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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

В
ідомий німецький 
політичний діяч 
Отто фон Бісмарк 
свого часу сказав: 

“Війни виграють не генера-
ли, а вчителі і парафіяльні 
священики”. Саме педагог 
формує особистість, впли-
ває на її характер, світо-
гляд. Професія вчителя 
надзвичайно відповідальна 
і благородна, адже в руках 
педагогів найцінніше — 
діти. Від того, як їх вихова-
ють, які зерна посіють у 
серцях, залежить майбутнє 
цілої нації.

Всі професії — від професії 
вчителя. Вчителі ведуть учнів 
звивистими життєвими стежка-
ми, не даючи збитися на манів-
ці, прищеплюють почуття 
обов’язку. Перед педагогами 
стоїть нелегке завдання — на-
вчити дитину жити, допомогти 
їй відчинити двері у доросле 
життя. Вчитель зобов’язаний 
бути тонким психологом, щоб 

уміти розпізнавати найкращі 
якості і розкривати приховані 
здібності. Сучасне життя не-
стримно змінюється. В дітей 
щоразу з’являються нові  
інтереси — це стимул для осві-
тян постійно вдосконалюватися, 
йти в ногу з часом. Мудрі на-
ставники уміють знайти ключик 
до серця учня. 

2 жовтня ц. р. з нагоди Дня 
працівників освіти в актовому 
залі Тернопільського національ-
ного економічного університету 
відбулася святкова імпреза, на 
яку зібралися освітяни Терно-
пільського району.

— Професія вчителя потре-
бує мудрості і терпіння, — ска-
зав настоятель храму Ікони Бо-
жої Матері “Живоносне джере-
ло” у селі Гаї Гречинські о. Ва-
силь Мокрицький, благословля-
ючи педагогів. — Плодів праці 
одразу не видно, вони 
з’являються згодом. Учитель, як 
хлібороб, який засіває ниву, — 
лише через деякий час бачить 
колоски, налиті стиглим зер-
ном. Педагоги працюють із ди-
тячими душами, тому не мають 
права на помилку.

Хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять героїв, які віддали 
життя за українську землю. Пра-
во покласти квіти до пам’ятників 
Тарасу Шевченку та Івану Фран-
ку, пам’ятного знака Героям 
Майдану надали молодим педа-
гогам Тернопільського району: 
вчителю фізичної культури 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія імені Степана 
Балея” Юлії Радецькій, соціаль-
ному педагогу Малоходачків-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Олек-
сандру Топоренку, вчителю іно-
земної мови Плотицької ЗОШ 
І-ІІ ступенів Костянтину Соцько-
му, вчителю початкових класів 
Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Мар’яні Дзідзінській, вчителю 
біології Жовтневої ЗОШ І-ІІ сту-
пенів ім. Володимира Гарматія 
Богдану Соколу і вчителю мате-
матики та інформатики Лучків-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів Оксані 
Михневич.

Голова Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації 
Олександр Похилий і заступник 
голови Тернопільської районної 
ради Роман Наконечний подяку-
вали вчителям за невтомну пра-

цю, за формування молодої 
української нації, відзначили 
грамотами Тернопільської РДА і 
Тернопільської районної ради 
за сумлінну працю, високий рі-
вень професійної майстерності 
та з нагоди професійного свята 
кращих працівників освітньої га-
лузі Тернопільського району. 

Начальник відділу освіти Тер-
нопільської РДА Василь Цаль і 
голова Тернопільської районної 
організації профспілки праців-
ників освіти Ігор Ракочий подя-
кували освітянам за турботу і 
щиру любов до дітей, нагоро-
дили грамотами департаменту 
освіти і науки Тернопільської 
ОДА за багаторічну сумлінну, 
творчу працю на педагогічній 
ниві, успіхи у навчанні і вихо-
ванні учнівської молоді та з на-
годи професійного свята пра-
цівників освіти Тернопільського 
району. Грошову винагороду 
відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації отримали 
керівники пришкільних відпо-
чинкових таборів із денним пе-
ребуванням учнів. 

Продовження на 5 стор.

Керівники загальноосвітніх шкіл Тернопільського району під час відзначення  
Дня працівників освіти з головою Тернопільської райдержадміністрації Олександром Похилим (у центрі)  

і начальником відділу освіти Тернопільської РДА Василем Цалем (крайній ліворуч у першому ряду). 2 жовтня 2015 року. 

Переможці  
конкурсу “Книга 

пам’яті мого роду”.

“Відкриті уроки 
футболу”  

на стадіоні  
у с. Великі Гаї.

Олександр 
Похилий:  

“Відремонтуємо 
дорогу від 
Шляхтинців  

до Ігровиці”.
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Вибори-2015 ●

Талановиті земляки ●

На обласній конференції по-
літичної партії “Громадський 
рух “Народний контроль” лі-
дер політичної сили Дмитро 
Добродомов відзначив, що, 
представляючи своїх канди-
датів до обласної та район-
ної рад, “Народний контр-
оль” не допустив участі у 
виборах “парашутистів” — 
осіб, “спущених” в райони і 
села зі столиці, таких, що не 
мають відношення до терно-
пільського краю і ніколи не 
зрозуміють проблем наших 
земляків.

Тож у нашій команді — тільки 
знані громадою мешканці Терно-
пілля, ті, котрі щоденною працею 
здобувають їхню повагу конкрет-
ними справами.  Ми об’єднали 
громадських активістів, учасників 
АТО, свідомих підприємців, бо во-
ни заслужили отримати від пред-
ставників громади важелі влади.

Караба Світлана — смт Вели-
ка Березовиця, громадський 
активіст, завідуюча дитячим 
садочком “Кобзарик”.  “Наш са-
дочок — найбільший в районі, сьо-
годні налічує 8 груп, які прийма-

ють 267 дітей. А ще — десятки ді-
тей не можуть потрапити у садо-
чок: немає місця! Така ситуація і 
тішить, і засмучує. Тішить, адже є 
свідченням того, що добре пра-
цюємо, виховуємо діточок гарни-
ми людьми,  патріотами.  За допо-
могу бійцям АТО навіть отримали 
почесну грамоту. А засмучує, бо 
хочеться зробити більше, охопити 
увагою усіх дошкільнят, покращи-
ти матеріально-технічну базу са-
дочка. Йду у владу, щоб змогти 
зсередини контролювати увагу 
чиновників до дитячих питань, за-
хищати інтереси маленьких, щоб 
ті стали гідним нашим продовжен-
ням”.

Бурдаш Андрій — житель с. 
Байківці, боєць батальйону 
“Тернопіль”, сьогодні перебуває 
в зоні АТО.  “Вдячний усім своїм 
землякам, які долучилися до до-
помоги бійцям, що захищають ці-
лісність Батьківщини. Готовий до 
захисту їхніх інтересів як на Сході, 
безпосередньо в зоні проведення 
АТО, так і ставши депутатом об-
ласної ради”.

Ракуш Мирослава — с. Біла, 
приватний підприємець. “Для 
підприємців сьогодні — непрості 

часи. Люди стали отримувати 
менше грошей, менше ходять на 
ринки, менше купують товарів. 
Держава не сприяє розвиткові 
підприємництва, але хотілося б, 
щоб у ній, хоча б на рівні області 
діяли прозорі, рівні правила гри”.

Янкевич Наталя — с. Лозова, 
керівник сільськогосподар-
ського товариства “Дружба”. 
“Наше сільськогосподарське під-
приємство знаходиться за 7 км 
від обласного центру, тож дуже 
цінуємо, що люди залишаються 
працювати на землі, вирощувати 
сільськогосподарські культури, 
виробляти молоко… Пишаємося, 
що у нас працює майже п’ять де-
сятків працівників, серед них — 
молодь, сім’ї. Довіряють нам, бо 
виплачуємо заробітну плату, до 
речі, немалу для нашого району, 
в середньому — 4521 грн. Працю-
ємо, щоб приносити користь гро-
маді”.

Очолює список “Народного 
контролю”  громадсько-
політичний діяч, засновник  
“Зарваницької ініціативи”, 
депутат-доброволець, боєць  
батальйону “Тернопіль”  
Володимир Болєщук.

Тільки “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” 
змусить владу працювати чесно!

