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Соломіїн день

   12 стор.

   5 стор.

“Запобігти. 
Врятувати. 

Допомогти”— девіз 
рятувальників.

6 стор. 

Вельмишановні 
працівники освіти!

Прийміть сердечні привітання з професійним святом! Це свято 
стало всенародним, бо кожна людина переступає поріг школи. Шко-
ла дає людині все те, без чого неможливо жити. Кожен, хто сьогод-
ні працює в школі, працює на майбутнє і відповідальний за це май-
бутнє. Щаслива людина, яка зустріла вчителя, який вміє принести в 
клас захопленість, любов і, звичайно ж, знання, освітлені цією 
любов’ю. Благородство праці вчителя неодмінно відгукнеться в сер-
цях його учнів. Професія вчителя важка. Вона вимагає від людини не 
тільки великих знань, а й духовних сил, 
витримки і навіть мужності. Тому, на-
певно, вона й найцікавіша.

Бажаємо вчителям Тернопільського 
району міцного здоров’я, оптимізму, 
творчого пошуку, вдалих знахідок і 
успішних звершень задуманих справ, 
єдності у відстоюванні професійних ін-
тересів, талановитих і небайдужих ви-
хованців!

З повагою — начальник  
відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації 
Василь ЦАЛЬ.

Учасники відзначення 143-ої річниці з дня народження  
Соломії Крушельницької в клубі села Біла Тернопільського району.

Шановні педагоги!
Щиро вітаємо Вас із професійним святом! Ви прищеплюєте своїм 

вихованцям любов до знань, сієте в їхніх серцях зерна прекрасного, 
світлого, вічного, відкриваєте складний духовний світ буття, даєте 
мудрі поради, які для багатьох стають орієнтиром у житті.

Кожен, хто обирає фах педагога, бере на себе відповідальність за 
тих, кого вчить і виховує, разом із цим відповідає за свою професій-
ну підготовку, за право носити таке високе й почесне звання. В умо-
вах суперечливого сьогодення все це вдається непросто. Однак Ви, 
незважаючи на труднощі, свій обов’язок виконуєте гідно, завжди бу-
ли і залишаєтесь головним світочем у житті дітей, даруєте їм тепло 
свого серця, скарби знань.

Низький уклін Вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, витримку, 
терпіння, за любов до обраної справи, самовідданість і багатство 
душі.

Хай засіяна невтомною працею освітянська нива повниться нови-
ми талантами, яскравими особистостями та визначними перемога-
ми і здобутками в житті, а слово вчителя буде завжди святим і чис-
тим на землі! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щирої радості, без-
хмарних благословенних днів, творчої наснаги, нових педагогічних 
звершень заради рідного краю та незалежної України!

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Акція “Подаруй 
бібліотеці книгу”  

в с. Острів.

  3 стор.

Господарський 
комплекс 

напередодні 
опалювального 

сезону: матеріали 
колегії РДА.

   7 стор.

“Шитнаківці,  
Шляхтинці, 

Гніздичка” — 
екскурс в історію. 
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Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі просить отримувачів пенсій 
своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання та інші обставини, що можуть 

вплинути на пенсійне забезпечення. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

25 вересня заступник голови 
Тернопільської районної ра-
ди Роман Наконечний провів 
перше пленарне засідання 
26-ої сесії Тернопільської 
районної ради. У пленарно-
му засіданні взяли участь го-
лова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр 
Похилий та начальник Терно-
пільської ОДПІ Петро  
Якимчук. З 15-ти питань по-
рядку денного депутати роз-
глянули три, для решти  
забракло кворуму. 

За пропозицією депутата Тер-
нопільської районної ради, за-
ступника головного лікаря Тер-
нопільського районного терито-
ріального медичного об’єднання 
Ігоря Войтовича, на розгляд се-
сії винесли питання про звер-
нення колективу ТРТМО та учас-
ників депутатської комісії з пи-
тань охорони здоров’я, сім’ї, 
материнства і дитинства Терно-
пільської районної ради щодо 
кримінальної справи, у якій під-
озрюють головного лікаря Тер-
нопільського районного терито-
ріального медичного об’єднання, 
заслуженого лікаря України, де-
путата Тернопільської обласної 
ради Ігоря Вардинця. “22 серп-
ня оперативні співробітники 
УДСБЕЗ УМВС України в Терно-
пільській області, знаючи про 
наявність у Ігоря Вардинця тяж-
кого захворювання та потребу в 
проведенні невідкладної опера-
ції на відкритому серці, черго-
вий раз затримали його та до-
ставили до Дарницького район-
ного управління УМВС України в 
м. Києві, де впродовж двох го-
дин залишили без невідкладної 
медичної допомоги лікарів, — 
зазначив Ігор Войтович. — Че-
рез такі дії правоохоронців у 
Ігоря Степановича стався п’ятий 
гострий інфаркт міокарда, у 
зв’язку з чим він був госпіталі-
зований до блоку реанімації та 
інтенсивної терапії Київської 
міської клінічної лікарні №1, де 
Ігор Вардинець і перебуває на 
стаціонарному лікуванні до сьо-
годні. Колектив Тернопільського 
районного територіального 
об’єднання стурбований станом 
здоров’я головного лікаря 
ТРТМО та неправомірними дія-
ми правоохоронців щодо ньо-
го”. Депутати одноголосно під-
тримали звернення Тернопіль-
ської районної ради на ім’я про-
курора Тернопільської області 

Олександра Мартинюка та на-
чальника УМВС України в Тер-
нопільській області Олександра 
Богомола. “Тернопільська ра-
йонна рада просить вжити за-
ходів щодо проведення неупе-
редженого та об’єктивного до-
судового розслідування у кримі-
нальному провадженні стосовно 
Ігоря Вардинця, а також у кри-
мінальних провадженнях, де 
Ігор Вардинець визнаний по-
терпілим”, — йдеться у звер-
ненні.

Про внесення змін до район-
ного бюджету на 2015 рік ін-
формувала начальник фінансо-
вого управління Тернопільської 
райдержадміністрації Світлана 
Марчук. “Вперше всі сільські 
ради Тернопільського району за 
вісім місяців 2015 року значно 
перевиконали завдання щодо 
надходжень у місцевий бюджет, 
— зазначила Світлана Микола-
ївна. — Перевиконання стано-
вить понад 12 мільйонів гри-
вень”. Аналізуючи виконання 
бюджету Тернопільського райо-
ну за вісім місяців 2015 року, 
Світлана Марчук повідомила, 
що за власними надходженнями 
районний бюджет за звітний пе-
ріод перевиконано на 2 млн. 
500 тис. грн. Згідно з рішенням 
Тернопільської районної ради 
про внесення змін до районного 
бюджету на 2015 рік, 90% цієї 
суми – 2 млн. 240 тис. – спря-
мовано на сферу освіти Терно-
пільського району, де основну 
частку становить оплата кому-
нальних послуг у навчальних за-
кладах Тернопільського району. 
Рішення про внесення змін до 
районного бюджету на 2015 рік 
депутати затвердили.

З ініціативи Підгороднянсько-
го сільського голови Сергія 

Чапрака з десятої на другу по-
зицію порядку денного сесії бу-
ло перенесено питання про змі-
ну меж населеного пункту с. 
Підгороднє на території Підго-
роднянської сільської ради за-
гальною площею 882,876 га за 
рахунок земель землекористу-
вачів, землевласників та земель 
запасу. Як зазначив депутат 
Тернопільської районної ради, 
голова постійної комісії з пи-
тань земельних відносин Терно-
пільської районної ради Богдан 
Ящик, повний пакет документів 
щодо цього питання є і реко-
мендовано до затвердження. 
Йдеться про земельні ділянки, 
які є власністю жителів Підгоро-
днього, але офіційно не нале-
жать до території населеного 

пункту. З цього питання розго-
рілася дискусія. Підгороднян-
ський сільський голова Сергій 
Чапрак, депутати Тернопільської 
районної ради Степан Кулик, Ми-
кола Михальчишин доводили, що 
зміну меж населеного пункту 
слід затвердити, адже на право-
ві спори, якщо такі є, це не 
вплине, а, навпаки, значно по-
легшить громаді прийняття рі-
шень стосовно земельних пи-
тань. Група жителів Підгоро-
днього, присутня на сесії, також 
чекала позитивного рішення. 
Депутат районної ради Богдан 
Лихий серед аргументів “проти” 
навів те, що земельний масив, 
який у генплані Підгороднього 
передбачений під будівництво 
нової школи, насправді вже роз-
даний землекористувачам, які 
мають на ці ділянки відповідну 
документацію. Рішення про змі-
ну меж населеного пункту с. Під-
городнє на 26-ій сесії не затвер-
джено. Оскільки після тривалої 
дискусії частина депутатів поки-
нула сесійну залу, для голосу-
вання забракло кворуму. Про 
чергове пленарне засідання XXVI 
сесії Тернопільської районної ра-
ди буде повідомлено додатково.

90% додаткових  
надходжень районного бюджету 

спрямовано на сферу освіти 

Начальник фінансового  
управління Тернопільської 

райдержадміністрації  
Світлана Марчук: “Вперше всі 
сільські ради Тернопільського 

району за вісім місяців  
2015 року значно перевиконали 

завдання щодо надходжень  
у місцевий бюджет.   

Перевиконання становить понад 
12 мільйонів гривень”.

Депутат Тернопільської  
районної ради Святослав 

Вардинець:  “Не бажаю нікому 
відчути те, через що пройшов 
мій батько, – три операції на 
серці, п’ять інфарктів. Дякую 
Богу, що він дає силу батьку 
продовжувати боротися і не 

падати духом”.

Завідувач сектору Державного 
земельного кадастру відділу 

Держгеокадастру 
у Тернопільському районі, 

депутат районної ради Микола 
Михальчишин: “Зміну меж 

населеного пункту с. Підгороднє 
слід затвердити, адже  

на правові спори, якщо такі є, 
це не вплине, а, навпаки, значно 

полегшить громаді прийняття 
рішень стосовно земельних 

питань”. 

Депутат Тернопільської  
районної ради від ВО  

“Свобода” Богдан Лихий: 
“Земельний масив, який у 

генплані Підгороднього  
передбачений під будівництво 
нової школи, насправді вже 

розданий землекористувачам, 
які мають на ці ділянки  

відповідну документацію”.

Прокурору Тернопільської 
області

старшому раднику юстиції
Мартинюку О. Г.

Начальнику УМВС України в 
Тернопільській області

полковнику міліції
Богомолу О. М.

Тернопільська районна рада на-
полегливо просить Вас відреагува-
ти на дії підлеглих Вам працівників 
прокуратури Тернопільської облас-
ті, УМВС України в Тернопільській 
області, які проводять з квітня 2015 
досудове розслідування у  кримі-
нальному провадженні стосовно за-
служеного лікаря України, інваліда 2 
групи, депутата обласної ради Вар-
динця Ігоря Степановича. 

Зокрема, з 30.03.2015 Варди-
нець І. С. перебував на стаціонар-
ному лікуванні у Тернопільській ко-
мунальній міській лікарні №2 з при-
воду гострого повторного інфаркту 
міокарда (30.03.2015, третій ін-
фаркт!), де йому проведено ургент-
ну коронарографію, балонну ангіо-
пластику і стентування (4 стенти). 
17.04.2015 у Вардинця І. С. через 
дії працівників міліції у палаті реані-
мації названої лікарні розвинувся 
рецидив інфаркту міокарда (четвер-
тий інфаркт). З 15.05.2015 у зв’язку 
із вказаним тяжким захворюванням 
Вардинець І.С. перебував на стаці-
онарному лікуванні в “Інституті сер-
ця” МОЗ України (м. Київ), Держав-
ної установи “Національний науко-
вий центр “Інститут кардіології імені 
академіка М. Д. Стражеска” НАМН 
України” та ін. 26.05.2015 та 
17.06.2015 йому проведені операції 
– стентування коронарних артерій 
серця.

22.08.2015 оперативні співробіт-
ники УДСБЕЗ УМВС України в Тер-
нопільській області в м. Києві, зна-
ючи про наявність у Вардинця І.С. 
тяжкого захворювання та потребу у 
проведенні невідкладної операції на 
відкритому серці, тобто, подальшо-
му лікуванні, черговий раз затрима-
ли його, доставили до Дарницького 

РУ УМВС України в м. Києві, де про-
тягом майже 2-х годин не допуска-
лася до Вардинця І. С. для надання 
йому невідкладної медичної допо-
моги лікарів.

Через ці дії правоохоронців у 
Вардинця І. С. стався черговий го-
стрий інфаркт міокарда (п’ятий!), у 
зв’язку з чим він одразу каретою 
швидкої допомоги був госпіталізо-
ваний до блоку реанімації та інтен-
сивної терапії Київської міської клі-
нічної лікарні №1, де він перебуває 
на стаціонарному лікуванні з 
22.08.2015 з діагнозом: гострий по-
вторний інфаркт міокарда від 
22.08.2015 року. Післяінфарктний 
кардіосклероз (2002, 2003, 04.2015). 
Стан після стентування коронарних 
артерій (2004, 15.03.2015, 
26.05.2015, 17.06.2015). Неповна 
АВ-блокада ІІ ст. Гіпертонічна хво-
роба ІІІ ст., ступінь 2, ризик дуже 
високий. СН ІІ-А ст. зі зниженою 
систолічною функцією лівого шлу-
ночку. 

Тернопільська районна рада, по-
силаючись на ст. 5 Загальної декла-
рації прав людини та ст. 3 Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, згідно з якими ніхто 
не повинен зазнавати тортур, або 
жорстокого, нелюдського або при-
нижуючого його гідність, поводжен-
ня і покарання, керуючись Консти-
туцією України, Законом України 
“Про місцеве самоврядування в 
України”, — просить:

1. Вжити заходів щодо прове-
дення неупередженого та 
об’єктивного досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні 
стосовно Вардинця І. С., а також у 
кримінальних провадженнях, де 
Вардинець І. С. визнаний потерпі-
лим.

2. Вжити заходів задля забезпе-
чення Вардинцю І. С. можливості 
реалізувати його конституційне пра-
во на лікування у вільно обраному 
ним медичному закладі.

Прийнято на сесії 
Тернопільської районної ради 

25 вересня 2015 р.

Звернення ●

Дорогі освітяни!
Ваша місія непроста — навчати дітей добру і 

справедливості, допомагати їм долати пере-
шкоди на життєвій стежині, оберігати від поми-
лок. Від усього серця вітаємо Вас із професій-
ним святом! Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, миру, щастя, терпіння, 
невичерпної творчої енергії, професійних зле-
тів, вдячних учнів! Нехай цей навчальний рік 
принесе Вам багато світлих і щасливих днів, 
стане роком звершень і добрих справ!

З повагою — колектив редакції газети “Подільське слово”. 

Шановні педагоги!
Вітаю Вас із професійним святом! Бути 

вчителем, вихователем, наставником — це 
справжнє мистецтво, обране за покликом 
серця, наполеглива, чесна, натхненна пра-
ця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, 
милосердям, людяністю. Щира подяка Вам 
за постійну самопожертву і щоденну само-
віддачу, благородну любов і турботу, відда-
не служіння улюбленій справі, терпіння, 
мудрість, наполегливість і високий професіоналізм.

Кожному з Вас бажаю міцного здоров’я на довгі літа, щастя, 
благополуччя, невичерпної наснаги, Божої благодаті!

