже
втрачені чи пошкоджені докуменпроголосувала за закон “Про внеКопію якого документа необхідти.
сення змін до Закону України “Про
но подати для підтвердження
Нову книгу можна зареєструваправа власності або права на Державний бюджет України на
ти в Центрі обслуговування, по2015 рік”” щодо підвищення пророзміщення господарської одидавши відповідну заяву та саму
житкового мінімуму та мінімальної
ниці з метою реєстрації касовокнигу, відповідно до затвердженої
заробітної плати. Законом, зокрего апарата?
форми. Стосовно відповідальності.
— Для реєстрації касового апа- ма, перенесено підвищення проСтаттею 121 Кодексу передбаче- рата Вам необхідно подати до ін- житкового мінімуму та мінімальної
но, що незабезпечення платником
спекції копію документа на право заробітної плати з 1 грудня на 1
податків зберігання первинних довересня 2015 року. Таким чином, з
власності або іншого документа,
кументів, облікових регістрів, чи
1 вересня 2015 року розмір мініщо дає право на розміщення госінших документів з питань обчисподарської одиниці, де буде вико- мальної заробітної плати становилення і сплати податків та зборів
тиме 1 378 гривень.
ристовуватися РРО.
протягом встановлених строків їх
За інформацією відділу комуніТакими документами можуть
зберігання, тягнуть за собою набути і договір оренди, і акт прийому- кацій Тернопільської об’єднаної
кладення штрафу в розмірі 510 передачі майна, або інші докумен- ДПІ, закон вже підписано і опублігривень. Крім цього, відповідальковано в “Голосі України” №174 від
ти на право власності або користуність передбачена і Кодексом про вання господарською одиницею.
19.09.2015 р., він набирає чинності
адміністративні порушення, а це:
з дня, наступного за днем опублі— Я приватний підприємець
попередження або штраф в розмікування. Тобто, цей закон в дії з 20
на загальній системі оподаткурі від 51 до 136 грн.
вання, планую прийняти на ро- вересня 2015 року.
Острівська сільська рада
Тернопільського району (вул.
Кордуби,63) проводить конкурс
суб’єктів оціночної діяльності на
проведення експертної оцінки
земельної ділянки площею
0.2400 га — землі промисловості (для обслуговування викуплених адмінпобутових приміщень з
реконструкцією під цех по виготовленню дрібно штучних виробів з бетону) в межах населеного пункту.
Документи приймають в приміщенні сільської ради. Довідка
за тел..29-17-75.
Острівський сільський голова
Б.П. ПІЩАТІН.

Скористайтесь
“телефоном довіри”
З метою зворотного зв’язку з
громадськістю та інформування
про
порушення
фінансовобюджетної дисципліни на об’єктах
контролю в Державній фінансовій
інспекції в Тернопільській області
функціонує “телефон довіри” за
номером (0-352) 52-54-05.
Іншою важливою метою функціонування „телефону довіри” є надання Державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області
у межах компетенції інформаційноконсультативних послуг громадськості з питань здійснення фінансового контролю за дотриманням
чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанням державного чи комунального майна. Крім цього, Державна
фінансова інспекція в Тернопільській області просить інформувати
про можливі прояви корупції або
службового недбальства в діях и
працівників під час проведення ними контрольних заходів.
Зі скаргами, запитаннями та
пропозиціями також можна дзвонити на „телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за
номером (044) 425-38-18.