“Народний контроль” представляє команду кандидатів  
до обласної ради від Тернопільського районного осередку 
політичної партії “Громадський рух “Народний контроль”

Команда кандидатів до обласної ради від Тернопільського районного осередку політичної партії 
“Громадський рух “Народний контроль” (зліва направо): Наталя Янкевич, Андрій Бурдаш, Мирослава 

Ракуш, перший номер у списку “Народного контролю” Володимир Болєщук, Світлана Караба.

5 жовтня Державна служба 
України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру та Державне 
агентство з питань електронного 
урядування презентували нові 
електронні послуги у земельній 
сфері.  

На виконання прийнятого пар-
ламентом закону № 2423 «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення прозо-
рості у сфері відносин власності з 
метою запобігання корупції», від-
крито інформацію про власників та 
користувачів земельних ділянок по 
всій території України. 

Електронна послуга доступна 
через Публічну кадастрову карту 
map.land.gov.ua. Обов’язковою 
умовою отримання доступу до ін-
формації є  електронна ідентифіка-
ція заявника (фізичної або юридич-
ної особи) з використанням елек-
тронного цифрового підпису або 
альтернативної схеми ідентифікації 
BankID (ідентифікація через банків-
ську картку). Інформаційна систе-

ма автоматично опрацьовує запит 
та надає відомості про права влас-
ності на землю та дату їх набуття. 
Інформація надається на безоплат-
ній основі. 

Відкриття реєстру значно поси-
лить контроль громадянського сус-
пільства за використанням та обі-
гом земель в Україні та підвищить 
прозорість у сфері земельних від-
носин.

Також запроваджено електронну 
послугу онлайн замовлення витягу 
про нормативну грошову оцінку 
землі. Це одна з найбільш запиту-
ваних адміністративних послуг, які 
надає землевпорядна служба. Відо-
мості про нормативну грошову оцін-
ку землі необхідні при здійсненні 
цивільно-правових угод щодо зе-
мельних ділянок та прав на них.

«Розвиток інформаційних техно-
логій дозволяє значно спростити 
та пришвидшити процес отриман-
ня відомостей з Державного зе-
мельного кадастру. Крім того, без-
контактні адміністративні послуги, 

які ми активно запроваджуємо, є 
ефективним інструментом у бо-
ротьбі з корупцією, оскільки відсут-
ній контакт замовника з чиновника-
ми», – зазначив Максим Мартинюк, 
голова Держгеокадастру. Принцип 
екстериторіальності сервісів, що 
надає земельна служба, є необхід-
ною умовою успішного проведення 
децентралізації.

Можливість скористатися функ-
цією онлайн замовлення послуги 
значно скоротить процес отриман-
ня інформації та мінімізує контакти 
громадянина з чиновником. Отри-
мати готовий витяг можна в будь-
якому з 660 центрів надання адмі-
ністративних послуг, який обере 
сам запитувач. При цьому необхід-
но пред’явити тільки документ, що 
посвідчує особу.

Електронні послуги запровадже-
ні за підтримки Координатора про-
ектів ОБСЄ в Україні.

Прес-служба Держгеокадастру 
e-mail: press@land.gov.ua

Земельна реформа ●

Нові електронні послуги у земельній сфері: 
відкриття інформації про власників 

земельних ділянок та замовлення витягу 
про нормативну грошову оцінку 

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Біля пам’ятника відомій опер-
ній співачці Соломії Крушель-
ницькій, відбулися святкові 
урочистості за участю студен-
тів та викладачів Тернопіль-
ського музичного училища, 
яке носить ім’я співачки із сві-
товим іменем. Концертна імп-
реза та покладання квітів з 
нагоди 143-ої річниці від дня 
народження славетної уро-
дженки Тернопільщини, зібра-
ло багато тернополян, які цієї 
миті були у центрі міста. 

22 серпня 2010 року сотні терно-
полян і гостей міста зібралися на 
урочисте відкриття пам’ятника укра-
їнській співачці, уродженці Терно-
пілля Соломії Крушельницькій. “Не-
перевершена співачка, чарівна жін-
ка! Якою вона була милою і пре-
красною”, — казали свого часу всі, 
хто знав Соломію. “Найбільші теа-
три земної кулі сперечалися за пра-
во приймати у себе видатну артист-

ку”, — писала тогочасна преса. 
До слова. Погруддя Крушель-

ницької є в оперних театрах Львова, 
Мілана, Варшави, а ось пам’ятник 
їй на повен зріст у Тернополі — пер-
ший у світі. Серед учасників свята 
була ініціаторка його створення, го-
лова благодійного фонду “Соломія”, 
колишня директор Тернопільського 
музичного училища, шеф-редактор 
газети “Соломія” Марта Подкович. 
Саме вона ще у  2003 році зверну-
лася до громадян, установ і органі-
зацій з проханням зібрати кошти на 
пам’ятник. У 2010 році Соломія у 
бронзі повернулася додому.  Автор 
скульптури Володимир Стасюк пра-
цював над пам’ятником у Львові з 
братами Володимира й Андрія Су-
хорських. Скульптура висотою 3,8 
метра і вагою 3,5 тонни — перша в 
області вилита з цілісної бронзи. 

Серед почесних гостей були за-
ступник директора музичного учи-
лища Богдан Маюк, директор му-
зею Соломії Крушельницької у селі 
Біла Надія Зюбровська, старші нау-
кові співробітники музею Галина 
Зюбровська та Марія Федун.

Тернопілля віддає шану  
славетній землячці

Шанувальники творчості Соломії Крушельницької  
біля пам’ятника славетній землячці у м. Тернополі.

Буцнівська сільська рада Тернопільського району оголошує 
конкурс на визнання виконавця з проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки за адресою: с. Буцнів, вул. Шевченка, 29а.

Документи приймаються впродовж ЗО днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: с. Буцнів, вул. Шевченка, 37. Тел. 29-16-88.

Буцнівський сільський голова М.П.МАЦ.

®

Шановні захисники 
України, учасники 

національно-визвольних 
змагань, дорогі краяни!

14 жовтня, коли пошановуємо Покрову Пресвятої Богородиці, 
відзначаємо День захисника України. Це свято єднає країну, закли-
кає до згуртованості перед сучасними викликами. Волелюбні коза-
ки, які зі зброєю в руках боронили Вітчизну, були переконані, що 
Свята Покрова охороняє їх, Божу Матір вважали своєю заступни-
цею. Тому у свято Покрови відзначаємо День Українського коза-
цтва. 14 жовтня 1942 року зародилася Українська Повстанська Ар-
мія як збройна сила проти гітлерівської окупації та більшовицької. 
Сьогодні на Донбасі триває боротьба за незалежність і суверенітет 
України. Маємо бути гідними спадкоємцями духовних цінностей та 
продовжувачами багатих традицій українства. Щиро молимося 
Пресвятій Богородиці, щоб покрила своїм омофором Український 
народ та Українське військо, повсякчас підтримувала, плекала муж-
ність українських військовослужбовців й оберігала їхні життя.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.
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Проблеми і рішення ●

Ремонт доріг розпочали у 
селі Лозова. Напередодні 
завершили його у Шляхтин-
цях. Про це повідомив голо-
ва Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр 
Похилий.

За його словами, здійснюється 
не лише ямковий, а й локально 
капітальний ремонт доріг у зазна-
чених селах.

“У Лозовій наразі ремонтува-
тимуть ділянку дороги біля шко-

ли, яка знаходиться у дуже по-
ганому стані, — зазначив голова 
Тернопільської РДА Олександр 
Похилий. —  Взагалі плануємо 
доробити ремонт доріг по марш-
руту Шляхтинці-Лозова-Курники-
Стегниківці-Дубівці-Ігровиця”.

Також Олександр Похилий під-
креслив, що вдалося це реалізу-
вати завдяки активній співпраці зі 
Службою автомобільних доріг в 
Тернопільській області на чолі з її 
керівником Богданом Юликом.

Олександр Похилий:  
“Відремонтуємо  

дорогу від Шляхтинців 
до Ігровиці”

Голова Тернопільської райдержадміністрації  
Олександр Похилий.

Справи партійні ●

Тих, хто відстоюватиме ін-
тереси громади у Тернопіль-
ській районній раді, предста-
вили під час конференції  
Тернопільської районної ор-
ганізації партії “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність”, 
що відбулася днями у Терно-
полі.

За словами керівника секрета-
ріату Тернопільської територіаль-

ної організації партії  “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність” Воло-
димира Дзудзила, кожен канди-
дат, якого представили, є достой-
ним.