З повагою — голова Тернопільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста України Ольга НИЖНИК.

Додаток до постанови Тернопільської 
обласної виборчої комісії від 18 вересня 2015 року №4

Територіальні виборчі округи з виборів 
депутатів Тернопільської обласної ради

Номер 
територі-
ального 

виборчого 
округу

Опис меж територіального виборчого округу

Орієн-
товна 

кількість 
виборців  
в окрузі

54 Тернопільський район — с. Великий Глибочок,  
с. Ігровиця, с. Івачів Горішній, с. Івачів Долішній, с. Пло-
тича, с. Чистилів, с. Біла, с. Довжанка, с. Домаморич,  
с. Забойки, с. Почапинці, с. Драганівка, с. Підгороднє.

12558

55 Тернопільський район — смт Велика Березовиця,   
с. Петриків, с. Острів, с.  Буцнів, с. Серединки, с. На-
стасів,  с. Йосипівка, с. Мар’янівка.

13753

56 Тернопільський район — с. Великі Гаї, с. Дичків, 
с. Красівка, с. Товстолуг, с. Застінка, с. Білоскірка, с. 
Грабовець, с. Козівка, с. Баворів, с. Застав’я, с. Смо-
лянка, с. Скоморохи, с. Прошова, с. Мишковичі, с.Ве-
лика Лука, с. Хатки, с. Миролюбівка, с. Лучка, 
с. Кип’ячка.

12688

57 Тернопільський район — смт Великі Бірки, с. Дубівці, 
с. Стегниківці, с. Курники, с. Лозова, с. Гаї Шевченків-
ські, с. Шляхтинці, с. Гаї Гречинські, с. Байківці,  
с. Смиківці, с, Чернелів-Руський, с. Жовтневе, с. Ангелів-
ка, с. Романівка, с. Малий Ходачків, с. Костянтинівка.

12729

Голова Тернопільської обласної виборчої комісії  
Щигельська Г. О.

Офіційне ●

Мишковицька сільська рада має намір передати в оренду нежитлове приміщення комунальної 
власності площею 22 кв. м., розміщене за адресою: с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців,60.



П’ятниця, 2 жовтня 2015 року3 Тема дня
Фотоінформація ●

Колегія ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

29 вересня ц. р. голова 
Тернопільської РДА  
Олександр Похилий провів 
колегію Тернопільської  
райдержадміністрації. В 
роботі колегії взяли участь 
заступник голови Терно-
пільської районної ради Ро-
ман Наконечний, перший 
заступник голови Терно-
пільської РДА Володимир 
Осядач, голова Тернопіль-
ського обласного відділен-
ня Всеукраїнської асоціації 
сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський  
голова Анатолій Кулик, на-
чальник фінансового управ-
ління Тернопільської РДА 
Світлана Марчук, керівник 
апарату Тернопільської РДА 
Арсен Чудик, керівники 
державних установ та орга-
нізацій, сільські та селищні 
голови, директори шкіл.

Про підготовку господарсько-
го комплексу та соціальної інф-
раструктури Тернопільського 
району до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 років 
доповіли головний спеціаліст 
відділу інфраструктури Терно-
пільської РДА Андрій Кучерак, 
начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль, за-
ступник головного лікаря ТРТМО 
Ігор Войтович, начальник відділу 
культури Тернопільської РДА Ан-
дрій Галайко. Доповідачі зазна-
чили, що заходи по підготовці 
об’єктів господарського комп-
лексу та соціальної інфраструк-
тури виконані в повному обсязі. 
Зокрема, зроблено ремонт та 
утеплення приміщень, прово-
дяться пусконалагоджувальні 
роботи щодо включення коте-
лень і герметизація вводів інже-
нерних комунікацій. 

Голова Тернопільської рай-
держадміністрації Олександр 
Похилий повідомив, що до по-
чатку опалювального сезону у 
Великобірківській котельні буде 
встановлено великий твердопа-
ливний котел. На його встанов-
лення та реконструкцію котельні 
виділено 857 тисяч 390 гри-
вень. 

Начальник управління Пенсій-

ного фонду України в Тернопіль-
ському районі Віталій Шаховал, 
доповідаючи з питання надхо-
джень єдиного внеску від 
суб’єктів господарювання та по-
гашення заборгованості з плате-
жів до Пенсійного фонду, пові-
домив, що протягом 8 місяців 
2015 року до бюджету управлін-
ня Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі зі всіх 
джерел фінансування надійшло 
293 мільйони 600 тисяч гривень. 
Із них власні надходження скла-
ли 122 мільйони 100 тисяч гри-
вень, у тому числі 1 мільйон 400 
тисяч гривень страхових вне-
сків. За звітний період із держ-
бюджету на виплату пенсій, при-
значених за різними пенсійними 
програмами, надійшло 37 міль-
йонів 900 тисяч гривень. Забор-
гованість зі сплати коштів, що 
адмініструє Пенсійний фонд 
України, в районному управлінні 
Пенсійного фонду станом на 1 
вересня 2015 року складає 4 

мільйони 640 тисяч гривень. 
Начальник відділу освіти Тер-

нопільської РДА Василь Цаль 
ознайомив учасників колегії з 
підсумками цьогорічного зовніш-
нього незалежного оцінювання з 
української мови і літератури, на 
яке зареєструвалися 255 випус-
кників загальноосвітніх навчаль-
них закладів Тернопільського 
району. З них 30% показали по-
чатковий рівень навчальних до-
сягнень, 43% — середній, 19% 
— достатній, 8% — високий. Най-
кращі знання за результатами 
тестування продемонстрували 
семеро випускників НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія ім. Степана Балея”, по 
двоє випускників Великоглибо-
чецької та Мишковицької шкіл, 
по одному випускнику Баворів-
ської, Великоберезовицької, Ве-
ликогаївської, Лозівської, Ост-
рівської та Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. 

Завідувач сектору молоді і 

спорту Василь Заторський пові-
домив, що на виконання Терно-
пільської районної програми 
оздоровлення та відпочинку ді-
тей на період до 2015 року із 
запланованих 171 тисячі гривень 
Тернопільська районна рада ви-
ділила 56 тисяч гривень. Ці ко-
шти були витрачені відділом 
освіти Тернопільської РДА на 
організацію та проведення 8 
пришкільних таборів із денним 
перебуванням дітей, в яких було 
створено належні умови для 
освітньої, культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи. Станом на 
10 вересня 2015 року в Терно-
пільському районі оздоровлен-
ням і відпочинком охоплено 4206 
дітей. За словами Василя За-
торського, це третій показник 
серед районів Тернопільщини. 

За підсумками колегії при-
йнято відповідні розпорядження 
та доручення голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації.

Господарський комплекс 
напередодні опалювального сезону

Під час засідання колегії Тернопільської райдержадміністрації (зліва направо):  
перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир Осядач,  

голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської  
районної ради Роман Наконечний, Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

7.04.2015 набрав чинності 
наказ Міністерства юстиції 
України від 31.03.2015 № 
466/5 “Про деякі питання на-
дання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-
підприємців”, зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції 
України 31.03.2015 № 
349/26794, яким затвердже-
но Порядок отримання відо-
мостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців 
органами державної влади, 
органами місцевого самовря-
дування, органами внутрішніх 
справ, органами прокурату-
ри, органами Служби безпе-
ки України, який набрав чин-
ності 21.05.2015 р.

Зазначений Порядок визначає 
умови та підстави для отримання 
органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, 
органами внутрішніх справ, орга-
нами прокуратури, органами Служ-
би безпеки України та їх посадови-
ми особами відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприєм-
ців та Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно в елек-
тронній формі з метою здійснення 
ними повноважень, визначених за-
коном.

Користувач отримує відомості з 
ЄДР в електронній формі у вигляді 
виписки, витягу та довідки через 
офіційний веб-сайт розпорядника 
ЄДР https://usr.minjust.gov.ua/.

Доступ користувача до ЄДР з 
метою отримання відомостей з 
нього в електронній формі нада-
ється на підставі договору, укладе-
ного між таким користувачем та 
технічним адміністратором шляхом 
приєднання користувача до дого-
вору, що розміщується на офіцій-
ному веб-сайті технічного адміні-
стратора ЄДР — державного під-
приємства “Інформаційно-
ресурсний центр” (http://irc.gov.ua/
ua/edr_users_do). Заявка на під-
ключення знаходиться за посилан-
ням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/
freedocuments.

У разі, коли користувачем є по-
садова особа органу державної 
влади або органу місцевого само-
врядування, договір укладається 
між органом, у якому працює такий 
користувач, та технічним адміні-
стратором ЄДР.

Крім того, з 01.10.2015 року змі-
нився порядок отримання відомос-
тей з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно органами 
державної влади, органами проку-
ратури, органами Служби безпеки 
України та їх посадовими особами, 
який буде здійснюватись також ви-
ключно в електронній формі.

Доступ користувача до Держав-
ного реєстру речових прав на не-
рухоме майно з метою отримання 
відомостей з нього в електронній 
формі надається також на підставі 
договору, укладеного між таким 
користувачем та технічним адміні-
стратором шляхом приєднання ко-
ристувача до договору, що розмі-
щується на офіційному веб-сайті 
технічного адміністратора.

Інформація щодо підключення 
до цього реєстру знаходиться на 
сайті державного підприємства 
“Національні інформаційні систе-
ми” за посиланням реєстру http://
nais.gov.ua/contract

Олена ФЕДІВ,  
начальник реєстраційної 
служби Тернопільського 

районного управління юстиції.

Нове в законодавстві ●

До уваги 
юридичних осіб  

та фізичних  
осіб-підприємців, 
органів державної 

влади, органів 
місцевого 

самоврядування, 
органів внутрішніх 

справ, органів 
прокуратури, 

органів Служби 
безпеки України!

В Держфінінспекції в області  функціонує телефон довіри, який забез-
печує зв’язок інспекції з громадськістю. Телефонувати можна щодня  з 
9.00  до 18.00 (у п’ятницю з 9.00  до  17.00)  за номером   (0-352) 52-
54-05. Основними завданнями функціонування телефону довіри є: на-
дання інформації щодо повноважень органів Держфінінспекції, забез-
печення оперативного реагування на порушення чинного законодавства 
при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи кому-
нального майна, виявлення фактів можливих корупційних та інших не-
правомірних дій (бездіяльності) посадових осіб органів Держфінінспекції 
при здійсненні ними своїх повноважень.

Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з 
державним майном та грошима, а тим більше факти їх незаконного при-

власнення, не вагайтесь — дзвоніть на телефон довіри.
  Крім цього, Держфінінспекція в області просить інформувати про 

факти неналежного виконання обов’язків  її працівниками  під час про-
ведення ними контрольних заходів. У випадку упередженості з боку фі-
нансового інспектора, формалізму чи відхилення від законодавчих та 
нормативних документів в його роботі, негайно дзвоніть на телефон до-
віри. У повідомленнях необхідно викласти причини звернень та суть 
питання.  Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзво-
нити на телефон  довіри  Держфінінспекції  України  за номером  (044)  
425-38-18.  

Прес-служба Держфініспекції в Тернопільській області.

Допоможе телефон довіри

1 жовтня ц. р. з нагоди Між-
народного дня людей похилого 
віку голова Тернопільської ра-
йонної організації Товариства 
Червоного Хреста України 
Ольга Нижник, заступник голов-
ного лікаря Тернопільського ра-
йонного територіального ме-
дичного об’єднання Ігор Войто-
вич, директор територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
Надія Бойко зустрілися з колек-
тивом геріатричного відділу 
ТРТМО в селі Мишковичі Терно-
пільського району, відвідали па-
цієнтів, поспілкувалися зі ста-
ренькими, вручили подарунки.

Детальніше про відзначення 
Міжнародного дня людей похи-
лого віку  в Тернопільському 
районі — в наступному номері 
газети “Подільське слово”. 

 
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.



Програма телепередачП’ятниця, 2 жовтня 2015 року

5 жовтня
Понеділок 

6 жовтня
вівторок

7 жовтня
середа

8 жовтня
Четвер

9 жовтня
П’ятниця

10 жовтня
субота

11 жовтня
неділя

ут 1
Профiлактика.
15.00 Вiкно до Америки.
15.35 Казки Лiрника Сашка.
15.45 М/с “Друзi-янголи”.
16.25 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.30 Чоловiчий клуб.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Ексклюзивне iнтерв’ю 
     Артура Лафера, Голови Ассоцiацiї 
    Лаффера та компанiї Laffer Investments.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
         9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
          23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-4”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.20 Комедiя “Джентльмени удачi”.
14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами,
          дiвчатами”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Трилер “Iз пекла”. (2).

інтер
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 “Погана сусiдка”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство
          вели...” з Леонiдом Каневським-2”.
13.30, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Червона королева”.
00.10 Т/с “Мессiнг: той, 
         що бачив крiзь час”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «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 «Ідеальний
          чоловік». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ 
         калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Демократичний 
          терорист». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 М/с “Том i Джерi 
          в дитинствi”.
06.00, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.00 Труба мiстера Сосиски.
11.00 Х/ф “Жага золота”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Шерлок Холмс”.
16.10 Х/ф “Шерлок Холмс. 
         Гра тiней”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.15 Х/ф “Цiль номер один”.

новий канал
05.50, 7.05 Kids’ Time.
05.55 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
14.35 М/ф “Шрек-4”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.
00.15 Х/ф “Я, Франкенштейн”. (2).

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 «Глобальне 
         попередження».
10.20 «Моя професія».
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 «Творчий портрет».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Кулінарія від Андрія».
15.15 Д/Ф «Асканія-Нова».
15.50 «У пошуках легенд».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Просто неба».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Люди і долі».
18.00 «Луцьк і Косачі: 
           «Зібрались ми на віче…»
18.45 «Духовні скарби України».
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 «Чернігівщина 
           в житті славетних».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення 
           у цифровому форматі.

нтн
06.50 Х/ф “Тарганячi перегони”.
08.05 “Народний кухар”.
09.00 “Крутi 90-тi”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.40 Х/ф “Клин клином”.
13.20 Т/с “Той, що читає думки-2”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Без права на вибiр”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14”.
23.45 Т/с “Справжнiй
          детектив-2”. (3).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15, 18.55 Про головне.
10.05 Подорожнi.
10.50 Перша студiя.
11.35 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.25 Т/с “Минають роки, минають днi”.
14.25 Д/ф “Лист iз Рухну”.
14.55 Казки Лiрника Сашка.
15.05 М/с “Друзi-янголи”.
15.40 Хочу бути.
16.05 Фольк-music.
17.15 Богатирськi iгри.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
          16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
         9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-4”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.25, 21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Свiт навиворiт-6”.
00.00 Драма “Побiчний ефект”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Червона 
        королева”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...”
         з Леонiдом Каневським-2”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.10 Т/с “Мессiнг: 
        той, що бачив крiзь час”.

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 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Падіння комети». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Інтенсивна терапія». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Антизомбi.
11.05, 23.15 Т/с “Морська
          полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Код Костянтина”.
14.10, 16.10 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.20 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.25 Т/с “Снайпер-3. Останнiй пострiл”.
01.00 Х/ф “Парфумер. Iсторiя вбивцi”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
21.00 Х/ф “Александр”. (2).
00.15 Супермодель по-українськи.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 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 «Дива цивілізації».
12.25 «Мальовниче Тернопілля».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Чернігівщина 
         в житті славетних».
14.00 «Просто неба».
14.15 «Луцьк і Косачі:
         “Зібрались ми на віче…»
15.00 «Енергоманія».
15.30 Д/Ф «Дві долі».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Зона ризику».
18.00 «Замки Тернопілля».
18.15 «Козацька звитяга».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль 
           сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Випробуй на собі».
20.25 «Мальовниче
          Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Тарасова візитка».
21.30 «Європа 
       очима українця». 
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
         у цифровому форматі.