●●Зверніть увагу

Відтепер
замовити товари
побутової техніки
можна через
Укрпошту
З 7 вересня Укрпошта пропонує українцям замовляти
електроніку та товари побутової техніки через розгалужену
мережу поштових відділень.
Таку можливість національний
поштовий оператор надає у
рамках спільного пілотного
проекту з ТМ “Ельдорадо”.
Відтепер мешканцям навіть найвіддаленіших куточків країни не потрібно заздалегідь планувати поїздки до міста, щоб купити телефон
або мікрохвильову піч. Достатньо
завітати до найближчого відділення
Укрпошти або звернутись до листоноші, котра доставляє пошту чи
пенсію, та обрати потрібний товар з
прайс-листа (каталогу), який є в
кожному відділенні та у листонош.
Механізм замовлення товару такий: клієнт може самостійно зателефонувати до контакт-центру “Ельдорадо”, створеного спеціально для
проекту, та зробити замовлення
або ж у разі потреби замовити товар через працівника Укрпошти.
При замовленні товару необхідно
обов’язково вказати індекс поштового відділення.
“Укрпошта створила для клієнтів
максимально комфортні умови для
замовлення товарів, — відзначає
очільник Укрпошти Ігор Ткачук. —
Можливість придбати різні товари
через поштові відділення, від флешки до телевізора, є особливо зручною для мешканців віддалених міст
та сіл, адже не потрібно витрачати
зайвий час та гроші на поїздки до
райцентру аби замовити потрібний
товар. Крім того, клієнту не треба
додатково нічого платити за такий
сервіс. Укрпошта здійснює доставку
товарів до поштового відділення
безкоштовно”.
Термін доставки замовлених товарів Укрпоштою складає до семи
днів. Оплата здійснюється безпосередньо при отриманні товару у
поштовому відділенні.
Адміністрація ТД УДППЗ
“Укрпошта”.

●●Оголошення

Якщо ви знайшли предмет, який
зовні нагадує боєприпаси або є невідомим, не торкайтеся його. Ступінь небезпеки вибухонебезпечних
речей можуть визначати тільки професійні піротехніки. Саме вони й
приймають рішення про подальшу
долю підозрілих предметів. Місце,
де виявлено небезпечну знахідку,
варто обгородити та організувати
його охорону, щоб ніхто не зміг до
нього випадково доторкнутись.
Слід припинити будь-які сільськогосподарські чи інші роботи на
цій ділянці. Про підозрілий предмет
необхідно терміново повідомити
підрозділ ДСНС, зателефонувавши
за номером 101. У нагоді також можуть стати й представники органів
місцевого самоврядування, які мають відповідні інструкції з цивільного захисту населення в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.
Тернопільський районний відділ
управління ДСНС України у
Тернопільській області.
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●●Духовні цінності

Продовження.
Початок на 1 стор.

У день Різдва Пресвятої Богородиці у храмі традиційно для
спільної молитви збирається багато смиківчан. Цьогорічний храмовий празник став для жителів
Смиківців радісним і урочистим,
адже після трьох років старань
попри війну та економічну кризу
в Україні спільними зусиллями,
коштом громади і меценатів вдалося збудувати на місці зруйнованої нову кам’яну тридзвонну
дзвіницю,
яка
завершила
духовно-архітектурний ансамбль
церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Ця велична подія об’єднала
смиковецьку громаду.
Привітати церкву, її пароха
о. Євгена Флисту і парафіян приїхав архиєпископ і митрополит
Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Василій Семенюк,
який очолив Урочисту Архиєрейську Святу Літургію. Парафіяни
під звуки дзвонів гостинно зустріли митрополита Василія, діти
у жовто-блакитних барвах привітали Владику віршами місцевої
поетеси Мирослави Дуфанець.
Богослужіння чудовим піснеспівом супроводжував чоловічий
хор храму Василія Великого міста Києва «Фавор», яких запросив
уродженець села Смиківці, студент четвертого курсу Національної музичної академії імені Петра
Чайковського, учасник хору «Фавор» Дем’ян Матушевський. У
храмі священики та парафіяни
просили у спільній щирій молитві
Божого благословення, миру і
спокою для України. Митрополит
Василій Семенюк благословив,
освятив і уділив священичі свячення диякону Юрію Каспрію,
який закінчив Тернопільську вищу духовну семінарію і став священиком. Владика вручив грамоти
за
значний
вклад
у

●●Вітаємо!
Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з
днем народження
вчителя
біології
Марію Теодорівну
ВІТУШИНСЬКУ, технічного працівника Ігоря
Михайловича БЕРЕЗЮКА.
Хай щастя й здоров’я не зрадять
ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Нехай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість роки.

Колектив Ігровицької сільської
ради щиро вітає з днем народження соціального працівника
Галину Арсенівну РОМАНЕЧКО,
технічного працівника Ольгу
Іванівну МІЗЬОЛИК.
Щастя бажаємо, гараздів без ліку,
Доброго здоров’я та довгого віку,
Хай обминають Вас болі й тривоги,
Хай пахучим цвітом стеляться дороги.
Хай Вас оберігає молитва свята,
А Господь дарує многії літа!