 “Ті люди, яких ми рекомендує-
мо підтримувати, справді мають 
авторитет у своїх громадах, це 
люди, які є фахівцями кожен своєї 
справи, люди конкретних дій, — 
наголосив Володимир Дзудзило. 
— Дуже важливо, щоби виборці 

підтримали цих кандидатів, адже 
ці місцеві вибори дають нам мож-
ливість об’єднати країну коман-
дою відповідальних людей, мож-
ливість проводити реформи не 
тільки у центрі, але й у регіонах і 
громадах”.

 Також він наголосив, що місце-
ві вибори — унікальна можливість 
повністю завершити процес пере-
завантаження влади і продовжити 
реформи президента на місцях. 

Команда президента  
висунула кандидатів  

до Тернопільської районної ради

Учасники конференції  Тернопільської районної організації  
партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

Агрохолдинг “МРІЯ” надав 
благодійну допомогу для ре-
монту доріг у селі Чернелів-
Руський Тернопільського ра-
йону. Для поточного ремонту 
сільських доріг у цьому насе-
леному пункті виділено 
49 тисяч гривень.

— Громада села Чернелів-
Руський звернулася до Агрохол-
дингу “МРІЯ”, щоб фінансово до-
лучитися до покращення дорож-
ньої інфраструктури. На ці цілі аг-
рохолдингом виділено 49 тис. грн., 
які згідно з договором буде витра-
чено на придбання асфальту та 
оплату вартості ремонтних робіт, 
— повідомила представник Агро-
холдингу “МРІЯ” Надія Нагірна.

Чернелево-Руський сільський 
голова Михайло Дручок, зазначає, 
що ремонтні роботи розпочалися 
днями.

 — Підприємство, яке взялося 
за виконання ямкового ремонту в 
нашому селі, спершу вирізатиме 

фрезою місця з найбільшими ви-
боїнами, а далі працівники вклада-
тимуть асфальт. За сприятливої 
погоди роботи планують заверши-
ти за кілька днів. Загалом за виді-
лені “МРІЄЮ” кошти вдасться від-
ремонтувати півтора кілометри 
сільських доріг, — зауважив Ми-
хайло Дручок.

Усього на землях Чернелево-
Руської громади “МРІЯ” має в 
обробітку 317 гектарів. Благодій-
ні кошти надаються Агрохолин-
гом в рамках так званого соці-
ального бюджету, який “МРІЯ” 
виділяє з розрахунку 100 грн. на 
кожен гектар землі, яку обробляє 
холдинг. Більша частина коштів 
розподіляється безпосередньо 
громадами. Також соціальним 
бюджетом передбачені виплати 
на потреби АТО, фінансування 
інфраструктурних проектів для 
регіону, зокрема — ремонту до-
ріг, а також допомогу церковним 
громадам, школам і дитячим са-
дочкам.

Благодійність ●

“МРІЯ” допомагає 
ремонтувати дороги  

в Чернелеві-Руському

Місцеві вибори-2015 
дають українцям 
можливість повністю 
перезавантажити 
владу. Сьогодні ми 
познайомимо вас із 
новим іменем, кан-
дидатом в Терно-
пільську районну ра-
ду Володимиром 
Дзудзило, представ-
ником Партії “Блок 
Петра Порошенка 
“Солідарність”.

— Що принесуть 
Україні цьогорічні ви-
бори до місцевих рад?

— У першу чергу, вони 
дають нам можливість 
досягнути повного пере-
завантаження влади, як 
цього й вимагали люди  
під час Революції Гіднос-
ті. Вибори дозволять 
об’єднати країну коман-
дою відповідальних лю-
дей, спроможних прово-
дити реформи не тільки у 
центрі, але й у регіонах і 
громадах. Тернопіль-
ський район — дуже пер-
спективний край, ми ма-
ємо по максимуму розви-
вати аграрну діяльність, 
туристичну інфраструкту-
ру, створити максималь-
но сприятливі умови для 
залучення інвесторів. Ми 
можемо зробити черго-
вий крок до зміцнення 
країни та проведення ре-
форм.

— Як представник партії 
“БПП “Солідарність”, розка-
жіть про першочергові за-
вдання кандидатів вашої по-
літсили на нинішньому етапі?

— Щоб багато не розповіда-

ти, назву  перелік  тих об’єктів,  
реконструкція і спорудження 
яких вже розпочались в районі: 
реконструкція покрівлі з надбу-
довою горищного даху Петриків-
ського обласного геріатричного 
пансіонату в селі Петриків; ре-

конструкція дитячого 
садка в селі Ігровиця; 
будівництво повітря-
ної лінії електропере-
дач на масиві “Схід-
ний” в Байцівцях; ре-
конструкція котельні із 
встановленням котла 
на альтернативному 
виді палива у Великих 
Бірках; будівництво 
електричних мереж 
зовнішнього забезпе-
чення для електропос-
тачання електроуста-
новок масиву “Цен-
тральний” в селі Бай-
ківці. І все це тільки 
початок змін в Терно-
пільському районі.

— Чому мешкан-
цям району варто 
голосувати за пре-
зидентську команду 
на місцевих вибо-
рах?

— Якщо ви підтри-
маєте нашу політичну 
силу, ми з вами на-
самперед збережемо 
єдність та стабіль-
ність країни.   Ми про-
довжимо втілювати 
стратегію з розвитку 
Тернопільського ра-
йону. Ми збережемо 
Україну від популістів, 
які свідомо чи несві-
домо грають на руку 
Путіну. Ви матимете 
команду відповідаль-
них політиків на рівні 
області. Ця команда 

буде втілювати в життя рефор-
ми та рішення, ухвалені на цен-
тральному рівні. Ви матимете 
депутатів, які будуть підзвітні і 
залежні від думки виборців – 
ВАШОЇ ДУМКИ.

Позиція ●

Володимир Дзудзило: 
“Тернопільський район  
має великий потенціал,  
який треба розвинути”

Кандидат у Тернопільську районну раду  
Володимир Дзудзило, представник партії  
“Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

Футбол ●

Результати матчів: вища ліга 
— Велика Березовиця-Дубівці 2:9, 
Грабовець-Біла 4:0, Велика Лука і 
Мишковичі-Великі Гаї 1:2, 
Шляхтинці-Озерна 6:0, Товстолуг-
Дичків 4:0, Плотича-Великі  
Бірки (матч перенесено); перша 
ліга — Білоскірка-Великий Глибо-
чок 0:5, Острів-Гаї Шевченківські 
1:4, Пронятин-”Динамо” (Терно-
піль) 0:1, Байківці-Романівка 3:1, 
Кутківці-Довжанка 1:2, Івачів-
Прошова 0:2; друга ліга — Баворів-
Ігровиця +:— (3:0), Забойки-
Жовтневе 0:0, Лозова-Смиківці 
1:0, Підгороднє-Домаморич  
+:— (0:3), Велика Лука і 
Мишковичі-2-Залізці 0:2, 

Петриків-Товстолуг-2 3:2.
У наступному турі (11 жовтня) 

зіграють: вища ліга — Дубівці-
Грабовець, Біла-Велика Березо-
виця, Великі Гаї-Шляхтинці, 
Озерна-Велика Лука і Мишковичі, 
Дичків-Плотича, Великі Бірки-
Товстолуг; перша ліга — Великий 
Глибочок-Острів, Гаї 
Шевченківські-Білоскірка, “Дина-
мо” (Тернопіль)-Байківці, 
Романівка-Пронятин, Довжанка-
Івачів, Прошова-Кутківці; друга лі-
га — Домаморич-Залізці, 
Товстолуг-2-Велика Лука і 
Мишковичі-2, Підгороднє-Лозова, 
Малий Ходачків-Баворів, Смиківці-
Жовтневе, Ігровиця-Забойки.

Чемпіонат Тернопільського 
району. Тур 20

®
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12 жовтня
Понеділок 

13 жовтня
вівторок

14 жовтня
середа

15 жовтня
Четвер

16 жовтня
П’ятниця

17 жовтня
субота

18 жовтня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.45, 
         23.20, 0.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.15 Перша студiя.
10.55 Д/ф “Клуб пригод”.
11.30 Д/ф “На крилах андського кондора”.
12.25 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 Т/с “Минають роки, минають днi”.
14.45 Казки Лiрника Сашка.
14.55 Хочу бути.
15.20 Т/с “Бiлявка”.
17.05 Чоловiчий клуб. Бокс.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Ексклюзивне iнтерв’ю
      голови Нацiонального банку 
       України Валерiї Гонтарєвої.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10,
         8.45, 9.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
      19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-4”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.20 Х/ф “Альоша Попович 
         i Тугарин-Змiй”.
14.05 “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 Драма “Жанна д’Арк”.