нтн
06.35 Х/ф “Справа Румянцева”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.40, 22.00 Т/с “CSI: 
        Лас-Вегас-14”.
13.15 Т/с “Убивчий вiддiл. Стамбул”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди карного розшуку”.
15.50 Х/ф “Проект “Альфа”.
17.35 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн 
        та партнери”.
23.45 Т/с “Справжнiй
         детектив-2”. (3).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
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, 18.05 Час-Ч.
13.25 Т/с “Минають роки, 
        минають днi”.
14.55 Казки Лiрника Сашка.
15.10 М/с “Друзi-янголи”.
15.40 Як це?
16.05 Музична перерва.
17.10 Д/с “Сага старовинної пущi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.30 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
          9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.25, 21.00 Т/с “Мiж нами,
         дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Життя без обману”.
00.00 Драма “Майстер”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Червона 
        королева”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Леонiдом Каневським-2”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.10 Т/с “Мессiнг: той, 
         що бачив крiзь час”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний
          голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Пам’яті Квітки Цісик.
14.00 Х/ф «Догора». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Про кіно».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Євромакс».
20.30 «Маестро моди».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Моє життя 
        без мене». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Студiя Вашингтон.
05.20 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55 Антизомбi.
11.00, 23.15 Т/с “Морська
         полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Код Костянтина”.
14.05, 16.10 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.20 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Снайпер-3. 
         Останнiй пострiл”.
01.00 Х/ф “Принц пiстолетiв”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
          Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись
         вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
21.00 Х/ф “Ерагон”.
23.00 Аферисти в мережах.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 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 «Замки 
          Тернопілля».
12.15 «Козацька звитяга».
12.30 «Європа очима українця».  
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Будьте здорові».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче 
         Тернопілля».
15.00 «Легенди 
         Запоріжжя».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні 
         нашого краю».
17.00 «Своє, українське».
17.15 «Поборники
        Незалежності України».
17.30 «Діловий ритм».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Азбука ремесел».
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
06.45 Х/ф “Нiчна пригода”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.40, 22.00 Т/с “CSI:
         Лас-Вегас-14”.
13.15 Т/с “Убивчий вiддiл. Стамбул”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди карного розшуку”.
15.55 Х/ф “Прорив”.
17.35 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
23.45 Т/с “Справжнiй 
        детектив-2”. (3).

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.15 Свiт on line.
08.40 Тепло.ua.
09.00 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.15 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
14.20 Фольк-music.
15.25 Д/ф “Формула життя
        Олександра Палладiна”.
15.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.50 Д/ф “Вiдмовся вiд 
       завтрашнього дня”.
17.45 Театральнi сезони.
18.20 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
         А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Гоголь Fest’ 15.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.30 Комедiя “Вусатий нянь”.
08.05 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-6”.
12.15 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.40 “Мiняю жiнку-10”.
15.00, 16.25 “Чотири весiлля-4”.
17.40 Х/ф “Альоша Попович 
        i Тугарин-Змiй”.
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Маленькi гiганти”.
23.20, 0.20 “Свiтське життя”.

інтер
06.45 Х/ф “Вiй”.
08.10 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний”.
11.00 Х/ф “Два Iвани”.
15.00 Х/ф “Любов з 
         випробувальним термiном”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.40 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
22.00 Х/ф “Генеральська невiстка”.

TV-4
06.00 Х/ф «Скажене золото». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої 
      літургії з архікатедрального 
        собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Нові пригоди Піноккіо». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар». 
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Музичні делікатеси».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «У пошуках часу». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.15 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.00 Х/ф “Канiкули Петрова i Васєчкiна”.
07.20 Х/ф “Ар-хi-ме-ди”.
09.00 Зiрка YouTube.
10.20, 12.15, 13.00 Дивитися всiм!
11.15 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “Термiнатор-2. Судний день”.
16.40 Х/ф “Термiнатор-3. 
         Повстання машин”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з
         Прем’єр-мiнiстром України.
20.35 Х/ф “Термiнатор-4. 
         I прийде спаситель”.
22.55 Х/ф “Соломон Кейн”.
00.50 Х/ф “Арена”.

новий канал
06.00, 7.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.55 Єралаш.
09.50 М/ф “Гладiатори Риму”.
11.45 М/ф “Тор: Легенда вiкiнгiв”.
13.15 Х/ф “Ерагон”.
15.20 Х/ф “Вiкiнги”.
17.20 Х/ф “Час вiдьом”.
19.10 М/ф “Астерiкс: Земля богiв”.
21.00 Х/ф “Троя”. (2).
00.05 Х/ф “Александр”. (2).

тет
06.00 М/ф “Тiмотi Твiдл”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.25 М/ф “Ведмедi-сусiди.
         Зимовi канiкули”.
12.30 М/ф “Лiсовий патруль”.
13.40 М/ф “Лiкар Айболит”.
14.50 Х/ф “Доктор Дулiттл-4”.
16.30 Х/ф “Доктор Дулiттл-5”.
18.00 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
20.15 Вiталька.
21.35 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 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 «Учнівський щоденник».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.10 «Невигадані історії».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Мальовниче
          Тернопілля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Будьмо знайомі».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Подорож гурмана».
18.50 «Край, в якому я живу».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні
           скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «Світлиця».
22.45 «7 природних чудес України».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

нтн
06.50 Т/с “Королiвство кривих”.
10.35 “Народний кухар”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
         Наввипередки зi смертю.
12.00 “Крутi 90-тi”.
12.55 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
14.50 “Розсмiши комiка”.
16.40 “Легенди
           карного розшуку”.
19.00 Т/с “Сiмейна iсторiя”.
23.00 Х/ф “У полонi космосу”. (3).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
         18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.15 Вiйна i мир.
11.00 Вiкно до Америки.
11.30 Ексклюзивне iнтерв’ю Артура 
      Лафера, Голови Ассоцiацiї Лаффера
      та компанiї Laffer Investments.
11.55 Вересень.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.25 Т/с “Минають роки, минають днi”.
14.55 Казки Лiрника Сашка.
15.05 М/с “Друзi-янголи”.
15.40 Хто в домi хазяїн?
16.05 Надвечiр’я. Долi.
16.55 Свiтло.
17.35 Книга.ua.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time”
        з Мирославою Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. 
     “Кадеттен Шаффхаузен” 
     (Швейцарiя) — “Мотор” (Запорiжжя).
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
          16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
         9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.25, 21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Мiняю жiнку-10”.
00.00 Трилер “На межi сумнiву”. (3).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Червона 
         королева”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Леонiдом Каневським-2”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.10 Т/с “Мессiнг: той,
         що бачив крiзь час”.

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 «Євромакс».
08.00 «Маестро моди».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Друзі по розуму». (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 «Історія Уенделла Бейкера». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Провокатор.
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Антизомбi.
11.10, 23.15 Т/с “Морська
         полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Код Костянтина”.
14.15, 16.10 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.20 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Снайпер-3. Останнiй пострiл”.
01.00 Х/ф “У смертельнiй небезпецi”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
         Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.30 Х/ф “Час вiдьом”.
22.20 Хто зверху?-3.
00.25 Х/ф “Учень Мерлiна”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 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 «Скарби музеїв 
         Полтавщини».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 Д/Ф «Живе 
         багатство України».
13.50 «Азбука ремесел».
14.10 «Ігор Павлюк: 
        між Бугом і Богом».
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 «Влада таланту».
18.00 «Телемандри».
18.20 «У пошуках 
         легенд».
18.30 «Думки вголос».
18.50 «Тернопіль 
          сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче 
          Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку
         з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
           у цифровому форматі.

нтн
06.50 Х/ф “Закоханий за 
            власним бажанням”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор 
          Джордж Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14”.
13.15 Т/с “Убивчий вiддiл. 
         Стамбул”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди карного розшуку”.
16.05 Х/ф “Двiйник”.
17.35 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
23.45 Т/с “Справжнiй 
           детектив-2”. (3).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15, 18.55 Про головне.
10.10 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. 
      “Кадеттен Шаффхаузен” 
      (Швейцарiя) — “Мотор” (Запорiжжя).
11.25 Д/ф “Стародавнi скарби Китаю”.
12.00 Д/с “Сага старовинної пущi”.
13.15 Час-Ч.
13.25 Т/с “Минають роки,
         минають днi”.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
14.45 Школа Мерi Поппiнс.
15.00 М/с “Друзi-янголи”.
15.35 Спогади.
16.00 Театральнi сезони.
16.35 Вiра. Надiя. Любов.
17.30 Д/с “Повернення видiв”.
         “Рожевий фламiнго”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” 
        з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

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 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.15 “Шустер Live”.
00.15 Драма “На гребенi хвилi”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25 Т/с “Червона королева”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Леонiдом Каневським-2”.
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 “Ванiльне небо”.

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 Україна. Перезавантаження.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дорога на
         грецьке весілля». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Тріумф кохання». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Студiя Вашингтон.
05.20 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 20.20 Антизомбi.
11.10, 23.15 Т/с “Морська 
          полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Код Костянтина”.
14.15, 16.10 Т/с “Слiдчi”.
16.50, 22.20 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Снайпер-3. Останнiй пострiл”.
01.00 Х/ф “Заборонений прийом”.

новий канал
06.05, 7.20 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.25 Т/с “Друзi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
21.00 Половинки.
22.50 Суперiнтуїцiя.
00.20 Стенд-Ап шоу.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 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.
16.45 Одного разу пiд Полтавою.
17.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
20.00 Х/ф “Доктор Дулiттл”.
21.40 Х/ф “Доктор Дулiттл-2”.
23.10 Х/ф “Дуже страшне кiно”. (3).
00.50 Дайош молодьож.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
          Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Телемандри».
12.20 «У пошуках легенд».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «Галерея образів».
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче 
         Тернопілля».
15.00 «Володимир Великий:
          погляд з Волині».
15.30 «Усе любов’ю 
         зміряне до дна».
15.50 Муз. фільм «Прости».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Cтеповики».
17.15 Д/Ф «Хата на Пріорці».
17.30 «Cлово має 
          народний депутат».
18.00 «Вінтаж».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Слід».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни 
         рятувальник».
21.30 «Актуально».
21.45 «7 природних чудес України».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
          у цифровому форматі.

нтн
05.55 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор 
         Джордж Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14”.
13.15 Т/с “Убивчий вiддiл. 
         Стамбул”.
15.00, 19.00 “Свiдок”.
15.15 “Легенди карного розшуку”.
16.15 Х/ф “Людина 
          в зеленому кiмоно”.
17.35 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн 
          та партнери”.
21.30 Свiдок.
23.45 Т/с “Копи-новобранцi-4”. (2).

ут 1

06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/с “Друзi-янголи”.
09.55 Хочу бути.
10.30 Книга.ua.
11.15 Д/ф “Поцiлунок Путiна”.
12.05 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.15 Д/ф “Клуб пригод”.
13.00 Свiтло.
13.35 Музика єднає нас.
14.35 Д/с “Повернення видiв”.
         “Рожевий фламiнго”.
15.25 Богатирськi iгри.
16.20 Чоловiчий клуб.
16.45 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
20.00 З Росiї з готiвкою.
21.00 Новини.
21.40 На пам’ять.
22.10 Гоголь Fest’ 15.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
08.55, 19.30 “ТСН”.
09.50 “Свiтське життя”.
10.50 Комедiя “Травневий дощ”.
12.45 Мелодрама “Маша”.
14.40 “Вгадай ящик”.
15.40 “Спецiальний випуск. 
          Вечiрнiй квартал”.
16.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.00 “Лiга смiху. Чемпiонат 
         України з гумору”.
00.10 Мелодрама “P.S. Я люблю тебе”. (2).

інтер
05.55 “Подробицi” - “Час”.
06.55 М/ф.
07.20 “Чекай на мене. Україна”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Бережiть жiнок”.
12.15 “Кохання з першого погляду”.
13.15 Т/с “Генеральська невiстка”.
17.00 “Щастя з пробiрки.
          9 мiсяцiв потому”.
18.00 Х/ф “Два Iвани”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Два Iвани”.
22.25 Т/с “Фродя”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Скажене золото». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Хліб і троянди». (1).
14.30 «Щоденник для батьків»
15.00 Х/ф «Нові пригоди Піноккіо». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Гал-кліп».
20.10 Пам’яті Квітки Цісик.
21.10 Х/ф «Третя п’ятниця». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.15 Факти.
05.35 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.15 Х/ф “Канiкули Петрова i Васєчкiна”.
07.30 Стоп-10.
08.20 Провокатор.
10.05 Секретний фронт.
11.05 Антизомбi.
12.00 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.15 Цивiльна оборона.
14.15 Iнсайдер.
15.15 Т/с “Снайпер-3. Останнiй пострiл”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Термiнатор-3. 
        Повстання машин”.
22.10 Х/ф “Термiнатор-2. Судний день”.

новий канал
06.00, 7.55 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
08.00 Хто зверху?-3.
10.00 Ревiзор.
13.10 Пристрастi за ревiзором.
15.20 Хто зверху?-4.
17.15 М/ф “Гладiатори Риму”.
19.15 М/ф “Тор: Легенда вiкiнгiв”.
21.00 Х/ф “Вiкiнги”.
22.55 Х/ф “Останнiй самурай”.

тет
06.00 М/с “Пригоди капiтана Врунгеля”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
10.55 М/ф “Лiсовий патруль”.
12.05 М/ф “Ведмедi-сусiди.
         Зимовi канiкули”.
13.15 Х/ф “Доктор Дулiттл-4”.
14.50 Х/ф “Доктор Дулiттл-5”.
16.30 Х/ф “Доктор Дулiттл”.
18.00 Х/ф “Доктор Дулiттл-2”.
19.40 Вiталька.
21.35 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.26 Погода. Анонси
10.30 «Велети духу і слави.
          Українська місія».
10.35 «Вінтаж».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні 
         Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Театральні зустрічі».
14.10 Д/Ф «Хата
         на Пріорці».
14.25 «Мальовниче 
         Тернопілля».
14.30 «Слід».
14.50 «Запрошує Оксана».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі 
         про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Учнівський 
         щоденник».
17.15 «У народному стилі».
17.40 «Пілігрим».
18.05 «Невигадані історії».
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.

нтн
05.50 Х/ф “Тiнi зникають 
         опiвднi”.
11.30 “Речовий доказ”.
          Чорна вдова.
13.10 “Детективи”.
15.10 Т/с “Кулагiн та партнери”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “16 кварталiв”.
21.20 Х/ф “Ударна група”. (2).
23.10 Х/ф “Американський нiндзя-3:
         Криваве полювання”. (2).