Колектив Ігровицької сільської
ради щиро вітає з днем народження бухгалтера сільської ради Марію Ігорівну ХОРОЗ.

Новозбудована дзвіниця — духовна окраса села Смиківці.
дзвіниці акумулювалися у благодійному
фонді “Дзвони радості
і дзвони печалі”. Перший камінь закладено
торік у серпні. Активну
участь у спорудженні
святині взяли Зеновій
Канарок, Володимир
Сидяга, Ярослав Прокопович, Микола Козуб, Іван Євчук. У перспективі — благоустрій
території церкви і придбання третього дзвона. Щиро вдячний
всім, хто долучився до
будівництва дзвіниці.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,
Будьте душею завжди молоді,
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.

26 вересня святкує свій день
народження Андрій Васильович
КАПЕЦЬ з с. Лозова Тернопільського району.
Здоровий будь і радісний завжди,
Хай серце б’ється легко і натхненно,
Не знай ані тривоги, ні біди
І будь Богом благословенний.

З любов’ю — дружина Наталя.
З днем народження вітаємо
Тараса
Анатолійовича
ДРОТЯКА з с. Лозова Тернопільського району.
Хай пливе щасливо твій
життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен —
Це найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.

З повагою — мама Наталя.
Діти привітали архиєпископа і митрополита
Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Василія
Семенюка віршами поетеси Мирослави Дуфанець.
Після
завер- фії та села. Освячення оспівав
церковний хор села Смиківці
шення Архиєрейпід керівництвом дяка-регента
ської Літургії за
Івана Євчука. Владика звернувучасті гостей свяся до громади з пастирським
та, пароха села
словом, привітав настоятеля
Смиківці о. Євгена
церкви Різдва Пресвятої БогоФлисти й 11 свяродиці та парафіян із храмовим
щеників архиєписпразником та освяченням дзвікоп і митрополит
ниці, закликав бути єдиними,
Тернопільськосповідувати цінності правдивоЗборівської архиєпархії УГКЦ Васи- го християнського життя.
Відтепер красені-дзвони гучлій Семенюк освяними мелодіями кликатимуть
тив на подвір’ї
смиківчан на богослужіння і щиру
церкви
величну
молитву до храму Божого, щоб
дзвіницю, яка стачерпати плоди Божої любові.
ла окрасою пара-

Один з організаторів
будівництва дзвіниці Михайло
Макух (третій справа)
з донькою Оленою, внуком
Максимом, сином Андрієм,
невісткою Мариною та братом
Володимиром.
будівництво дзвіниці жителям
Смиківців Михайлу Макуху, Ярославу Козубу, Михайлу Логінському, начальнику ПАТ «Тернопільське обласне об’єднання «Тернопільгаз» Олегу Караванському,
директору кар’єру в селі Застіноче Теребовлянського району Івану Олійнику, подякував людям,
які долучилися до спорудження
дзвіниці.
— Для відновлення історичної
справедливості у вересні 2012
року смиковецька громада з благословення митрополита Василія
Семенюка зініціювала будівництво нової дзвіниці, — каже Михайло Макух. — Серед перших
ініціаторів Марія Завидовська,
Степан Проць і покійний Роман
Козуб. Кошти на будівництво

Щиро вітаємо з ювілеєм
Руслана
Володимировича
АНТОШКІВА з села Баворів Тернопільського району.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!

З любов’ю — дружина
Ірина, мама Люба,
вітчим Сергій Павлович,
брат Володимир
з сім’єю, хресна мама
Богданна.
Вітаємо з ювілеєм Руслана
Володимировича АНТОШКІВА
з села Баворів Тернопільського
району.
Нехай завжди Вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З любов’ю — сім’я
Хамуляк
з села Баворів
Тернопільського району.
Щиро вітаємо з днем народження
Ірину
Михайлівну
ХАМУЛЯК з села Баворів Тернопільського району.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень.
Від друзів — щирих привітань,
Від зірок — здійснення бажань,
Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

Родини Матушевських та Козубів з учасниками чоловічого хору храму Василія Великого
міста Києва “Фавор”. У центрі — четвертокурсник Національної музичної академії
імені Петра Чайковського, уродженець села Смиківці Дем’ян Матушевський.

З любов’ю — чоловік Ігор,
син Ігор, дочки
Вікторія і Віталія,
батько Михайло,
свекруха Галина,
свекор Мирослав.