інтер
04.50 “Подробицi тижня”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
      12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25, 14.20 Х/ф “Любов 
        з випробувальним термiном”.
14.35, 16.15 “Чекай на мене”.
17.45, 18.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Культ”.
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 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 «Скажене золото». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Спокута». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
       Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Труба мiстера Сосиски.
11.15, 13.20 Х/ф “У пошуках пригод”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.10 Х/ф “Соломон Кейн”.
16.30 Х/ф “Термiнатор 4.
         I прийде спаситель”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.25 Х/ф “Арена”.

новий канал
05.50, 7.00 Kids’ Time.
05.55 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.05 Т/с “Друзi”.
10.55 М/ф “Астерiкс: Земля богiв”.
12.25 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за ревiзором.
23.25 Х/ф “Троя”. (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 «Пілігрим».
10.30 «Велети духу і слави. 
        Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Подорож гурмана».
15.30 «Світлиця».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Живі сторінки».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 Д/ф «УПА: невідомі сторінки».
18.00 «Золота провінція».
18.30 «Телемандри».
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 «Дорогою додому».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

нтн
04.15 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
04.25 “Легенди бандитського Києва”.
05.50 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
07.30 “Народний кухар”.
08.25 “Крутi 90-тi”.
09.20 Т/с “Iнспектор Джордж Джентлi”.
11.10 Х/ф “16 кварталiв”.
13.10 Х/ф “Ударна група”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Сiмейна iсторiя”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
22.00 Т/с “Служба порятунку №3”.
23.50 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 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.50, 
      22.40, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.15 Подорожнi.
11.00 Д/ф “Кузьма Дерев’янко.
          Генерал Перемоги”.
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”.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
14.45 М/с “Друзi-янголи”.
15.15 Школа Мерi Поппiнс.
15.35 Фольк-music.
16.40 Богатирськi iгри.
17.35 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
       19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
       з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-4”.
10.45 “Мiняю жiнку-3”.
12.25, 21.00, 22.00 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”.
23.45 Драма “Хоробре серце”.

інтер
05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Культ”.
13.10 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
14.30 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.45, 18.55 “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 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Вбивство у зимовій Ялті». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
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 «Міранда з кригою». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Антизомбi.
11.10, 13.20, 23.25 Т/с “Морська 
         полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Код Костянтина”.
14.40, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Нюхач”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.25 Х/ф “Бiблiотекар”.
22.20 Супермодель по-українськи.
01.00 ППШ-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!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
         Українська місія».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дива цивілізації».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 Д/ф «УПА: 
         невідомі сторінки».
14.00 «Золота провінція».
14.25 «Телемандри».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Мати».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Зона ризику».
18.00 «Замки
          Тернопілля».
18.15 «Вінтаж».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Композитор 
         Б. Янівський».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Літопис».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
           у цифровому форматі.

нтн
05.15 Х/ф “Пробач”.
06.40 Х/ф “Зимова вишня”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор Джордж 
          Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба порятунку №3”.
13.10 Т/с “Убивчий вiддiл. Стамбул”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди карного розшуку”.
16.00 Х/ф “Викрадення “Савої”.
17.55 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн
           та партнери”.
23.50 Т/с “Справжнiй 
        детектив-2”. (3).

ут 1
06.00, 7.20, 8.00, 22.45 Погода.
06.05, 7.15 АгроЕра.
06.10 Концерт “Приречений
        на любов”.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
08.05 Вiд першої особи.
08.35 Паспортний сервiс.
08.40 Ескулап.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Урочистостi з нагоди
        Дня захисника України.
10.00 “Повертайтеся живими”. 
        Сестри Тельнюк.
10.05 Д/ф “Шов. Психолог на вiйнi”.
10.45 Д/ф “Хронiка УПА. 1942-1954”.
13.00 “Prime-time” з Мирославою 
       Гонгадзе.
13.45 Д/ф “Львiвська Опера”.
14.40 Х/ф “Атентат. Осiннє
        вбивство в Мюнхенi”.
16.35 Д/ф “Капелани”.
18.00 “Героям слава!” Трансляцiя 
        концертної програми 
        до Дня захисника України.
20.30 Новини.
21.00 Д/ф “Рейд”.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Вiдкриття Мiжнародного 
          фестивалю “Покров”.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Зорянi вiйни-5: 
         Iмперiя завдає
         удару у вiдповiдь”.
08.10 Х/ф “Зорянi вiйни-6: 
           Повернення джедая”.
10.50 Х/ф “Зорянi вiйни: 
          Прихована загроза”.
13.40 Х/ф “Зорянi вiйни-2: 
         Атака клонiв”.
16.30 Х/ф “Зорянi вiйни-3: 
         Помста ситхiв”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Тор-2. 
        Царство темряви”. (2).
22.25 Бойовик 
         “Прометей”. (2).

інтер
05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 9.00, 12.00, 14.00,
          16.00, 17.35 Новини.
07.10 Х/ф “Артист iз Кохановки”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Культ”.
13.10 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
14.30 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.50 Д/ф “Рейд”.
18.55 “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 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник
          для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Д/ф «Все для Бога — 
        це ціль мого життя».
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 Програма 
      «Унікальна Україна».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні 
         роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула 
         здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Миротворці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Антизомбi.
11.10, 13.20, 23.25 Т/с “Морська
         полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Код Костянтина”.
14.35, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Нюхач”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
        Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись 
       вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
21.05 Х/ф “Бiблiотекар-2”. (2).
22.55 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/ф “Як козаки...”
11.25 М/с “Пригоди 
          Котигорошка та його друзiв”.
12.35 Рятiвники.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Одного разу 
         пiд Полтавою.
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
         Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Композитор
          Б. Янівський».
12.30 «Європа
          очима українця».
13.00 «Замки Тернопілля».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Будьте здорові».
14.00 Д/ф «Спогад про УПА».
15.00 «Мати».
15.30 «Час змін».
16.00 «Літопис».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своє,
          українське».
17.15 «Під дубом 
         столітнім».
17.30 «Діловий ритм».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Сторінками історії».
18.50 «Тернопіль 
          сьогодні».
19.00 Д/ф «Прощай, 
         дівчино».
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».
22.00 Д/ф «УПА: 
         невідомі сторінки».
22.40 «Земля Подільська, 
        яку сходив Тарас».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

нтн
05.40 Х/ф “Iшов четвертий 
          рiк вiйни”.
07.10 Х/ф “Подвиг Одеси”.
09.55 Т/с “Iнспектор Джордж
           Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба 
         порятунку №3”.
13.10 Т/с “Убивчий вiддiл. 
         Стамбул”.
15.00 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
23.50 Т/с “Справжнiй 
        детектив-2”. (3).

ут 1
06.00, 7.10, 8.05, 9.00, 13.15 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.15 Свiт on line.
08.40 Тепло.ua.
09.10 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.05 М/с “Друзi-янголи”.
10.15 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.15 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
12.15 Д/с “Повернення видiв. Рись”.
13.30 Фольк-music.
14.35 Д/ф “Вiдмовся вiд
        завтрашнього дня”.
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.10 Гандбол. Лiга Чемпiонiв.
   “Ельверум” (Норвегiя) “Мотор” (Україна).
19.00 Театральнi сезони.
19.35 Д/ф “Могилянка forever”.
20.05 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»
07.00 “Що? Де? Коли?”
08.05 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-6”.
12.20 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.55 “Мiняю жiнку-10”.
15.25 “Чотири весiлля-4”.
16.45 “Розсмiши комiка”.
17.45 Х/ф “Добриня Микитович 
       i Змiй Горинич”.
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Маленькi гiганти”.
23.30 “Свiтське життя”.
00.30 Драма “Плем’я”. (3).