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

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

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

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

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

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

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

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 
0674130349, 51-48-51



5 П’ятниця, 2 жовтня 2015 року Актуально!
Це важливо ●Людина і її справа ●

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

17 вересня про-
фесійне свято 
відзначають муж-
ні, самовіддані 
люди — рятівники 
— працівники 
а в а р і й н о -
рятувальної служ-
би, пожежної охо-
рони, інших спе-
ціальних форму-
вань, а також гро-
мадяни, які зро-
били внесок у 
справу ліквідації 
наслідків надзви-
чайних ситуацій 
техногенного та 
природного ха-
рактеру, захисту 
життя і здоров’я 
людей.

З нагоди відзна-
чення Дня рятівника 
“надзвичайники” Тер-
нопільщини провели 
на Театральному май-
дані акцію “Запобігти. 
Врятувати. Допомог-
ти”, метою якої є по-
пуляризація професії 
рятівника, навчання 
населення азам першої медич-
ної допомоги, правилам безпеч-
ної поведінки в побуті та з ви-
бухонебезпечними предметами. 
Рятівники представили різні на-
прямки роботи державної служ-
би з надзвичайних ситуацій. Усі 
охочі оглянули техніку рятуваль-
них служб – пожежні автомобілі, 
броньовану розвідувальну ма-
шину, реанімобіль, раритетний 
пожежний мотоцикл, отримали 
інформацію про правила без-
печної поведінки під час надзви-
чайних ситуацій. Серед учасни-
ків акції були здебільшого шко-
лярі навчальних закладів Терно-
поля.

 — Під час виникнення над-
звичайних ситуацій людина по-
винна знати, як правильно діяти 
в складних умовах, — зазначив 
начальник управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Тернопільській облас-
ті, полковник служби цивільного 
захисту Віктор Маслей. — Має-
мо приклад сходу України, де 
мирні мешканці потрапляли під 
обстріли. Навики, як поводитися 
в таких ситуаціях, необхідні всім. 
Неодноразово маємо випадки, 
коли діти гинуть від отриманих 
травм, коли не знають, як пово-
дитися з вибухонебезпечними 
предметами. Піротехніки 
аварійно-рятувального загону 
спецпризначення демонструють 
муляжі вибухонебезпечних пред-
метів, щоб школярі візуально 
могли розуміти, як поводитися в 
такій ситуації.

З нагоди професійного свята 

кращих працівників управління 
ДСНС у Тернопільській області  
нагородили відзнаками та гра-
мотами. Волонтерам, які збира-
ють допомогу для української 
армії, управління ДСНС Терно-
пільщини вручило грамоту-
подяку “За ефективну співпрацю 
та вагомий внесок у забезпе-
чення особового складу управ-
ління ДСНС України у Тернопіль-
ській області, який виконує за-
вдання за призначенням у зоні 
проведення  антитерористичної 
операції”. 

Урочистості з нагоди Дня ря-
тівника відбулися 18 вересня 
ц. р. у Тернопільському район-
ному відділі управління ДСНС 
України у Тернопільській облас-
ті. Зі словами вдячності до ряту-
вальників Тернопільського райо-
ну звернулися завідувач сектору 
з питань надзвичайних ситуацій 
Тернопільської РДА Валерій Ба-
ца, начальник Тернопільського 
районного відділу управління 
ДСНС України в Тернопільській 
області, підполковник служби 
цивільного захисту Юрій Ткачик, 
заступник начальника 
оперативно-координаційного 
центру управління ДСНС у Тер-
нопільській області, підполков-
ник служби цивільного захисту 
Юрій Постащук. Хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять колиш-
нього працівника Тернопільсько-
го районного відділу управління 
ДСНС України в Тернопільській 
області, старшого лейтенанта 
служби цивільного захисту Рос-
тислава Манащука, який загинув 
7 жовтня 2011 року під час ви-

конання службових обов’язків, і 
рятівників, загиблих у зоні АТО.

Валерій Баца відзначив гра-
мотами Тернопільської РДА і 
Тернопільської районної ради за 
високий професіоналізм при ви-
конанні завдань цивільного за-
хисту населення і території та з 
нагоди Дня рятівника начальни-
ка Тернопільського районного 
відділу управління ДСНС України 
в Тернопільській області, під-
полковника служби цивільного 
захисту Юрія Ткачика, головного 
фахівця Тернопільського район-
ного відділу управління ДСНС 
України в Тернопільській облас-
ті, майора служби цивільного за-
хисту Ігоря Дзюбановського, 
старших пожежних рятувальни-
ків 3-ої державної пожежно-
рятувальної частини — сержанта 
служби цивільного захисту Віта-
лія Сілецького і прапорщика 
служби цивільного захисту Ан-
дрія Шелепу, старшого водія 
3-ої державної пожежно-
рятувальної частини, старшого 
прапорщика служби цивільного 
захисту Ярослава Томашевсько-
го. Пожежнику-рятувальнику 3-ої 
державної пожежно-рятувальної 
частини, рядовому служби ци-
вільного захисту Володимиру 
Андрієвському присвоєно зван-
ня молодшого сержанта. На-
грудним знаком управління 
ДСНС України “За заслуги” на-
городжено головного інспектора 
Тернопільського районного від-
ділу управління ДСНС України в 
Тернопільській області, майора 
служби цивільного захисту Ми-
хайла Оберишина. 

Покликання — рятувати

Начальник Тернопільського районного відділу управління ДСНС 
 України в Тернопільській області, підполковник служби цивільного  
захисту Юрій Ткачик нагородив нагрудним знаком управління ДСНС 

України “За заслуги” головного інспектора Тернопільського районного 
відділу управління ДСНС України в Тернопільській області, майора 

служби цивільного захисту Михайла Оберишина.

26. 05. 2015 набрав чинності За-
кон України від 21.05.2015 № 475 
“Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо відомостей про 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи”, 
яким серед іншого передбачено 
продовження на чотири місяці (тоб-
то до 25.09.2015) строку подачі 
юридичними особи, зареєстрова-
ними до набрання чинності Зако-
ном України від 14.10.2014 № 1701-
VII “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
визначення кінцевих вигодоодержу-
вачів юридичних осіб та публічних 
діячів” (25.05.2015), відомостей про 
свого кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера), у тому числі 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) їх учасника (засновни-
ка), якщо учасник (засновник) – 
юридична особа, або про відсут-
ність такого кінцевого бенефіціар-
ного власника (контролера).

Відповідно до відомостей Єдино-
го державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, 
значна кількість юридичних осіб цих 
відомостей не подала.

У зв’язку з цим прохання невід-

кладно звернутися до державного 
реєстратора юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців за місцез-
находженням юридичної особи для 
внесення необхідних відомостей до 
Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб-
підприємців.

Відповідальність згідно  з части-
оюи п’ятою статті 166-11 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення, неподання юридичною 
особою державному реєстратору 
передбаченої Законом України “Про 
державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців” 
інформації про кінцевого бенефіці-
арного власника (контролера) юри-
дичної особи тягне за собою накла-
дення на керівника юридичної осо-
би або особу, уповноважену діяти 
від імені юридичної особи (виконав-
чого органу), штрафу від трьохсот 
до п’ятисот неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян, тобто від 
5100 до 8500 гривень.

Оксана ДУМАНСЬКА,  
в. о. начальника 

Тернопільського районного 
управління юстиції.

До уваги юридичних  
осіб, засновниками яких  
є інші юридичні особи

Відбитки пальців, які тернопо-
ляни здають, оформляючи за-
кордонний паспорт, після 
отримання громадянином го-
тового документа вилучають-
ся із відомчої інформаційної 
системи та знищуються. Про 
це повідомили в управлінні 
ДМС України в Тернопільській 
області.

В разі оформлення громадяни-
ном закордонного паспорта, від-
цифровані відбитки пальців отриму-
ються і вносяться до Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру 
лише за його письмовою згодою 
(для осіб старших 16) або за пись-
мовою згодою батьків чи інших за-
конних представників (для осіб від 
12 до 16 років).

До реєстру вносяться відцифро-
вані відбитки вказівних пальців рук 
особи. У разі неможливості здати 
відбитки двох вказівних пальців за-
конодавство передбачає можли-
вість здати парні відбитки двох ін-
ших пальців або просто двох будь-
яких пальців рук,  про що обов’язково 
робиться відмітка в заяві-анкеті.

Отримання відцифрованих від-
битків здійснюється шляхом їх авто-

матичного сканування за допомо-
гою спеціального обладнання, яке 
входить до складу автоматизованих 
робочих місць відомчих інформацій-
них систем, установлених у терито-
ріальних органах/підрозділах ДМС 
або закордонних дипломатичних 
установах.

Після сканування відбитки паль-
ців особи не зберігають в територі-
альному органі чи підрозділі мігра-
ційної служби. Захищеними канала-
ми зв’язку їх передають до головно-
го обчислювального центру реє-
стру, а відтак до Державного центру 
персоналізації документів, де влас-
не і відбувається внесення відциф-
рованих відбитків до безконтактно-
го електронного носія. 

Після того, як громадянин отри-
мав готовий документ, у реєстрі 
робиться відповідна відмітка, а від-
битки пальців вилучаються і знищу-
ються з відомчої інформаційної сис-
теми. Форма та формат електро-
нних актів вилучення і знищення 
відбитків визначаються МВС.

 
За матеріалами управління ДМС 

України в Тернопільській 
області.

Консультації ●

Що потрібно знати,  
здаючи відбитки пальців  
на закордонний паспорт?

Результати матчів 17 туру: вища 
ліга — Біла-Товстолуг 1:1, Великі 
Гаї-Великі Бірки 2:3, Озерна-Дичків 
2:5, Велика Лука і Мишковичі-
Велика Березовиця 4:2, Шляхтинці-
Грабовець 0:4, Дубівці-Плотича 
(матч перенесено); перша ліга — 
Великий Глибочок-Івачів 5:3, Гаї 
Шевченківські-Кутківці 5:2, “Дина-
мо” (Тернопіль)-Прошова 2:8, 
Романівка-Довжанка 2:1, Пронятин-
Острів 1:0, Байківці-Білоскірка 0:2; 
друга ліга — Товстолуг-2-
Підгороднє +:— (3:0), Петриків-
Смиківці 3:2, Велика Лука і 
Мишковичі-2-Забойки 1:2, 
Домаморич-Баворів +:— (3:0), 
Лозова-Малий Ходачків 3:1, 
Жовтневе-Ігровиця 6:2.

Матчі 18 туру: вища ліга — 
Озерна-Біла 1:1, Велика Лука і 
Мишковичі-Дичків 1:1, Шляхтинці-
Великі Бірки 2:4, матчі Плотича-
Грабовець, Товстолуг-Велика Бе-
резовиця, Великі Гаї-Дубівці пере-
несено; перша ліга — “Динамо” 
(Тернопіль)-Великий Глибочок 2:2, 
Романівка-Гаї Шевченківські 3:3, 
Пронятин-Довжанка 2:1, Байківці-
Прошова 1:2, Кутківці-Білоскірка 
1:1, Івачів-Острів 1:6; друга ліга — 
Малий Ходачків-Жовтневе 6:3, 
Баворів-Лозова 1:5, Забойки-
Домаморич 1:3, Смиківці-Велика 
Лука і Мишковичі-2 0:1, Підгороднє-

Петриків —:+ (0:3), Залізці-
Товстолуг-2 1:0.

Матчі 19 туру: вища ліга — 
Дубівці-Озерна 3:1, Біла-Великі Гаї 
2:3, Дичків-Шляхтинці 2:1, Великі 
Бірки-Велика Лука і Мишковичі 2:0, 
Грабовець-Товстолуг 3:0, Велика 
Березовиця-Плотича 2:8; перша лі-
га — Великий Глибочок-Романівка 
5:1, Гаї Шевченківські-”Динамо” 
(Тернопіль) 1:3, Довжанка-Байківці 
7:4, Прошова-Пронятин 5:0, 
Білоскірка-Івачів 1:2, Острів-Кутківці 
4:1; друга ліга — Залізці-Петриків 
5:2, Велика Лука і Мишковичі-2-
Підгороднє +:— (3:0), Домаморич-
Смиківці 2:4, Лозова-Забойки 1:3, 
Жовтневе-Баворів 1:1, Малий 
Ходачків-Ігровиця 6:1.

У наступному турі (4 жовтня) зі-
грають: вища ліга — Велика 
Березовиця-Дубівці, Грабовець-
Біла, Велика Лука і Мишковичі-
Великі Гаї, Шляхтинці-Озерна, 
Товстолуг-Дичків, Плотича-Великі 
Бірки; перша ліга — Білоскірка-
Великий Глибочок, Острів-Гаї Шев-
ченківські, Пронятин-”Динамо” 
(Тернопіль), Байківці-Романівка, 
Кутківці-Довжанка, Івачів-Прошова; 
друга ліга — Баворів-Ігровиця, 
Забойки-Жовтневе, Лозова-
Смиківці, Підгороднє-Домаморич, 
Велика Лука і Мишковичі-2-Залізці, 
Петриків-Товстолуг-2.

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського 
району. Тури 17-19

Особовий склад Тернопільського районного відділу управління ДСНС України  
в Тернопільській області під час відзначення професійного свята, 18 вересня 2015 року.
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Це повинен знати кожен ●

Культура ●

Галина ЗЮБРОВСЬКА – 
старший науковий співробітник 
меморіального музею Соломії 

Крушельницької. 
Галина ЮРСА – ТРР 

“Джерело”.

Народна мудрість каже, що 
людина живе доти, поки про 
неї пам’ятають. Хоч відома 
українська співачка зi світо-
вою славою Соломія Кру-
шельницька народилася і 
творила в позаминулому та 
минулому століттях, у Білій 
Тернопільського району, де 
пройшли її дитячі та юнаць-
кі літа, Соломію Крушель-
ницьку пам’ятають не лише 
як оперну діву, а згадують 
як відому односельчанку, 
яка не забувала своє селян-
ське походження, а горди-
лась, що вона – дочка про-
стого українського багато-
страждального і  благосло-
венного Богом народу. 

День народження Соломії Кру-
шельницької 23 вересня 1872 
року у Білій зустрічають як ро-
динне свято. Цього року урочини 
у меморіальному музеї її славно-
го імені пройшли під гаслом 
“Скарбниця пам’яті Соломії Кру-
шельницької” та подарували при-
сутнім хвилини тепла й любові. 
Щирі привітання до нині сущих 
та добре слово про нашу славну 
землячку мовили провідний ме-
тодист Тернопільського район-
ного будинку культури Оксана 
Ковальчик, Білецький сільський 
голова Надія Мотика. А перемо-
жець І обласного конкукрсу на 
здобуття премії імені Соломії 
Крушельницької Людмила Чер-
вінська дарувала чудові україн-
ські пісні. Хвилюючими спогада-
ми півстолітньої давності про 

день відкриття 
меморіального 
музею  Соломії 
Крушельницької 
поділилася Ірина 
Борко (Салевич), 
яка зі своєю се-
строю виступала 
тоді на урочис-
тостях. У дво-
томнику М. Го-
ловащенка “Со-
ломія Крушель-
ницька” є згадка: 
“Чистотою співу 
дивували… білів-
ські дівчата Іри-
на та Надія Са-
левич”. 

У Білій стало 
доброю традиці-
єю називати ді-
вчаток іменем 
Соломія. Науко-
вий працівник 
меморіального 
музею Соломії 
Крушельницької 
Марія Федун зі-
брала  їх творчий 
колектив “Букет 
Соломійок”. Ді-
вчата дарують 
односельцям та 
гостям українські 
мелодії та пое-
зію. Багато з них 
гарно вишива-
ють, малюють. Зокрема, юна ху-
дожниця Соломія Ракуш подарува-
ла музеєві власну картину “Соло-
мія”, на якій зобразила свою відо-
му та незабутню землячку.

Марія Федун прочитала власні 
поетичні рядки про сучасних тала-
новитих тезок Соломії Крушель-
ницької.

Зворушили слухачів пісні учас-
ників народного самодіяльного хо-
ру ім. Соломії Крушельницької се-

ла Білої та Народного фольклорно-
обрядового колективу “Білівчан-
ка”, солістів Мирослави Ядчишин 
та Володимира Роговського, 
прикрашенi поезією Наталії Огір-
ки.

Колектив меморіального музею 
Соломії Крушельницької у Білій 
Тернопільського району щиро дя-
кує учасникам та глядачам дійства 
“Скарбниця пам’яті Соломії Кру-
шельницької” за популяризацію 
українського мистецтва.    

Соломіїн день

Юна художниця Соломія Ракуш подарувала 
музею власну картину “Соломія”.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

25-26 вересня ц. р. за під-
тримки Фонду сприяння де-
мократії Посольства США в 
Україні Тернопільське творче 
молодіжне об’єднання “Нів-
року” спільно з інформацій-
ним центром “Майдан Моні-
торинг” провело семінар для 
громадських спостерігачів та 
тернопільських районних ко-
ординаторів просвітницьких 
кампаній на місцевих вибо-
рах 25 жовтня 2015 року.

Під час семінару юрист Ольга 
Мазаєва ознайомила присутніх із 
Законом України “Про місцеві ви-
бори” від 14 липня 2015 року. Ор-
ганізацію та проведення голосу-
вання безпосередньо на виборчих 
дільницях забезпечуватимуть діль-
ничні виборчі комісії. ДВК утворю-
ється у складі: для малих дільниць 
— 10-14 осіб, для середніх — 12-16 
осіб, для великих — 14-18 осіб. 
Ольга Мазаєва зазначила, що не-
доліком закону про місцеві вибори 
є те, що в ньому не прописано, 
яким чином визначається розмір 
дільниці. Термін формування тери-
торіальних виборчих комісій збіль-
шено з 3 до 5 днів.    

Враховуючи територіальну ор-
ганізацію місцевих виборів 25 жов-
тня, виборець отримає одразу де-
кілька бюлетенів. Жителі Тернопо-
ля матимуть окремі бюлетені для 
виборів міського голови, депутатів 
міської ради, депутатів обласної 
ради. Жителі районних центрів, сіл 
і селищ — для виборів сільського/
селищного голови, депутатів сіль-
ської/селищної ради, депутатів ра-
йонної і обласної рад. У виборчому 
бюлетені спочатку буде зазначена 
повна назва місцевої організації 
партії, потім прізвище лідера спис-
ку, прізвище кандидата в депутати, 
закріпленого за відповідним тери-
торіальним виборчим округом. 

Вибори депутатів обласних, 

міських і районних рад проводити-
муться за пропорційною вибор-
чою системою за відкритими 
списками місцевих організацій 
партій. До рад пройдуть партії, які 
отримають 5% і більше голосів ви-
борців. Визначення виборчої кво-
ти для розподілу депутатських 
мандатів обчислюватиметься шля-
хом ділення сумарної кількості го-
лосів виборців, поданих за місцеві 
організації партії, що отримали 
більше 5% голосів виборців, на 
число кількості депутатських ман-
датів у цьому багатомандатному 
виборчому окрузі. Кандидати в 
депутати у виборчому списку від 
місцевої організації партії, яка по-
долала прохідний бар’єр, розта-
шовуватимуться в порядку змен-
шення відсотка голосів виборців, 
поданих за відповідну місцеву ор-
ганізацію партії у територіальних 
виборчих округах, за якими були 
закріплені кандидати. Відсоток 
підтримки вираховується від кіль-
кості виборців, які взяли участь у 
голосуванні в цьому окрузі. 

Вибори депутатів сільських і се-
лищних рад відбудуться за мажо-
ритарною виборчою системою. 
Вибори сільських, селищних, місь-
ких голів (де менше 90 тисяч ви-
борців) — за мажоритарною систе-
мою відносної більшості, вибори 
міського голови в містах із кількіс-
тю виборців більше 90 тисяч — за 
мажоритарною системою віднос-
ної більшості. Висування осіб на 
зазначені посади здійснювати-
меться як партіями, так і шляхом 
самовисування. 

Законом України “Про місцеві 
вибори” передбачена можливість 
одночасного подання кандидатури 
на посаду сільського, селищного 
чи міського голови та кандидатури 
в депутати обласних, районних, 
міських, районних у містах рад. Од-
нак таке висування має здійснити 
місцева організація лише однієї 
політичної сили. Одна і та ж особа 
не може бути одночасно висунута 

кандидатом у депутати двох різних 
місцевих рад, водночас кандида-
том у депутати сільської чи селищ-
ної ради і кандидатом на посаду 
сільського, селищного або місько-
го голови.

Документ, який посвідчує осо-
бу, підтверджує громадянство та 
засвідчує місце проживання ви-
борця, на місцевих виборах — пас-
порт громадянина України, для 
осіб, які нещодавно отримали гро-
мадянство України, — тимчасове 
посвідчення громадянина України. 
Права голосу на місцевих виборах 
не матимуть військовослужбовці 
строкової служби; громадяни Укра-
їни, які проживають за кордоном 
або за вироком суду перебувають 
у місцях позбавлення волі;  особи, 
визнані судом недієздатними. 

Під час семінару розглянули та-
кож питання комунікації координа-
торів просвітницьких кампаній на 
місцевих виборах 2015 року, коор-
динації співпраці з моніторингови-
ми групами і спостерігачами, ін-
формаційної безпеки в інтернет-
сервісах соціальних мереж під час 
проведення виборів.  

— Найпоширенішою формою 
народовладдя є вибори, — зазна-
чив виконавчий директор інформа-
ційного центру “Майдан Моніто-
ринг” Володимир Ханас. — Вибір 
кожного громадянина має бути 
усвідомленим. Саме тому спільно з 
творчим молодіжним об’єднанням 
“Нівроку” проводимо заходи, під 
час яких пояснюємо зміни у вибор-
чому законодавстві, інформуємо 
виборців. Місцеві вибори мають 
бути чесними і прозорими. З цією 
метою проводимо моніторинг по-
рушення виборчого процесу, готу-
ємо спостерігачів. Найближчим ча-
сом плануємо провести в кожному 
районі Тернопільщини просвіт-
ницькі заходи для виборців щодо 
місцевих виборів 25 жовтня, тре-
нінги для учасників мобільних груп, 
до яких увійдуть громадські акти-
вісти і журналісти.

Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. сумує з  
приводу смерті колишнього вчителя фізкультури Євгена Івановича 
Козуляка і висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Педагогічний і трудовий колективи Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.  
імені Володимира Гарматія висловлюють щире співчуття вчителю 
музики Надії Михайлівні Думанській з приводу смерті бабусі.
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Сільських і селищних голів обиратимуть 
відносною більшістю голосів

Щорічно внаслідок пожеж ги-
не та страждає значна кіль-
кість людей. В дим та попіл 
перетворюються цінності на 
мільярди гривень.

Якщо виникла пожежа — рахунок 
часу йде на секунди. Не панікуйте, 
остерігайтеся високої температури, 
задимленості та загазованості, об-
валу конструкцій будинків і споруд, 
вибухів технологічного обладнання і 
приладів, падіння обгорілих дерев і 
провалів. Знайте, де знаходяться 
засоби пожежегасіння та вмійте ни-
ми користуватися.

Правильно використовуйте 
засоби гасіння пожеж:

— переносні вогнегасники (по-
рошкові, вуглекислотні, водопінні) 
використовують згідно з інструкці-
єю, наведеною у вигляді малюнків і 
тексту на корпусі вогнегасників;

— для приведення в дію пожеж-
них кранів, які знаходяться в будин-
ку (споруді), необхідно відкрити 
дверцята шафи і розкласти в на-
прямку осередку пожежі рукав, який 
з’єднаний з краном і стволом. Від-
крити вентиль поворотом махович-
ка проти ходу годинникової стрілки 
і спрямуйте струмінь води із ствола 
на осередок горіння.

Заходи щодо рятування по-
терпілих з будинків, які горять, 
та під час гасіння пожежі:

— перед тим, як увійти в примі-
щення, що горить, накрийтеся мо-
крою ковдрою, будь-яким одягом 
чи щільною тканиною;

— відкривайте обережно двері в 
задимлене приміщення, щоб уник-
нути посилення пожежі від великого 
притоку свіжого повітря;

— в сильно задимленому примі-
щенні рухайтесь поповзом або при-
гинаючись;

— для захисту від чадного газу 
необхідно дихати через зволожену 
тканину;

— у першу чергу рятуйте дітей, 
інвалідів та старих людей;

— пам’ятайте, що маленькі діти 
від страху часто ховаються під ліж-
ко, в шафу та забиваються у куток;

— виходити із осередку пожежі 
необхідно в той бік, звідки віє вітер;

— побачивши людину, на якій 
горить одяг, зваліть її на землю та 
швидко накиньте будь-яку ковдру 
чи покривало (бажано зволожену) і 
щільно притисніть до тіла, при не-
обхідності, викличте медичну допо-
могу;

— якщо загорівся ваш одяг, па-
дайте на землю і перевертайтесь, 
щоб збити полум’я, ні в якому разі 

не біжіть — це ще більше роздуває 
вогонь;

— під час гасіння пожежі вико-
ристовуйте вогнегасники, пожежні 
крани, воду, пісок, землю, кошму та 
інші засоби гасіння вогню;

— бензин, гас, органічні масла та 
розчинники, що загорілися, гасіть 
тільки за допомогою пристосованих 
видів вогнегасників, засипайте піс-
ком або грунтом, якщо осередок 
пожежі невеликий — накрийте його 
азбестовим чи брезентовим покри-
валом, зволоженою тканиною чи 
одягом;

— якщо горить електричне об-
ладнання або проводка, вимкніть 
рубильник, вимикач або електричні 
пробки, потім починайте гасити во-
гонь.

Якщо пожежа застала вас у 
приміщенні:

— якщо ви прокинулись від шуму 
пожежі і запаху диму, не сідайте в 
ліжку, а скотіться з нього на підлогу 
та повзіть під хмарою диму до две-
рей вашого приміщення, але не від-
чиняйте їх відразу;

— обережно доторкніться до 
дверей тильною стороною долоні, 
якщо двері не гарячі, то обережно 
відчиніть їх та швидко виходьте, як-
що двері гарячі — не відчиняйте їх, 
дим та полум’я не дозволять вам 
вийти;

— щільно закрийте двері, а всі 
щілини і отвори заткніть будь-якою 
тканиною, щоб уникнути подальшо-
го проникнення диму та повертай-
тесь поповзом у глибину приміщен-
ня і приймайте заходи до порятун-
ку;

— присядьте, глибоко вдихніть 
повітря, розкрийте вікно, висуньте-
ся та кричіть “Допоможіть, поже-
жа!”, якщо ви не в змозі відкрити 
вікно — розбийте віконне скло твер-
дим предметом та зверніть увагу 
людей, які можуть викликати 
пожежно-рятувальну службу;

— якщо ви вибрались через две-
рі, зачиніть їх і поповзом пересувай-
тесь до виходу із приміщення 
(обов’язково зачиніть за собою всі 
двері);

— якщо ви знаходитесь у висо-
тному будинку, не біжіть вниз крізь 
вогнище, а користуйтеся можливіс-
тю врятуватися на даху будівлі, ви-
користовуйте пожежну драбину, під 
час пожежі заборонено користува-
тися ліфтами.
Тернопільський районний відділ 

управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 

у Тернопільській області.

Якщо горить…

Землевпорядники Тернопіль-
щини включили до переліку 
інвестиційно-привабливих зе-
мель 161 земельну ділянку 
сільськогосподарського при-
значення державної власнос-
ті. Права оренди на ці наділи 
планують продати інвесторам 
на відкритих земельних  
аукціонах. 

Загальна площа усіх земельних 
ділянок складає близько 2,2 тис. 
гектарів. Найбільша кількість зе-
мель, знаходиться у Заліщицькому 
(27 ділянок площею 278,5 га), Збо-
рівському (24 площею 329,8 га), 
Бережанському (15 площею 264,3 
га) та Лановецькому (14 площею 
180,8 га) районах Тернопільської 
області.

У вересні цього року землевпо-
рядники запланували продати на 
земельних аукціонах права оренди 
на 24 земельні ділянки площею 
більш, ніж 353 гектари. Наділи роз-
ташовані на території Бережансько-
го (13), Збаразького (6), Підгаєцько-

го (3), Лановецького (1) та Шумсько-
го (1) районів Тернопільщини. Землі 
призначені для ведення товарного 
сільськогосподарського виробни-
цтва. Інвесторам запропонують при-
дбати права оренди терміном на 7 
років із стартовою ціною у розмірі 
5% від нормативної грошової оцінки 
(при встановленому законом мініму-
мі у 3%).

Довідково:
Земельні торги проводяться від-

повідно до глави 21 Земельного 
кодексу України “Продаж земель-
них ділянок або прав на них на кон-
курентних засадах”.

Інформація про лоти із зазначен-
ням місця розташування земельних 
ділянок, їх площі та кадастрових но-
мерів, а також стартового розміру 
річної орендної плати розміщена на 
сайті Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та ка-
дастру в розділі “Земельні торги”.

 
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua
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На Тернопільщині інвесторам 
запропонують права оренди 

більше, ніж на 160 земельних 
ділянок сільгосппризначення
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Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

У краєзнавчому музеї відбу-
лася зустріч з цікавою і непе-
ресічною людиною нашого ча-
су — українським дисидентом, 
учасником руху шістдесятни-
ків, багаторічним політв’язнем, 
політиком, громадським дія-
чем, письменником Миколою 
Горбалем. 

Поспілкуватися з паном Мико-
лою завітало багато тернопільських 
письменників, громадських діячів. 
На превеликий подив, цей чоловік в 
жодному разі не нарікає на долю, 
навпаки, дякує. Ситуація, в якій він 
опинився, дала йому можливість 
жити й спілкуватися поряд з такими 
відомими особистостями, як патрі-
арх Володимир, Левко Лук’яненко, 
Богдан Горинь та багато інших. 
Карбування душі та духу за гратами 
були недаремними. Мине небагато 
часу, і все пережите ляже на па-
пір... 

Покарання пан Микола відбував 
у колонії пос. Лєсной, у Мордовії, 
потім у ст.Всехсвятська Пермської 
обл.. В це важко повірити, але, з 
його слів, це були духовно найбільш 
насичені роки  життя. В ув’язненні 
він написав збірку віршів „Дні і ночі“. 
Більшість цих поетичних рефлексій 
пізніше увійдуть до збірки „Деталі 
піщаного годинника“. За свідченням 
С. Глузмана, Микола був “громад-
ським писарем“: „Доки наші 
наглядачі-чекісти натхненно боро-
лися з присутністю в зоні зимової 
білизни та пружинних механічних 
бритв („Не положено!“), тихі і зовні 
спокійні до байдужости Антонюк і 
Горбаль обкладалися безліччю книг 
та журналів і... писали, писали, пи-
сали. Їхні „ксиви“ несли світові 
іформацію про людей зони, її життя. 
І це була страшна зброя. Десятки, 
сотні тисяч чекістів і їхніх стукачів 
вишукували крамолу на волі, саджа-
ли до тюрем, таборів і психіатрич-
них лікарень, а тут, у найпотойбічні-
шому місці цілковитої неволі й ізо-
ляції писали “Самвидав!“

Заарештовано за підозрою в 
“антирадянській агітації та пропа-
ганді”. Однак після звільнення Ми-
кола Горбаль приїжджає до Києва і 
вступає до Української Гельсінської 
групи. Наступний арешт, 10 років 
особливо суворого режиму і 5 років 
заслання. Лише після цього пере-
життя він напише збірку  “Деталі 
піщаного годинника”. На  зустрічі у 
Тернополі Микола Горбаль презен-
тував унікальне авторське видання, 
роман “Повернення”. Роман-
передбачення про події нашого 
сьогодення. 