інтер
05.30 “Подробицi” - “Час”.
06.20 Х/ф “Кавказька полонянка,
        або Новi пригоди Шурика”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний випуск”.
11.05 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
12.15 Т/с “Одружити Казанову”.
16.50 Х/ф “Ти будеш моєю”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 “10 хвилин з Прем`єр-мiнiстром”.
22.00 Т/с “Все повернеться”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Запорожець за Дунаєм». (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 «Маленька чаклунка». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 Межа правди.
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Модна правда».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Рятувальний модуль». (1).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.15 Факти.
06.45 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
07.05 Х/ф “Еволюцiя”.
09.10 Зiрка YouTube.
10.40, 13.00 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф “Вихiдний код”.
16.10 Х/ф “Згадати все!”
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин
         з Прем’єр-мiнiстром України.
20.35 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
23.10 Х/ф “Турист”.

новий канал
06.00, 7.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.55 Єралаш.
09.50 М/ф “Монстри на канiкулах”.
11.40 М/ф “Синбад: Легенда семи морiв”.
13.10 Х/ф “Бiблiотекар”.
15.00 Х/ф “Бiблiотекар-2”.
16.50 Х/ф “Бiблiотекар-3”.
18.40 Х/ф “Людина-павук”.
21.00 Х/ф “Людина-павук-2”.
23.35 Х/ф “Черепи”. (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 “Iгор”.
12.50 М/с “Пригоди капiтана Врунгеля”.
15.20 Казки У.
16.20 Х/ф “Вуличнi танцi”.
18.00 Х/ф “Джунглi.
           У пошуках Марсупiламi”.
20.00 Вiталька.
21.35 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Дайош молодьож!
00.30 Одна за всiх.

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».
15.45 «Думки вголос».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Композитор Б. Янівський».
17.30 «Сад. Город. Квітник».
17.45 «Біржа праці».
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».
22.20 «Співає Ярослав Гнатюк».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

нтн
04.50 Х/ф “Нiчний патруль”.
05.15 “Легенди бандитського Києва”.
06.35 Т/с “Королiвство кривих”.
10.30 “Народний кухар”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Крутi 90-тi”.
13.00 Х/ф “Зелений фургон”.
16.00 “Розсмiши комiка”.
17.50 “Легенди карного розшуку”.
19.00 Т/с “Таємниця 
           “Святого Патрiка”.
23.20 Х/ф “Теккен”. (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 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 11.30, 
         18.50, 22.40, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.40 Вiйна i мир.
11.35 Вiкно 
          до Америки.
11.55 Д/с “Клуб пригод”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.25 Т/с “Минають роки, 
        минають днi”.
15.00 Казки Лiрника Сашка.
15.15 М/с “Друзi-янголи”.
15.25 Хто в домi хазяїн?
15.55 Надвечiр’я. Долi.
16.50 Свiтло.
17.35 Книга.ua.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Урочистостi до
      400-рiччя Києво-Могилянської
          Академiї.
20.30 “Prime-time” з Мирославою
        Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.30 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45, 12.20 “Мiняю жiнку-3”.
14.00 “Слiпа”.
14.40 “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 “Мiняю жiнку-10”.
00.00 Х/ф “Зорянi вiйни-6:
         Повернення джедая”.

інтер
05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
         12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
       з Iнтером”.
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Культ”.
13.10 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
14.30 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.45, 18.55 “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 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Небилиці 
         про Івана». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
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 «Не забувай мене, 
        заради всіх святих». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
         новини.
10.05 Антизомбi.
11.05, 13.20, 23.25 Т/с “Морська 
          полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Код Костянтина”.
14.35, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Нюхач”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
         Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.25 Х/ф “Бiблiотекар-3”. (2).
22.15 Хто зверху-3.

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!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
          Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Д/ф «Прощай, 
         дівчино».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 Д/ф «Спогад про УПА».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Храми Поділля».
17.20 «Мати».
18.00 «Композитор 
         Б. Янівський».
18.30 «Думки вголос».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку 
         з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
         у цифровому форматі.

нтн
05.10 Х/ф “Солодка жiнка”.
06.55 Х/ф “Три тополi на Плющисi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор Джордж Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба
          порятунку №3”.
13.10 Т/с “Убивчий вiддiл. Стамбул”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди карного розшуку”.
16.00 Х/ф “Ескадрон гусарiв летючих”.
17.55 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн 
          та партнери”.
23.50 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 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.40, 
        23.55 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Х/ф “Атентат. 
       Осiннє вбивство в Мюнхенi”.
11.30 Ексклюзивне iнтерв’ю
      голови Нацiонального банку 
        України Валерiї Гонтарєвої.
11.55 Д/ф “Чорнi лангури”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.25 Т/с “Минають роки, 
          минають днi”.
14.55 Казки Лiрника Сашка.
15.05 М/с “Друзi-янголи”.
15.40 Як це?
16.00 Спогади.
16.30 Вiра. Надiя. Любов.
17.30 Д/с “Повернення видiв. Рись”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” 
        з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.
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”.
20.20 “Вечiрнiй Київ”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Драма “Одержимiсть”. (2).

інтер
05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.30 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Культ”.
13.10 Д/с “Слiдство вели...”
       з Леонiдом Каневським-2”.
14.30 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Кохання 
        та iншi неприємностi”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Україна. 
        Перезавантаження.
08.30 Переможний голос
        віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Прелюдія долі». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
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 «Сільський календар».
20.40 «Про кіно».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Моя вечірка». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 20.25 Антизомбi.
11.05, 13.20, 23.25 Т/с “Морська
           полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Код Костянтина”.
14.35, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Нюхач”.

новий канал
6.05, 7.15 Kids’ Time.
6.10 М/с “Губка Боб 
        Квадратнi Штани”.
7.20 Т/с “Друзi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
16.10, 19.00 Супермодель 
       по-українськи.
18.00 Абзац!
20.55 Половинки.
22.25 Суперiнтуїцiя.
23.50 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.
17.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00 Х/ф “Крок вперед”.
20.00 Х/ф “Три метри 
         над рiвнем неба”. (2).
22.10 Х/ф “Три метри над 
          рiвнем неба: Я тебе хочу”. (2).
00.25 Х/ф “Забiйнi канiкули”.
        (3 категорiя).

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 «Композитор Б. Янівський».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «Просто неба».
14.00 «Що робити?»
15.00 Д/ф «Митрополит 
         Петро Могила».
15.30 «Сумщина INKOGNITO».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Народні перлинки 
         з бабусиної скриньки».
17.30 «Слово має 
         народний депутат».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Азбука смаку».
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
05.40 Х/ф “Русь споконвiчна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор Джордж Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба 
         порятунку №3”.
13.10 Т/с “Убивчий вiддiл.
           Стамбул”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди карного розшуку”.
16.00 Х/ф “Ескадрон гусарiв летючих”.
17.25 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
23.50 Т/с “Копи-новобранцi-4”.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 22.45 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.10 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/с “Друзi-янголи”.
09.50 Хочу бути.
10.30 Книга.ua.
10.55 Д/ф “Сербська енциклопедiя”.
11.20 Музика єднає нас.
12.20 Свiтло.
12.550 Баскетбол. Чемпiонат України.
       “Хiмiк” (Южне) “Миколаїв” (Миколаїв).
15.00 Богатирськi iгри.
16.15 Чоловiчий клуб.
16.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 
   “Динамо” (Київ)  “Волиньбаскет” (Луцьк).
18.55 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
20.00, 21.30 Д/ф “Крим. 
        Курорт суворого режиму”.
21.00 Новини.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.30 Х/ф “Зорянi вiйни-3: Помста ситхiв”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00, 19.30 “ТСН”. 
11.00 “Маша i ведмiдь”.
11.10 “Маленькi гiганти”.
13.55 “Вечiрнiй Київ”.
16.15, 21.20 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.20 “Що? Де? Коли?”
00.30 Комедiя “Красунчик”.

інтер
05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00 “Чекай на мене. Україна”.
08.30 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Кавказька полонянка, 
         або Новi пригоди Шурика”.
11.25 “Кохання з першого погляду”.
12.35 Т/с “Одружити Казанову”.
17.00 “Щастя з пробiрки.
         9 мiсяцiв потому”.
18.10 Т/с “Все повернеться”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Все повернеться”.
23.25 Х/ф “Егоїст”.