“Є твердження, що саме цього 
(2013) року кожна планетарна сис-
тема нашої Галактики перейде на 
вищий щабель існування. Вважа-
ється, що такі зміни не обминуть і 
нашу Сонячну систему. На Землі 
такі зміни можуть супроводжува-
тись певними природними ката-
клізмами, але це аж ніяк не позна-
читься негативно на рівні духовних 
енергій кожної особистості. Нау-
ковці твердять, що уже зараз із 
кожним із нас відбуваються разючі 
зміни, незалежно — усвідомлюємо 
ми це чи ні. Кожний живий орга-
нізм має певну енергетичну вібра-
цію. Частота вібрації кожної люди-

ни зараз є в десятки раз більшою, 
ніж була ще сто років тому. Це ряд-
ки з передмови до книжки “Повер-
нення” Миколи Горбаля, презента-
ція якої відбулася у Тернопільсько-
му краєзнавчому музеї. Книжка на 
180 градусів міняє світогляд бага-
тьох людей, принаймі змушує їх 
замислитися. Мова, в першу чергу, 
про атеїстів та фанатиків віри, як 
такої. Час, у якому відбуваються 
події, — це постсовєтська Україна, 
спотворена комуністичною пропа-
гандою, засмічена кагебістськими 
сексотами та імперською агенту-
рою. Один з головних героїв — 
журналіст Олег отримує містичне 
завдання світлом правди очистити 
край від скверни. У романі є ще 
один герой — священик о. Валерій. 
Через нього письменник передає 
читачам пророцтва Божого прови-
діння. Вони вражають. Адже книга 
була написана до Революції Гід-
ності. Цитую деякі абзаци: “Украї-
на, з розповіді Олега, ставала епі-
центром зіткнення демонічних сил 
із Божим промислом, і цим він, 
можливо, й не підозрюючи, приво-
дить до думки, що на Україну Бо-
гом покладено якусь вселенську 
світлу місію. Те, що робить тепе-
рішній президент України (Януко-
вич), виразно означено печаттю 
лукавого, бо потоптано заповіді 
Божі “не кради”, “не вбий”, “Не 
свідкуй неправдиво”. Судочинство 
перетворено в слухняний виконав-
чий орган злочинця президента. 
Генерального прокурора призна-
чає злодій президент, і такий про-
курор — відданий пес хазяїна. Мі-
ністр оборони — агент Москви, го-
лова Служби безпеки — москов-
ський кагебіст, міністр освіти — 
кремлівський прислужник. У таких 
умовах життя українця в Україні 
стає нестерпним. Я переконаний, 
що Божа сутність українства, або 
як ви, Олеже, називаєте її — со-
борна душа України — довго цього 
терпіти не зможе. Народ повстане. 
І ми ще будемо свідками, як міль-
йони людей з молитвами до Бога 
вийдуть на майдани. Очевидно, по-
треба народу очистити країну від 
скверни активізує проти себе усяку 
нечисть. Щоб застрашити народ, 
натовпи бездушних організмів, за 
підтримки влади, робитимуть жах-
ливі речі: викрадатимуть активістів 
супротиву, мордуватимуть і вбива-
тимуть їх, стрілятимуть у людей. 
Вони виконуватимуть замовлення 
сатани. Увесь світ зі здивуванням і 
захопленням спостерігатиме за по-
встанням українців проти лукавого. 
А усі русскіє міри — це демонічні 
структури”. 

Письменник і політв’язень Мико-
ла Горбаль під час спілкування зау-
важив, що Україна вже пройшла час 
покаяння та спокути. Зараз прохо-
дить наступний процес трансфор-
мації — процес очищення. Україна 
знаходиться в епіцентрі протисто-
яння планетарному злу. Наступний 
її етап — Боже благословення.

До слова, роман завершується 
тим, що всі, хто колись емігрував з 
України (а це мільйони людей) — 
починають повертатися на рідну 
землю. Якщо вищезгадані перед-
бачення вже здійснилися, а деякі 
здійснюються вже зараз, то є надія, 
що все, про що пророкує у своїй 
книзі автор, — здійсниться так само. 
Це тішить і вселяє оптимізм.

Пророцтва у книжці 
нашого земляка Миколи 

Горбаля здійснилися

Письменник Микола Горбаль.

Цікаві зустрічі ● Духовні цінності ●

Володимир МОРОЗ.

“Ім’я Шляхтинці походить від 
гори Шляхтин, під якою село 
лежить. Під тією горою є 
криниця з дуже здоровою 
водою; її називають “керни-
ця гетьманська”. Вчений Іван 
Петрушевич каже, що тая 
криниця тому називається 
гетьманською, що гетьман 
Йосиф Потоцький, перебува-
ючи у Збаражі, казав собі з 
неї воду возити. Так само ка-
же народна традиція”,— так 
писав у 1894 році про село 
Шляхтинці поблизу Тернопо-
ля автор розвідки “Місто 
Тернопіль та його околиці” 
отець Петро Білинський.

Шляхтинці вперше згадані в 
джерелах у 1463 році як Шитнаків-
ці. Історія села багата й цікава, 
адже звідти вийшли або там жили 
відомі громадські діячі, історики, 
педагоги, письменники й один 
композитор із родини Барвінських, 
письменниця Дарія Віконська 
(справжнє ім’я Іванна-Кароліна 
Федорович), меценат Микола Ма-
лицький, інженер Василь Балабан. 
Про них можна писати книги. Осо-
бливо цікаві спогади про Шлях-
тинці другої половини XIX-початку 
XX століття залишив один із Бар-
вінських — Олександр.

 “На Поділлю, за милю від Тер-
нополя, над яром річки Гнізни, 
розкинулось на західній збочи се-
го яру живописно положене село 
Шляхтинці. На супротилежній збо-
чи (боці — авт.) яру, доволі стрім-
ко нахиленій до річної долини, 
красувалася громадка старезних 
сосон, а дальше виднівся дубовий 
гайок, що губився аж за горою. 
Від західного берега річки серед 
густої деревини здіймались амфі-
театрально біленькі селянські хат-
ки з солом’яними стріхами. Понад 
ними, на самім краю західної збо-
чи, серед столітніх ясенів, берес-
тів і каштанів сховалася велика 
сільська хата, а побіч неї висува-
лася мала мурована церковця з 
червоною банею, обмаєна довко-
ла старезними липами... В сій ве-
ликій сільській хаті, нині її вже не-
ма, родився я 8 червня 1847 ро-
ку”,— пригадував Олександр Бар-
вінський.

Історик, педагог і справді ша-

нований працьовитий політик про-
вів дитинство у Шляхтинцях, де 
його батько Григорій служив свя-
щеником протягом майже півсто-
ліття.

“Отець мій був поважної і суво-
рої вдачі, рідко коли усміхнувся, а 
не тямлю, щоби жартував коли-
небудь. На життя глядів поважно, 
був вельми примірним і ревним 
священиком, сповняв дуже точно 
свої обов’язки без сотрудника в 
двох церквах (дочірна у Лозові) і 
трьох селах (Шляхтинці, Лозова і 
Курники) аж до самої смерті (умер 
на новий рік 1880, а ще на Різдво 
відправляв Богослуження, — читає-
мо далі у спогадах нашого земля-
ка.— При тім провадив рільне гос-
подарство і велику пасіку (15 літ 
завідував крім того сусідніми Бай-
ківцями, Смиківцями і Русанівкою)... 
Для нас, дітей, був це живий при-
клад  точності, обов’язковості і не-
всипущої праці”.

Церква Трійці зведена у 1674 
році. “Її стіни збудовані з великих 
кам’яних кругляків, вікна невеликі, 
заґратовані грубим залізним прут-
тям. Стіни понад метр грубі, дах 
присадкуватий, покритий че-
репицею, баня невелика з оцинко-
ваного заліза. Церква обведена у 
висоту людини кам’яним муром. 
Між церквою і муром збереглися 
сліди давнього цвинтаря. Дзвіниця 
подібна до дзвіниці тернопільської 
“Середньої церкви”. Правдоподіб-
но церква в Шляхтинцях збудова-
на в тому самому часі й тими са-
мими майстрами-будівничими, що 
в Тернополі”,— писали Юрій Слав-
чук та Дем’ян Дергак у збірнику 
“Шляхами Золотого Поділля”.

Храм був центром сільського 
духовного життя, йдеться у тій же 
статті. За спогадами Олександра 
Барвінського, деякі з місцевих се-
лян наймалися до священика на 
роботу при землі та господарці. 
Але отець Григорій Барвінський, 
як подав його син, ніколи не виви-
щував себе з-поміж них. Радше 
був просто патріархальним.

Найбільше гостей у Шляхтин-
цях бувало на Зелені свята — як-
не-як, а храмовий празник. Проте 
і в інший час заїжджали сюди ви-
значні люди, навіть з-над Дніпра.

“І дивним дивом сталося так, 
що Пантелеймон Куліш в 1869 
pоці, заїхавши до Шляхтинець, 
щоби особисто познакомитись із 

моїми родичами і з нами, трьома 
братами, пересиджував під тими 
двома розложистими каштанами 
посеред нас та любувався тими 
деревами-велетами і цілою гар-
ною оселею”,— знаходимо у спо-
гадах Барвінського.

Це Пантелеймон Куліш сказав, 
що шляхтинецька церква збудова-
на у “варяжськім” стилі. Храм сто-
їть досі. От тільки дерев, під якими 
сиділи Барвінські з автором “Чор-
ної ради”, немає. Їх просто зруба-
ли...

Першу школу у Шляхтинцях за-
снували ще у 1850 році. Освітня 
будівля стояла одразу біля церкви 
і мала дві кімнати: для навчання і 
для вчителя. У першій кімнаті од-
ночасно вчилися діти різного віку. 
Вчитель-тернополянин Яким Гу-
муляк у селі жити не хотів.

“Зимою і літом доходив він 
день у день до школи сім кіломе-
трів із Тернополя, нераз серед 
найбільших завірюх і метелиць, які 
часто бувають на Поділлю і ро-
блять дорогу прямо непроходи-
мою. Отся незвичайна точність, а 
також добра, як на той час, наука 
відбивалася корисно на нас”,— 
писав Олександр Барвінський.

Але то були враження молодих. 
Коли ж у селі австрійська влада 
вирішила заснувати державну 
школу, старші й неписемні селяни 
бояли-ся навіть підписуватися за 
її створення. Вони боялися, що то 
уряд придумує якусь нову панщи-
ну і податки. Школу вдалося від-
крити лише завдяки наполегли-
вості чеського урядника з прізви-
щем Ондерек.

Шляхтинці стали свідомим се-
лом. За інформацією з книги “Тер-
нопільщина: історія міст і сіл”, бу-
ли там читальня “Просвіти”, това-
риства “Луг”, “Сільський госпо-
дар”, “Союз українок”, “Рідна шко-
ла”, кооператив. Діяли свій драма-
тичний гурток, оркестр і хор. За-
кінчилося все із приходом радян-
ської влади, але люди масово 
підтримували УПА і саботували 
колгосп. Бій повстанців з енкаве-
дистами стався тут уже далеко 
після війни, 12 серпня 1948 року. 
Радянська влада звертала осо-
бливу увагу на Шляхтинці. Село 
навіть перейменовували на Гніз-
дичку (Гніздечне). Але історична 
назва вижила і її офіційно повер-
нули.

Шитнаківці,  
Шляхтинці, Гніздичка

Церква Пресвятої Трійці у селі Шляхтинці зведена у 1674 році.

Щорічно 1 жовтня в усьому 
світі відзначається Міжнародний 
день людей похилого віку, про-
голошений Генеральною Асамб-
леєю ООН.

За загальною класифікацією, 
літньою особою вважається та, 
яка досягнула 65 років. На Тер-
нопільщині на початок 2015 року 
у віці 65 років і старше прожива-
ло 164,3 тис. осіб, або 15,4% 
загальної чисельності постійного 
населення області. У порівнянні з 

попереднім роком, їх чисельність 
збільшилася на 0,7 тис. осіб. Се-
ред населення цього віку жінки 
становлять 110,3 тис. осіб 
(67,1%), чоловіки – 54,0 тис. осіб 
(32,9%). Рівень демографічного 
старіння населення в сільській 
місцевості значно вищий (18,2%), 
ніж у міських поселеннях 
(11,9%).

Найбільша частка осіб у віці 65 
років і старше в Монастирисько-
му (20,0%), Підгаєцькому (19,6%) 

та Чортківському (19,4%) райо-
нах, найменша – в містах Терно-
полі (10,3%) і Чорткові (10,6%) та 
Тернопільському районі (13,9%).

Станом на 1 січня 2015 р. в 
Тернопільській області прожива-
ло 175 осіб у віці 100 років і стар-
ше (48 чоловіків і 127 жінок).

 
Головне управління 

статистики у Тернопільській 
області.

Цифри і факти ●

Скільки в нас тих, кому за…
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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 ви-
пуску. Газ-бензин. Тел.: (067) 
924-76-90, (067) 369-26-54.

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

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

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06. www.tractor_c.
com ua

* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada, 
Chevrolet на виплат. Пенсіоне-
рам 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 ме-
неджера, моториста, автоелек-
трика, автослюсаря з ремонту 
легкових автомобілів, бусів. 
Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-
97.

* прибиральниця в салон 
краси. Тел. (067) 846-40-56.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, ле-
беді тощо), ведучі на весіл-
ля, 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 кондитир-
ський цех в м. Тернопіль. 
Людям без досвіду роботи 
надаємо можливість навча-
тися. Тел. (098) 426-26-48.

* лікування на бджолиних ву-
ликах, 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: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. 
Пенсіонерам та учасникам Ве-
ликої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723. 

* Автосервіс “Спектр”  
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 
44)  пропонує антикорозійну 
обробку автомобілів, зварю-
вальні роботи: днища, порогів, 

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

* здам в оренду механічну  
майстерню 100 м2 під рихтовку, 
покраску автомобілів. Тел.:  
51-00-97, 067-700-55-02.

* цифрова відеозйомка 
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, 
ювілей), тел.: 095-64-03-
266, 096-36-17-373.

* Автосервіс “Спектр”  
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 

44)  пропонує: ремонт двигунів, 
коробок передач, ходової час-
тини, охолоджувальної та па-
ливної систем, комп’ютерну ді-
агностику автомобіля, ремонт 
електрообладнання.  Тел.: 51-
00-97, 067-700-55-02.

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова",  
треба заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

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

Справи приватні ●

Податкові новини ●

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання су-
путніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг. Для участі у конкурсі 
до конкурсної комісії подаються такі документи:

1. Заява за формою, встановленою організатором конкурсу.
2. Конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс щодо надан-

ня супутніх послуг. Не відкривати до початку конкурсу”. На конверті зазначаються найме-
нування або прізвище, ім’я, по батькові учасника, його місцезнаходження або місце про-
живання, номери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він претендує.

3. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для фізичної особи-
підприємця — документа, що посвідчує особу), дозволів, ліцензій у разі, коли проваджен-
ня відповідного виду господарської діяльності передбачає їх наявність.

4. Довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрутство.
5. Довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кре-

дитами, дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
6. Довідку територіального органу Міндоходів про відсутність заборгованості із сплати 

податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття конвертів з конкурс-
ними пропозиціями.

 Учасники можуть подавати пропозиції щодо умов надання супутніх послуг. Документи 
приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 
м. Тернопіль, Майдан Перемоги,1, приймальня (тел. 43-59-30).

На потреби армії надійшло понад  
41 мільйон гривень військового збору

За січень-серпень цього року платники податків, які перебувають на обліку у Терно-
пільській об’єднаній ДПІ, спрямували на підтримку армії 41 мільйон 18 тисяч гривень 
військового збору. Про це повідомив начальник відділу комунікацій Тернопільської ОДПІ 
Василь Карпа.

Нагадаємо, згідно зі змінами до Податкового кодексу, справляння військового збору 
продовжено до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення ре-
форми Збройних Сил України. Одночасно розширено базу оподаткування військовим 
збором, відтепер оподаткуванню підлягають всі доходи, визначені статтею 163 Податко-
вого кодексу України. Зокрема, до таких доходів, крім зарплати та прирівняних до неї 
виплат, відносяться орендна плата, з чистого доходу фізичної особи підприємця, який 
перебуває на загальній системі оподаткування, купівля-продаж рухомого і нерухомого 
майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини та інші доходи. Ставка збору 
становить – 1, 5% від об’єкта оподаткування. 

Подати повідомлення про прийняття  
на роботу можна через Єдине вікно

Державною фіскальною службою України розроблено спеціалізоване клієнтське про-
грамне забезпечення для формування та подання звітності до “Єдиного вікна подання 
електронної звітності” (за версією, чинною на дату подання повідомлення), яке розпо-
всюджується на безоплатній основі.

Зокрема, це розміщено в розділі “Платникам податків про електронну звітність” офі-
ційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/elektronna-
zvitnist/spetsializovane-klientske-program/). 

У програмному забезпеченні платникам надана можливість сформувати Повідомлення 
про прийняття працівника на роботу, накласти електронно-цифровий підпис та направи-
ти його до Єдиного вікна податкової звітності.

Для отримання детальнішої інформації щодо електронних сервісів Державної фіскаль-
ної служби можна звернутися у Центр обслуговування платників Тернопільської 
об’єднаної ДПІ за адресою: вул. Білецька,1, або за телефонами: 43-46-46 та 43-46-44. 

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної  
ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області.

“МРІЯ Агрохолдинг” завершує вида-
вати орендну плату своїм пайовикам у 
Тернопільському районі. Його жителі 
вже отримали якісне зерно, вирощене 
на власних полях та дбайливо вису-
шене і доведене до всіх стандартів на 
власних елеваторах “МРІЇ”.

Орендна плата видається Агрохолдингом 
“МРІЯ” як в натуральній формі, так і гроши-
ма, за бажанням пайовиків. Всім пайовикам, 
які висловили бажання отримати свої паї в 
грошовій формі, орендна плата буде випла-
чена грошима наприкінці року, в грудні.

 “Ми задоволені співпрацею з “МРІЄЮ” - 

коментує жителька смт Великі Бірки Терно-
пільського району пані Оксана. — От зараз 
отримали орендну плату. Зерно хороше”.

Генеральний директор “МРІЯ Агрохол-
динг” Саймон Чернявський неодноразово 
підкреслював, що виплата паїв – основний 
пріоритет для Компанії. “Ми будемо дотри-
муватися стандартів, переглядати і збіль-
шувати відсоток виплати за оренду паю, 
адже пайовики – власники земельних діля-
нок – є нашими основними партнерами”. 

 
Прес-служба компанії  

“Мрія Агрохолдинг”.

Агрохолдинг “МРІЯ” завершує 
видачу орендної плати зерном 

у Тернопільському районі



П’ятниця, 2 жовтня 2015 року10
Оселя ●

Порадниця
Родина ●

Трапляється, що в житті 
все іде “не так, як треба”. 
Можна, звичайно, з цього 
приводу впасти в депресію 
і перебувати в ній до без-
межності, а можна спробу-
вати щось змінити. Фахівці 
із фен-шуй в таких випад-
ках радять... зробити по-
рядок у себе вдома.

І не варто легковажно “від-
махуватися” — знайшли, мов-
ляв, новий спосіб.Дуже попу-
лярному, навіть модному нині 
мистецтву не одна тисяча років. 
Упродовж цього часу китайці 
розробили струнку систему гар-
монійного співіснування людини 
з навколишнім середовищем і з 
самою собою: світ впливає на 
нас, а отже, треба так намага-
тися впорядкувати простір на-
вколо себе, щоб він діяв на нас 
позитивно. Основні вимоги — 
чистота і відсутність непотріб-
ного мотлоху у наших житлах.

Вхід до квартири. Дехто 
має звичку складати тут, скажі-
мо, старі лижі, велосипеди і ще 
безліч потрібних і не дуже ре-
чей. Так от, згідно з фен-шуй, 
наскільки зона біля дверей за-
харащена, настільки зменшу-
ється ймовірність вашого успіху 
в суспільстві.

Передпокій. Це своєрідний 
буфер між зовнішнім світом і 
вашим особистим простором. 
Тут має зберігатися якомога 
менше речей, щоб позитивна 
енергія не затримувалась, і, тим 
більше, не витікала з дому. Тут 
можна розміщати різноманітні 
обереги, дзвіночки (їхній мело-
дійний звук дивним чином гар-
монізує простір, нейтралізуючи 
чужі думки і енергію. Підкова (з 
будь-якого матеріалу) над две-
рима ріжками догори захистить 
від негативних впливів, а ріжка-
ми вниз — привабить добробут.

Кухня — місце, де ми харчу-
ємось. Тут теж не повинно бути 
нічого зайвого, зокрема надби-
того, надщербленого посуду.

Активно треба боротися з 
міллю, тарганами, різноманіт-
ними жучками-мурашками то-
що, бо вважається, що це допо-
може очиститися від різнома-
нітних образ і роздратування.

Вітальня — центр помешкан-
ня. В ідеалі вона повинна від-
новлювати нашу здатність жити 
повнокровним життям. Енергія 
цього приміщення покликана 
об’єднувати сім’ю і всю родину 
У вітальні можна зберігати все, 
пов’язане з її історією, — фото-
графії, сімейні реліквії, листи 
тощо. Зберігати старі книжки, 
до яких ви вже ніколи не звер-
таєтесь, не варто. Залиште 
тільки ті, що відображають ваші 
нинішні інтереси.

Ванна і туалет вимивають 
енергію з дому. І якщо тут щось 
протікає — з цим витікає ваше 
здоров’я і виникають проблеми 
з грішми, добробутом. Дзерка-
ла у цьому приміщенні повинні 
завжди бути чистими, і — теж 
ніяких зайвих речей!

Дитяча кімната. Не варто 
забувати, що в дитячому віці го-
стріше відчувається гнітючий 
вплив обстановки. Ніщо не по-
винно нависати над дитячим лі-
жечком, в інтер’єрі неприпусти-
мі масивні меблі. Коробки з 
поламаними іграшками, яких 
дитина не любить, треба вики-
дати.

Якщо ви хочете, щоб дитина 
залишилась в домі господарем, 
відведіть їй кімнату подалі від 
виходу, і — навпаки.

Від того, наскільки гармоній-
но ви оформите спальню, зале-
жить, чи втримається в домі 
любов. Ця кімната не повинна 
мати спільної стіни ні з кухнею, 
ні з ванною. Якщо ж це немож-
ливо, не ставте під цією стіною 
хоча б ліжко. Не варто його ста-
вити й поруч з вікном, а побли-
зу ліжка - кімнатні рослини. В 
спальні не можна працювати чи 
займатися фіззарядкою тощо. 
Спальня повинна бути тільки 
спальнею!

Щоб почуватися 
комфортно...

Іван та Антоніна Стоколоси з сином Дмитром 
та дочкою Оксаною з с. Довжанка.

Фото Галини ЮРСИ.

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.

Ця історія трапилася на 
Тернопіллі після Великої 
Вітчизняної війни. Облас-
ний центр був повністю 
зруйнований. Але, як зга-
дують старожили, усі за-
взято працювали, щоб ско-
ріше розчистити вулиці від 
завалів. Усім набридла ві-
йна. Люди були щасливі від 
важкої, втомливої, але при 
тому мирної праці.  Змуче-
на  виснажливими бомбар-
дуваннями, розстрілами, 
голодом душа прагнула і 
прекрасного.  Тому з часом 
в Тернополі почали 
з’являтися маленькі затиш-
ні кафе та ресторанчики. А 
такі заклади потребували 
музикантів.  

Олег (назвемо його так) був 
музикантом від Бога. Його 
скрипка могла і плакати, і смія-
тися. Кафе, де він виступав ве-
чорами, збирало найбільше лю-
дей і, відповідно, прибутків. Ко-
жен намагався його переманити 
до себе. І Олег, відповідно, грав 
там, де більше платили, або й 
працював у двох закладах  одно-
часно.  Гроші йому потрібні бу-
ли, бо в приміському селі мав 
маму, дружину і двох  малолітніх 
дітей. Сім’я тішила його, давала 
натхнення до життя. Діти, як 
ластів’ята,  тулилися до батька, 
коли вранці прокидався від важ-
кої праці. Як кажуть галичани, 
був чоловік при славі, грошах і 
любові. Здається: живи та ра-
дій. 

Але на щастя і одночасно на 
біду сподобалась Олегові одна 
тернопільська красуня, яка з ча-
сом стала його коханкою. І по-
чалося у чоловіка, як зазвичай у 
таких випадках буває, подвійне 
життя. Часто не ночував  удома, 
приходив (якщо приходив) втом-
лений, нічого його не хвилюва-
ло, з дітьми  був непривітний, на 
дружину та матір кричав, чого 
раніше з ним ніколи не бувало. 
Усі домашні та родина, яка про-
живала у селі, вбачали у цих пе-
ремінах настрою та характеру 
щось лихе. Лише любляча дру-
жина і мати всіляко захищали 
Олега, списуючи все на втому.

Не могло не насторожити, що 
Олег останніми місяцями прино-
сив додому значно менше гро-
шей. Зрозуміло, що частина за-
роблених коштів (а може, більша 
їх частина?) витрачались на ко-
ханку.  Ця жінка, якій спочатку від 
Олега потрібне було лише при-

страсне кохання, з часом почала 
вимагати від нього “доказів” його 
почуттів  у вигляді одягу, взуття, 
коштовностей.  І, осліплений грі-
ховним коханням,  Олег  забув  
про  гарну родину, сімейний за-
тишок, люблячу дружину та ма-
лих дітей, які особливо потребу-
вали батьківської уваги та опіки.

З часом коханці було замало і 
цього.  “Ти не потрібен мені час-
тинами, я хочу тебе всього, — 
заявила вона однієї ночі, — якщо 
не залишиш дружину, дітей і не 
переберешся до Тернополя, мо-
жеш про мене забути”. Що мав 
робити нещасний  чоловік? Він 
просто одного вечора сказав 
дружині, що вже не любить її,  у 
місті має іншу жінку і що завтра 
вранці забирає одяг і перебира-
ється до неї у Тернопіль.  Моло-
да дружина, яка вже давно по-
мітила  зміни в поведінці чолові-
ка, невтішно заплакала: “Олежи-
ку,  а я люблю лише тебе. У нас 
маленькі діточки. На кого ж ти 
покидаєш нас? Як ми будемо 
без тебе? Може, я не завжди 
привабливо виглядала. Але ж 
під моєю опікою твоя мати, си-
ночок та донечка, город, поле, 
худоба. То ти пробач мені. Ска-
жи, і я зроблю все, як ти захо-
чеш”… Але Олег був невблаган-
ним. “Я  вирішив, і буде так, як  
сказав”.

Чоловік пішов спати, втомле-
ний не так від праці, як заяви 
коханки та розлуки з дітьми та 
сім’єю. Безсонною ця ніч була 
лише для  Олегової  дружини. 
Жінка в сльозах зібрала докупи 
весь одяг чоловіка. Спочатку з 
образи хотіла все зіпхати докупи 
і викинути кудись. Але потім пе-

редумала. Щось випрасувала, 
щось випрала, підкрохмалила, 
підшила. Почистила туфлі, чере-
вики. Все те спакувала у два 
чемодани.  Потім приготувала 
святковий одяг для дітей, для 
себе і матері. А ще зварила 
смачних страв на сніданок, гар-
но прибрала у світлиці. 

Коли Олег та діти прокину-
лись, господиня запросила усіх 
до столу. Син та донечка, ста-
ренька мати були дуже тим по-
дивовані. А жінка, усміхнувшись, 
мовила: “Не свято у нас сьогод-
ні, а печаль. Наш тато покидає 
родину та йде до іншої. Хай тобі, 
щастить на новому місці, мій 
любий. Хай про тебе турбують-
ся, як ми турбувались, шанують, 
як ми шанували. Їдь, куди заду-
мав. Нам буде тебе дуже не ви-
стачати. Ми любимо тебе, але, 
якщо ти так вирішив, ми шанує-
мо твій вибір. Поснідай перед 
дорогою, речі всі я тобі зібрала. 
Будь щасливий”.

Після цих слів  снідали лише  
діти, які не дуже  зрозуміли, про 
що говорила їхня мати. Олег, 
обнявши сина й дочку  та вину-
вато глянувши на дружину, взяв 
чемодани та вийшов з хати. 
Опам’ятався чоловік біля сіль-
ського потічка. Поклав чемодани 
на землю, сів на один із них та 
задумався. Йому згадались юна-
чі роки, коли зійшовся зі своєю 
жінкою, як гарно жили вони в 
коханні та злагоді, як народи-
лись діти. “Що затуманило мені 
розум? Чому забув про найкра-
щих, найдорожчих людей? Як міг 
я таке вчинити з ними?”  Олег 
гірко заплакав, а тоді різко підві-
вся та пішов у бік рідного дому.

Невигадані історії ●

Прощальний сніданок 

Картопля — 1 кг.
Печериці — 300 г.
Цибуля — 1 шт.
Морква — 1 шт.
Олія — 5 ст. ложки.
Сир твердий — 100 г.
Майонез — 2 ст. ложки.
Перець чорний 
                   мелений.
Сіль.
Спосіб приготування:
Картоплю ретельно про-

мийте і, не очищаючи від 
шкіри, розріжте навпіл. Частину м’якоті видаліть, щоб утворились 
“човники”. 

Для начинки: 
Гриби, цибулю наріжте кубиками, моркву потріть на тертці і об-

смажте на олії. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте. 
У картопляні “човники” покладіть начинку. Змастіть деко олією і печіть 
у доховці 40 хв. при температурі 1800. Після цього зверху посипте 
тертим сиром і ще на декілька хвилин поставте у духовку, щоб сир 
розплавився. Перед подачею на стіл прикрасьте зеленню.