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 «Запорожець 
        за Дунаєм». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Рятувальний модуль». (1).
14.00 «Вікно в Європу.
         Сильні разом».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Маленька чаклунка». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Д/ф «Все для Бога —
        це ціль мого життя».
21.15 «Євромакс».
21.45 Х/ф «Золота ластівка». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.
00.30 Х/ф «Рука, 
         що гойдає колиску». (2).

ICTV
05.25 Факти.
05.50 М/с “Том i Джерi
        в дитинствi”.
06.35 Стоп-10.
07.35 Провокатор.
09.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30, 13.00 Цивiльна
        оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Нюхач”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Згадати все!”
22.25 Х/ф “Вихiдний код”.
00.15 Х/ф “Залягти на дно в Брюгге”.

новий канал
06.05, 8.00 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди 
          Джиммi Нейтрона”.
08.05 Хто зверху.
10.00 Ревiзор.
12.15 Пристрастi за ревiзором.
14.10 Хто зверху?
16.20 Т/с “СашаТаня”.
17.20 М/ф “Монстри на канiкулах”.
19.15 М/ф “Синбад: 
         Легенда семи морiв”.
21.00 Х/ф “Людина-павук”.
23.15 Х/ф “Туман”. (3).

тет
06.00 М/ф “Лiкар Айболит”.
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 “Пiнгвiн Джаспер: 
         подорож на край землi”.
12.55 Х/ф “Джунглi. 
       У пошуках Марсупiламi”.
14.55 Х/ф “Вуличнi танцi”.
16.45 Х/ф “Крок вперед”.
18.45 Х/ф “Три метри над
          рiвнем неба”. (2).
21.00 Х/ф “Три метри над 
       рiвнем неба: Я тебе хочу”. (2).
23.15 Х/ф “Забiйнi канiкули”. (3).
00.50 Одна за всiх.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
         Українська місія».
10.35 «Азбука смаку».
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».
14.40 «Сад. Город. Квітник».
15.00 «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 «Мікс».
17.45 «Мандруємо разом».
18.40 «Думки вголос».
19.00, 21.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Акценти тижня».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

нтн
05.30 Х/ф “Коли дерева були великими”.
07.10 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
11.30 “Речовий доказ”.
13.10 “Детективи”.
15.20 Т/с “Кулагiн та партнери”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Особлива думка”.
22.30 Х/ф “Кривавий спорт”. (2).
00.25 Х/ф “Рiка смертi”. (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
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Завідувач сектору молоді та 
спорту Тернопільської РДА Василь 
Заторський привітав освітян із про-
фесійним святом і вручив грамоти 
за вагомі досягнення у спортивній 
галузі. Начальник відділу культури 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Андрій Галайко подякував осві-
тянам за плідну співпрацю з ра-
йонними закладами культури, по-
бажав високих злетів і творчих пе-
ремог.

Дзвінкою піснею освітян приві-
тали заслужена артистка України, 
солістка Тернопільської обласної 
філармонії Адріана Онуфрійчук, за-
служений працівник культури Укра-
їни Світлана Сорочинська, соліст 
народної аматорської вокальної 
студії “Музична скриня” Тернопіль-
ського районного будинку культу-
ри, лауреат всеукраїнських та між-
народних конкурсів і фестивалів 
Василь Хлистун, вокалістка гурту 
“Кралечки” Тернопільського націо-
нального економічного університе-
ту Роксолана Залізняк, студент 
третього курсу юридичного  

факультету Тернопіль-
ського національного 
економічного універси-
тету Владислав Вальків, 
учитель музичного мис-
тецтва Білецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів Ярослав 
Мартинюк, учениця Ма-
лоходачківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Анастасія Ра-
ковська, учениця Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені Ярослава 
Стецька, переможець 
всеукраїнського респу-
бліканського конкурсу 
“Червона калина” Аліна 
Лиса, учень Настасів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Ігор Гуцайлюк, учні Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Надія і Світлана 

Соколовські.
(Продовження — в 

наступному номері 
“ П о д і л ь с ь к о г о 
слова”).

Школа сьогодні

Право покласти квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку, Івану Франку, пам’ятного знака  
Героям Майдану доручили молодим педагогам Тернопільського району (зліва направо): вчителю 

біології Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія Богдану Соколу, вчителю математики та інформатики 
Лучківської ЗОШ І-ІІ ст. Оксані Михневич, соціальному педагогу Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Олександру Топоренку, вчителю фізичної культури НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 

ім. С. Балея” Юлії Радецькій, вчителю початкових класів Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Мар’яні Дзідзінській і вчителю іноземної мови Плотицької ЗОШ І-ІІ ст. Костянтину Соцькому. 

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий і заступник 
голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний наго-
родили грамотою за сумлінну працю, високий рівень профе-
сійної майстерності та з нагоди професійного свята вчителя 

початкових класів НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. С. Балея” Наталію Романюк.

Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль і голова Тернопіль-
ської районної організації профспілки працівників освіти Ігор Ракочий вручи-
ли грамоту департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА за багаторічну 
сумлінну працю на педагогічній ниві і з нагоди професійного свята вчителю 
основ християнської етики Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Світлані Піговській.

Колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. під час урочистостей з нагоди 
Дня працівників освіти (у центрі — начальник відділу освіти Тернопільської 

РДА Василь Цаль і директор Мишковицької школи Андрій Чернець).

19-20 вересня відбулося VII 
Всеукраїнське військове па-
ломництво до чудотворного 
місця явлення Божої Матері у 
с. Зарваниця.

Більше двох тисяч військовос-
лужбовців, у тому числі бійці ВО 
“Тризуб” імені С. Бандери, Добро-
вольчого Українського Корпусу 
“Правий сектор” (Івано-
Франківська, Житомирська і Тер-
нопільська області), а також акти-
вістки референтурного підрозділу 
ВО “Тризубу” ім. С. Бандери “Жі-
ноча Січ” прибули на Тернопільщи-
ну, щоб просити у Бога миру для 
України у спільній молитві.

“Цьогорічне паломництво має 
назву “Тільки любов здатна на пе-
ремогу”. І це символічно. Тому що 
щира любов і молитва покликані 
об’єднати всіх воїнів, захисників 
України в єдине співтовариство, 
щоб разом зі своїми сім’ями, в єд-
ності молитися за мир і спокій в 
нашій країні, стати міцним щитом 
для оборони Вітчизни від ворога”, 
— сказав митрополит і архієпископ 

Тернопільсько-Зборівський УГКЦ 
кир Василій Семенюк.

Незважаючи на труднощі, ми ві-
римо у перемогу українців над ро-
сійським агресором, але, разом із 
тим, просимо допомоги у Богоро-
диці: “Пресвята Богородице, за-
певнення нашої перемоги, захисти 
нас Твоїм покровом, дай нам сили 
у боротьбі, мужності й відваги, як 
належить добрим воїнам, даруй 
нашим командирам військову му-
дрість, нашим побратимам – щиру 
відвагу й хоробрість, а усьому на-
шому війську – славну перемогу. 
Допоможи нам завжди залишатися 
вірними заповіді Христовій”.

Традиційно під час прощі наші 
активісти розповсюджували націо-
налістичну літературу, газети, а 
також проводили збір коштів на 
підсилення технічної бази ДУК 
“Правий Сектор”. Щиро вдячні 
всім, хто до цього спричинився! 
Лише в єдності наша сила! 

Слава Україні!
Прес-служба ДУК  
“Правий сектор”.

Тільки любов  
здатна на перемогу

Бійці ВО “Тризуб” імені С. Бандери, Добровольчого Українського 
Корпусу “Правий сектор”, активістки референтурного  

підрозділу ВО “Тризуб” ім. С. Бандери “Жіноча Січ” на території 
Марійського духовного центру у Зарваниці.
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1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку ● Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“Усе в нього було старе, крім 
очей, очі були кольором схожі на 
море, веселі очі людини, яка не 
здається...”

(Ернест Хемінґуей 
“Старий і море”).

Періоди життя людини, як і 
пори року, змінюють один 
одного. Спочатку людина ті-
шиться безтурботним дитин-
ством, окрилена юністю, на-
солоджується здобутками 
зрілості, і лише в період ста-
рості відпочиває від перипе-
тій життя. 

Старість — це тепла осінь життя, 
пора відпочинку, осмислення про-
йденого шляху. Тому недаремно 
Міжнародний день людей похило-
го віку, проголошений 50-ою сесі-
єю Генеральної Асамблеї ООН 14 
грудня 1990 року, відзначають у 
перший день золотого жовтня. У 
стареньких молоді покоління 
успадковують здобутки минулого, 
вчаться мудрості і терпіння. 