Картопляні “човники”  
з грибами

Смачного! ●
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Гороскоп ●

З власної волі опинитесь в центрі яко-
гось колективу або організації. Будете спіл-
куватися з найрізноманітнішими людьми і 
братимете участь у серйозних справах. 
Можливо, допоможете друзям у розв’язанні 
важливих проблем, або друзі допоможуть 
вам. Так чи інакше, але загальних справ 
вам не минути. Можливі непорозуміння в 
сім’ї.

Несподівані зміни на роботі і навіть не-
приємні новини та порушення заплановано-
го відіграють хорошу роль і додадуть вам 
більше рішучості. Напружена вимушена си-
туація це поштовх, щоб мобілізувати свої 
сили, подолати бар’єр і навіть одужати. 
Можливо, час відступити від звичного варі-
анту і внести корективи в умови, змінити 
інформацію про себе і про те, до чого праг-
нете.

Ви будете мати значимі і незначимі роз-
мови, поїздки і знайомства. Але в сумі ваш 
результат дасть надію, перспективу і вихід 
зі становища. Спочатку може бути невдале 
завершення місцевої, або короткої далекої 
поїздки, неприємні випадки в дорозі або 
втрата документів. Ви передумаєте щодо 
якоїсь справи або поїздки, отримавши не-
добру звістку. Натомість можете розпочати 
іншу справу.

Цей тиждень пов’язаний із фінансам, 
кредитами, фізичним здоров’ям і тим, що 
цінне для вас. Можете не розраховувати на 
постійне джерело доходів, а сума готівки 
дуже коливатиметься. Можливо, щось втра-
тите, або стануться зміни з вашим майном. 
Від вас піде те, чим ви не зможете скорис-
татися. Ваша найкраща тактика — викорис-
тати кошти інших людей, причому, якщо не 
готівку, то зв’язки і можливості.

Спочатку це може бути не вашим рішен-
ням, але ситуація складеться так, що у вас 
все одно стануться зміни в особистих і до-
говірних стосунках. Правильно зумійте спря-
мувати ваші вчинки, які будуть несподівані 
для інших. Для успіху вам треба підлаштову-
ватись під нові обставини і нові умови. 

Сумнівно, що ваша оплата чи посада ду-
же зміняться. Можете бути зайняті десь тим-
часово, а також мати тимчасове підвищення 
в посаді і деякі зміни на робочому місці. Мо-
жете мати якусь обмеженість, або отримає-
те нічим не обтяжені пропозиції і повну сво-
боду в русі. Можете спробувати незвичні 
види діяльності.

Зважитесь оновити чи освіжити своє осо-
бисте життя. Коли з’явиться на горизонті 
незвичайна людина, ви згадаєте свої старі 
симпатії і можете піти на незвичайний для 
себе зв’язок. Захопитесь такими речами, на 
які раніше не звертали уваги. Ваші нові ін-
тереси швидко минуть, але вони здатні на-
дихнути вас на більші труднощі у виборі. Для 
нових починань у вас з’являться сімейні пе-
решкоди.

Будете дуже зацікавлені у розв’язанні од-
ного домашнього завдання, яке є перешко-
дою для вирішення інших. Будете стурбовані 
ситуацією в сім’ї та іншими проблемами 
особистого плану. Тому всі турботи або змі-
ни так чи інакше будуть спрямовані на їх за-
хист і зміцнення. Перешкодою може бути 
подія, що станеться в найближчому оточен-
ні, або пов’язана з сусідами. До серйозних 
змін не беріться. 

У вас буде багато спокус і різноманітних 
пропозицій, але проблема у відсутності або 

нестачі коштів. Вам доведеться обмежити 
себе і подбати про накопичення фінансів і 
сил. Ризикуйте дуже обачно. Отримаєте не-
сподівану звістку, яка змінити всю ситуацію і 
стосунки з важливою для вас людиною. Ва-
ші зв’язки та оточення також зміняться.

Будете упевнені в собі, тому не станете 
дуже турбуватися про свої доходи і матері-
альне становище загалом. У вас з’явиться 
інше джерело заробітку. Це буде пов’язано 
з організаційними проблемами вашого під-
приємства, конфліктною ситуацією з керів-
ництвом. Можете опинитися в ситуації, коли 
будете сам-на-сам. 

Досить активний і серйозний тиждень. 
Будете прагнути спрямувати своє життя в 
нове русло. Приймете рішення самостійно 
зрушити з мертвої точки і поновити справу 
та стосунки загалом. Ваші партнери можуть 
зробити несподівані (а для вас неприємні) 
кроки, і це буде новий рівень стосунків, до 
якого ви, можливо, не готові. 

Первинне ваше відчуття — криза і зане-
пад сил. Тому шукатимете стабільності, хоча 
спочатку не захочете жодних змін у своєму 
житті. Проте бажання змін прийде,  і вже не 
буде здаватися це як труднощі чи необхід-
ність. Ідеальний підсумок тижня — ви пови-
нні легше сприймати відсутність якихось 
речей, простіше ставитись до обмежень і 
вимушених ситуацій.

від Івана Круп'яка з 5 по 11 жовтня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №37 

від 18 вересня 2015 року.

Операція у клініці пластичної хірургії. 
Лікар зробив пацієнтці підтяжку вилиць, 
збільшив губи, здійснив корекцію брів та 
носа. Пацієнтка критично дивиться у 
дзеркало:

— А ви б могли зробити мені великі ви-
разні очі?

— Звичайно. Подивіться на рахунок…

Викладач в університеті:
— Якщо я вам поставлю цей залік, ви, 

врешті-решт, отримаєте диплом і станете 
інженером. Якщо не поставлю — підете 
до армії і будете мене захищати. Навіть 
не знаю, що гірше…

Жінка — чоловікові:
— Дорогенький, подивись, я припарку-

вала машину не надто далеко від бордю-
ру?

— Від правого чи від лівого?

— Уявляєш, сьогодні в метро відразу 
троє молодих чоловіків встали і запропо-
нували мені свої місця.

— І ти помістилася?

— Лікарю, мене постійно не полишає 
враження, що хтось незнайомий ходить 
за мною назирці.

— Думаю, ми зможемо вам зарадити. 
До речі, ким ви працюєте?

— Екскурсоводом у музеї. 

Дружина пішла від чоловіка. Вдома 
розповідає матері:

— Коли я вийшла з будинку, то почула 
постріл. Думаєш, він застрелився?

— Я думаю, він відкоркував пляшку 
шампанського…
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Вітаємо! ●Акції ●

Зоряна ШЕВЧУК, 
Тетяна МАЦІЄВСЬКА,  

учні 4 класу, учасники 
літнього шкільного табору 

“Діти України”.
                                                                                            
З давніх-давен скарбницею 
духовного багатства, що 
поєднує минуле, сучасне і 
майбутнє, є книга. А вчасно 
прочитана книга – величез-
на удача. Вона здатна змі-
нити життя, бути кращим 
другом і наставником. Тож 
недарма в народі кажуть, 
що людина перестає  
мислити, коли перестає  
читати.

Пам’ятки людської думки на-
копичувалися саме в бібліотеці 
упродовж багатьох століть. Але, 
на превеликий жаль, у зв’язку з 
обмеженим бюджетним фінан-
суванням бібліотеки   не в змозі 
поповнювати бібліотечний фонд 
новими книжками та періодич-
ними виданнями.

Ні для кого не секрет, що 
успішна робота  у більшості ви-
падків залежить від досвіду та 
уміння налагодити співпрацю. 
Допомагають у цьому дружні зу-
стрічі та обмін досвідом. Так, 
влітку цього року  відбулася зу-
стріч учнів Острівської школи із 
сільським бібліотекарем Гали-
ною Паучок. Під час зустрічі пані 
Галина розповіла про свою ро-
боту і  поділилася планами на 
майбутнє. Також про свою робо-
ту розповіли волонтери — учні, 
бібліотекар школи Мар’яна Гудзь  
та директор Острівської школи 
Оксана Кожушко. Не дивлячись 
на те, що напрямки  діяльності 
різні, усі прийшли до єдиного 
висновку: від кожного з нас за-
лежить те, як саме зможе реалі-
зувати себе молодь села, адже 
лише завдяки співпраці та допо-
мозі один одному можна досяг-
ти гарного результату.

Вже не перший рік шкільна  
бібліотека Острівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  проводить  акцію “По-
даруй сільській бібліотеці книгу”. 
В кожного з нас вдома є книги, 
які ми вже прочитали і можемо  
поділитись ними з іншими  людь-
ми, які захоплюються читанням. 
Здавалось  би,  важко  в наш час 
достукатись до людських сер-
дець, та дуже приємно, що у на-
шій школі так багато небайду-
жих дітей, які знаходять можли-

вість відгукнутись на заклик про 
допомогу. 

Багато школярів  приносять 
до бібліотеки чимало цікавої, 
потрібної літератури. Робимо 
добро — і на душі стає тепло і 
приємно. За дружньою розмо-
вою, кожен з учасників зустрічі 
зміг дізнатися багато нового. Ді-
ти з нетерпінням чекають нових 
зустрічей.

“Подаруй сільській  
бібліотеці книгу”

Ми — українці ●

Юні відвідувачі бібліотеки  
села Острів зі своїми наставниками.

Жіночий вокальний ансамбль клубу с. Стегниківці  
під час відзначення 24-ої річниці Незалежності України.

23 серпня в клубі с. Стег-
никівці відбувся тематич-
ний вечір “З днем наро-
дження земле рідна, Укра-
їно колиско моя”, присвя-
чений Дню Державного 
Прапора та Дню Незалеж-
ності України. 

Вечір розпочали найменші 
учасники Христина Тимочко, 
Катерина Чорна, Роксолана Ру-

да, Вікторія Руда, Яна Воро-
бель.

Другу частину присвятили 
Дню Незалежності. Розпочали 
Державним гімном України, 
який виконали учасники свята 
разом з присутніми в залі. Хви-
линою мовчання вшанували 
пам'ять Героїв, які загинули на 
Майдані та в зоні АТО. Присвя-
тили пісні воїнам – односельча-
нам, які беруть участь у бойових 

діях на Сході України: “Повер-
тайся живим”, “Материнське 
серце” у виконанні Катерини 
Грицай, “Хочу жити без війни” у 
виконанні Христини Каліщук. 
Багато пісень про Україну по-
звучало у виконанні жіночого 
вокального ансамблю.

Дарія КАРМАН, 
завідуюча клубом  

с. Стегниківці.

З днем народження, земле!

К о л е к т и в 
Шляхтинецької 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. 
О. Г. Барвінсько-
го щиро вітає з 
днем народжен-
ня вчителя ін-
ф о р м а т и к и  
Ірину Анатоліївну МЕЛЬНИЧУК,  
вчителя української мови та літе-
ратури Світлану Володимирів-
ну СЕРЕДНЮ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

                                   в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження секретаря Великобере-
зовицької селищної ради  
Олександру Петрівну ЧУРУ, де-
путата Василя Зіновійовича 
ПІДГАЙНОГО, членів виконавчо-
го комітету  Дмитра Івановича 
СКОВРОНСЬКОГО, Ярослава 
Омеляновича МАЦЬКІВА.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг.

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дженнявчителя початкових класів 
Галину Зеновіївну ІВАХ та вчи-
теля історії Марію Михайлівну 
СИРНИК. 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя фіз-
культури Андрія Івановича 
ЧЕРНЕЦЬКОГО.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

Вітаємо з днем народження 
директора будинку культури смт 
Великі Бірки Зіновія Васильо-
вича ПРУСА, директора будинку 
культури с. Плотича Богдана Ан-
тоновича БУГАЯ, завідуючу клу-
бом с. Кип’ячка Галину Володи-
мирівну ФЕДЬКІВ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

З повагою – працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури,  
Тернопільської районної 

організації профспілки 
працівників культури.

Учні 5-А класу Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька 
вітають класного керівника  
Наталю Богданівну МУЗИКУ, 
першу вчительку Лесю  
Ярославівну БІЛИК і педагогічний 
колектив із Днем учителя. 

Бажаємо успіхів великих у роботі, 

Побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи,

Хай приносить радість кожний день.

Педагогічний колектив Вели-
колуцької ЗОШ І ступеня вітає з 
днем народження вчителя  
німецької мови Ольгу Яросла-
вівну ПАРТИКУ.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

Педагогічний колектив Велико-
луцької ЗОШ І ступеня вітає з 
днем народження кухара  
Світлану Омелянівну ФОСТАТУ.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо, 

Благословенні будьте Богом і людьми!

Виконавчий комітет та депу-
татський корпус Ігровицької 
сільської ради вітають директо-
ра Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.  
Ігоря Володимировича  
ПЕЛІШКА, заступника дирек-
тора з навчально-виховної час-
тини Марію Володимирівну  
СЛІВІНСЬКУ та весь педагогіч-
ний колектив з Днем вчителя.

Жовтень щедрий на барви осінні

День учителя – свято ж яке!

Освітянській великий родині

Надсилаємо вітання палке.

Ми здоров’я зичимо Вам щиро,

Із небес — опіки, від людей —  добра,

Радості й любові, злагоди і миру,

Хай цвіте на щастя золота пора!

Щиро вітаємо з Днем ангела 
голову підприємства СПП 
“Мричко” Надію Ярославівну 
МРИЧКО.

Нехай в цей день все буде так,

Як серце забажає,

Наповнить ангел світлом,

Думки й почуття,

Добра й любові,

Ласки Божої без краю,

Хай щастя барвами 

Наповниться життя!

З повагою – колективи СПП 
“Мричко” та СФГ “Аванто”.

Вітаємо з днем народження 
зубного техніка ТРТМО Леоніда 
Васильовича КУТНОГО, 
акушера-гінеколога ТРТМО Алі-
ну Іванівну ПИЛИПОВИЧ, ме-
дичних сестер ТРТМО Ольгу 
Ярославівну ШАРАН, Ольгу 
Гнатівну КРУПКУ, Руслану  
Василівну ГРЕЛЮ, Віру Пе-
трівну ОНИСЬКО, Наталію Во-
лодимирівну БЕНИШИН, ро-
бітника кухні ТРТМО Ірину Сте-
панівну ПОДОЛЯНЧУК, сторо-
жів ТРТМО Михайла Васильо-
вича ШЕВЧУКА і Михайла 
Степановича БАЛАБАНА, за-
відуючу ФАПом с. Буцнів Марію 
Йосипівну ОРИСЯК, завідуючу 
ФАПом с. Великі Гаї Надію  
Степанівну ХОДАНЬ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті 

зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно 

в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця — щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щи-
ро вітає з днем народження 
вчителя початкових класів  
Надію Олексіївну ФОКУ, ла-
боранта комп’ютерних кабіне-
тів Романа Михайловича  
КАРАКУЦЯ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя-пенсіонера  
Стефанію Григорівну  
КОВАНЮК з с. Ігоровиця Тер-
нопільського району.

Вам надсилаємо щирі вітання,

Нехай збуваються бажання.

Щоби серце втішалося днями,

Щоб роки не збігали, як мить, 

А над Вашої долі ланами

Хай лиш радість і щастя струмить.

З повагою – колектив 
Ігровицької 

сільської ради.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження комірника 
Ярославу Ярославівну  
ДЕМИДАСЬ.

Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь. 
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — 
                                  спокій,
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.