За міжнародними стандартами, 
особою похилого віку вважається 
людина, яка досягла 65 років. Та-
ких у світі сьогодні понад 630 міль-
йонів. За даними головного управ-
ління статистики у Тернопільській 
області, на Тернопільщині на по-
чаток 2015 року у віці 65 років і 
старше проживало 164 тисячі 300 
осіб (15,4% загальної чисельності 
населення Тернопільської області), 
серед них 175 у віці 100 років і 
старше. Життя забрало у старень-
ких роки, натомість наділило му-
дрістю. Вони виховали дітей, ви-
ростили внуків, дочекалися прав-
нуків. 

З нагоди Міжнародного дня 
людей похилого віку голова Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Олександр Похилий відвідав оди-
ноких громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах і 
перебувають на обслуговуванні в 
територіальному центрі соціаль-
ного обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Тернопільського 
району і Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України в селі Велика Лу-
ка, Плотича і Мишковичі, висловив 
щиру повагу та глибоку вдячність 
за вагомий внесок у розбудову 
України. Разом із головою Терно-
пільської облдержадміністрації 
Степаном Барною Олександр По-
хилий відвідав мешканців Петри-
ківського геріатричного будинку-
інтернату, який працює вже 40 
років, ознайомився з умовами їх 
проживання, оглянув господар-
ство закладу. Зараз тут триває 
реконструкція покрівлі з надбудо-
вою горищного даху, на яку виді-
лено 1 мільйон 639 тисяч 363 
гривні. 

Тернопільська районна органі-
зація Товариства Червоного Хрес-
та України, територіальний центр 
соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Терно-
пільського району спільно з праців-
никами сільських рад привітали 
людей поважного віку у Плотичі, 
Великій Луці, Романівці, відвідали 
пацієнтів геріатричного відділу 
ТРТМО у селі Мишковичі, вручили 
подарунки. 

Голова Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України Ольга Нижник, за-
ступник головного лікаря ТРТМО 
Ігор Войтович, директор територі-
ального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району На-
дія Бойко, директор Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Андрій Чернець 
подякували стареньким за прожиті 
роки, побажали міцного здоров’я, 
довголіття, добра, залишатися в 
душі завжди молодими, бадьори-
ми і веселими.

Піснею та поетичним словом 
жителів Мишковицького геріатрич-
ного будинку привітали учні Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Окса-
на Вібла, Віктор Карделя, Марія 
Пастух, Неля Гвоздик, Марія По-
знанська і Надія Соколовська. У 
Великій Луці місцеві підприємці 
Іван та Наталія Сапожаки організу-

вали для людей 
похилого віку 
святкову імпрезу. 
Вихованці Вели-
колуцького дитя-
чого садка, шко-
лярі Великолуць-
кої ЗОШ І ступе-
ня, Плотицької 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
та Романівської 
ЗОШ І ступеня 
піснями і танцями 
запалили серця 
стареньких моло-
дечим азартом. 
Мешканців села 
Романівка похи-
лого віку дзвінко-
голосим піснеспі-
вом привітав жі-
ночий вокальний 
ансамбль “Роман-
чани”. 

Завідувач гері-
атричного відділу 
ТРТМО у селі 
Мишковичі Терно-
пільського району 
Петро Марценюк зазначив, що 
сьогодні у геріатричному відділі 
ТРТМО перебуває 22 пацієнти, за 
якими доглядають 13 працівників. 
Найбільший недолік у функціону-
ванні закладу, за словами Петра 
Йосиповича, — мала площа примі-
щення. 

— Наш обов’язок — турбуватися 
про тих, кому необхідна допомога, 
— каже голова Тернопільської ра-
йонної організації Товариства Чер-
воного Хреста України Ольга Ниж-
ник. — Шанування людей, які по-
требують опіки, турбота про най-
менш захищені верстви населення 
свідчать про високий рівень цивілі-
зованості нації. Ставлення до бать-
ків і матерів — визначальний фак-
тор для суспільства. Важливо, щоб 
ветерани, інваліди та люди похило-
го віку завжди відчували турботу, 
увагу та піклування, а не лише в 
день свого свята.

Шанувати старість —  
закон морального суспільства

У Міжнародний день людей похилого віку голова Тернопільської ОДА Степан 
Барна і голова Тернопільської РДА Олександр Похилий відвідали КУТОР  
“Петриківський обласний комунальний геріатричний будинок-інтернат”.

Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр 
Похилий вітає з Міжнародним днем людей похилого віку  

жительку села Мишковичі Євгенію Василівну Митулинську.

Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий  
вручив подарунки мешканцям Петриківського геріатричного будинку-інтернату.

Учні Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів привітали стареньких піснями та віршами.

Щиро вітаємо з 
днем народження 
завідуючу Терно-
пільським район-
ним методичним 
кабінетом Галину 
Іванівну КУБЕЛКО.

Нeхай цвiтуть 

       пiд небом синьооким

Ще довго-довго днi й лiта, 

А тиха радість, чиста i висока,

Щоденно хай до хати заверта. 

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження агронома 
Андрія Михайловича СИРОТУ.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя,

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічна нестаріюча душа.

Бажаємо життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає медсестру Марію Андріївну 
БАСТЮК та її нареченого Андрія з 
днем одруження.

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо Вас!

Ми хочемо Вам усіх благ побажати,

Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!

Іще неодмінно щасливі, здорові,

Щоб жили завжди у ладу і любові!

Хай разом всі справи даються Вам легко,

Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Вітаємо з днем народження 
офтальмолога ТРТМО Михайла 
Георгійовича ГАРАСИМЧУКА, хі-
рурга ТРТМО Юрія Ярославовича 
КУЦИНДУ, терапевта ТРТМО Пе-
тра Йосиповича МАРЦЕНЮКА, 
дерматовенеролога ТРТМО Лідію 
Анатоліївну ПОТІХУ, лаборанта-
діагноста ТРТМО Надію Дмитрів-
ну ЛИТВИН, медичну сестру 
ТРТМО Ольгу Євгенівну СУП, мо-
лодших медичних сестер ТРТМО 
Ганну Романівну ШКИВУЛ, Світ-
лану Володимирівну ЧУБКУ, ла-
боранта ТРТМО Уляну Анатоліїв-
ну РУДУ, кухара ТРТМО Марію 
Зіновіївну БОРЕГУ, молодшу мед-
сестру ФП с. Білоскірка Ольгу 
Богданівну ГОЛУБИК, завідуючу  
ФАПом с. Байківці Марію Дми-
трівну ПРОЦИК, акушера Баворів-
ської СДЛ Анну Гнатівну  
ДЖАФАРОВУ, акушера ФАПу  
с. Миролюбівка Тетяну Василівну 
ЮРЕЧКО.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії. 

З повагою — колектив 
Тернопілького районного 

територіального медичного 
об’єднання. 

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з одруженням вчителя хімії Оксану 
Олексівну ФЕДЬКІВ.

Достаток, щастя і кохання

Хай будуть поруч повсякчас;

Нарешті справдилось бажання, 

Яке повік з’єднало вас.

В одне злилися ви серцями

І стали вдвох на рушничок;

І ми бажаєм вам з роками

Гарненьких, милих діточок.

Педагогічний  та трудовий  ко-
лективи Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро і сердечно вітають з днем 
народження технічного працівника 
школи Анатолія Володимирови-
ча ЛЕМЕЩАКА.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з 
днем народження вчителя геогра-
фії та економіки Ольгу Ярославів-
ну ГЕВКО, з 50-річчям водія шкіль-
ного автобуса Володимира Оме-
ляновича ДОРОША.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.
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Чергові вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів

25 жовтня 2015 року  
Тернопільська районна виборча 
комісія Тернопільської області

Постанова № 1  
від 01.10.2015.  м. Тернопіль

Відповідно до  ст.38  та п.9.cт.41 Закону України  
“Про місцеві вибори”, Тернопільська районна виборча 
комісія, розглянувши подані документи  від місцевих ор-
ганізацій для реєстрації кандидатів у депутати, поста-
новляє:

1. Зареєструвати кандидатами у депутати до район-
ної ради осіб, які включені у виборчий список  такими 
політичними партіями:

1. Тернопільська  районна організація ВО “Батьківщи-
на”.

2. Тернопільська районна організація політичної партії  
“Громадський рух “Народний контроль”.

3. Тернопільська районна організація Політичної партії  
“Громадянська позиція”.

4. Тернопільська  районна організація  Політичної партії  
“Об’єднання “Самопоміч”.

5. Тернопільська районна в Тернопільській області ор-
ганізація  ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАР-
НІСТЬ”.

6. Тернопільська  районна організація ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  ПАТРІОТІВ – УКРОП”.

7.Тернопільська районна організація політичної партії 
“Українська Галицька партія”.

8.Тернопільська районна організація Радикальної Партії 
Олега Ляшка.

2. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.44 та п.10 ст.38, відмовити 
у реєстрації списку кандидатів у депутати до районної ра-
ди таким політичним партіям:

1. Тернопільській районній партійній організації “Всеу-
країнське об’єднання Свобода”.

2. Тернопільській районній організації Політичної Партії 
Соціалісти.

3. Тернопільській районній організації Народного Руху 
України Тернопільської області.

3. Направити копії листів-звернень до ЦВК, у казначей-
ство.

4. Копію постанови направити місцевим організаціям 
партій. 

Голова Тернопільської  
районної виборчої комісії  Г.М.Галич. 

Секретар Тернопільської районної  
виборчої комісії  С.Б.Бутковський.

Місцеві вибори 25 жовтня 2015 року  
Тернопільська районна виборча комісія

Виборчий список кандидатів у 
депутати Тернопільської районної 
ради, висунутих Тернопільською 

районною організацією 
Всеукраїнського об’єднання 

“Батьківщина”

№
з\п

Прізвище, власне ім’я по батькові 

Перший 
кандидат / 

номер 
територіаль-
ного вибор-
чого округу, 

за яким 
закріплюєть-
ся кандидат

1 Малецький Юрій Богданович П е р ш и й 
кандидат

2 Белзецька Наталія   Іванівна 3
3 Береза Олександр Йосипович 4
4 Бігус Віктор Іванович 7
5 Василик Ярослав Володимирович 32
6 Волянюк Борис Олексійович 27
7 Гасілін Олександр Миколайович 22
8 Гецько Світлана Богданівна 29
9 Грабас Дмитро Йосипович 36
10 Гумницька Ольга Степанівна 15
11 Глех Тарас Костянтинович 23
12 Деревляний Роман Тимофійович 11
13 Дмитерко Ігор Степанович 12
14 Дребот Михайло Романович 25
15 Івасечко Василь Степанович 13
16 Ковалковська Наталія Володимирівна 34
17 Козар Людмила Василівна 8
18 Колодюк Ігор Орестович 9
19 Кравець Андрій Васильович 14
20 Лотоцька Марія Василівна 19
21 Люлька Уляна Михайлівна 10
22 Малецька Наталія Богданівна 1
23 Матвійчук Юрій Богданович 30
24 Матушевський Петро Орестович 33
25 Мокрицький Володимир Євгенович 20
26 Музика Богдан Михайлович 16
27 Обизюк Володимир Михайлович 24
28 Охрімчук Юрій Вікторович 28
29 Піговський Михайло Петрович 18
30 Ратушняк Олег Миколайович 6
31 Сивак Роман Богданович 2
32 Стецій Ігор Йосипович 21
33 Ступінська Люба Ярославівна 31
34 Терновий Ігор Володимирович 5
35 Тимчишин Богдан Сільвестрович 17
36 Шварчевська Христина Петрівна 26
37 Ясько Олександр Володимирович 35

1 Дзудзило Володимир Миколайович П е р ш и й 
кандидат

2 Батицький Ігор Михайлович 21
3 Блажієвська Ірина Омельянівна 13
4 Блащак Дарія Павлівна 26
5 Брик Роман Степанович 28
6 Голик Галина Богданівна 20
7 Дацко Надія Родіонівна 27
8 Дрозд Тарас Миколайович 11
9 Дручок Михайло Іванович 35
10 Дума Микола Андрійович 6
11 Дурович Микола Федорович 24
12 Дядьо Мирослав Тимофійович 30
13 Качмар  Михайло Васильович 32
14 Яворський Андрій Васильович 23
15 Козюпа Василь Іванович 16
16 Кость Оксана Миколаївна 9
17 Крупніцький Володимир Григорович 12
18 Кузь Андрій Миронович 18
19 Лазурко Вячеслав Іванович 19
20 Мацелюх Роман Євгенович 4
21 Мишковиченко Богдан Тарасович 3
22 Недошитко Степан Михайлович 22
23 Пастух Ольга Валентинівна 25
24 Попович Юрій Юрійович 8
25 Пулька Віктор Володимирович 5
26 Радецький Ігор Романович 34
27 Решетуха Ярослав Дмитрович 10
28 Стельмах Любомира Романівна 29
29 Стодола Інна Вікторівна 2
30 Трофімяк Євген Євгенович 17
31 Федуник Юрій Володимирович 15
32 Чукас Богдан Ярославович 36
33 Шевчук Михайло Степанович 1
34 Шуліга Олександра Богданівна 14
35 Щепний Михайло Володимирович 31
36 Юхимчук Ганна Теодорівна 7
37 Якименко Наталія Мирославівна 33

Виборчий список кандидатів у 
депутати Тернопільської районної 
ради, висунутих Тернопільською 

районною організацією ПАРТІЇ “БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” 

Виборчий список кандидатів у 
депутати Тернопільської районної 
ради, висунутих Тернопільською 

районною організацією політичної 
партії “Громадянська позиція”

1 Чапрак Сергій Володимирович П е р ш и й 
кандидат

2 Бурмака Любов Ярославівна 20
3 Василіцький Віталій Ігорович 1
4 Гнатів Лілія Романівна 28
5 Дремух Валентина Вікторівна 4
6 Дубовик Олександр Михайлович 7
7 Дуфанець Віталий Євгенович 33
8 Євін Богдан Богданович 26
9 Зіньків Леся Володимирівна 25
10 Крушельницький Омелян Омелянович 2
11 Коруц Володимир Вікторович 18
12 Кравець Оксана Володимирівна 30
13 Коніцький Андрій Володимирович 36
14 Мужилівська Катерина Василівна 12
15 Мигдаль Ігор Павлович 17
16 Мазурова Тетяна Юріївна 3
17 Олов’янчик Юлія Михайлівна 23
18 Сафандула Іван Анатолієвіч 9
19 Сахнюк Олександра Зіновіївна 6
20 Тарнавський Ігор Іванович 22
21 Тимош Ірина Олексіївна 10
22 Хомко Ігор Ярославович 29
23 Шелінгович Ігор Іванович 31
24 Шершун  Роман Петрович 8
25 Яворський Олександр Омелянович 5
26 Ярема Казимир Петрович 21

Виборчий список кандидатів у 
депутати Тернопільської районної 
ради, висунутих Тернопільською 

районною організацією політичної  
партії “Громадський рух  

“Народний контроль”
1 Болєщук Володимир Михайлович Перший кандидат
2 Баворовська  Світлана Богданівна 11
3 Балабан Юлія Михайлівна 4
4 Бондар Ольга Ярославівна 18
5 Бурдаш Андрій Богданович 23
6 Бучинський Анатолій Євгенійович 12
7 Венета Любов Степанівна 21
8 Грицишин Євген Євгенович 13
9 Жидик Ольга Андріївна 8
10 Заремба Олег Тарасович 32
11 Іваницька Руслана Євгенівна 26
12 Караба Світлана Борисівна 2
13 Клизуб Людмила Володимирівна 1
14 Кожушко Оксана Казимирівна 27
15 Костюк Ілля-Михайло Ігорович 3
16 Косяк Ярослав Васильович 19
17 Кубенко Наталія Іванівна 24
18 Кулинич Андрій Ярославович 6
19 Ладика Олег Ярославович 17
20 Литвин Петро Петрович 20
21 Луньов Тарас Анатолійович 9
22 Озерянська Алла Павлівна 14
23 Олійник Ігор Ярославович 16
24 Оринич Сергій Андрійович 25
25 Пастернак  Ігор Мирославович 30
26 Періг Володимир Михайлович 35
27 Притуляк Богданна Данилівна 22
28 Ракуш Мирослава Мирославівна 7
29 Ремус Надія Богданівна 36
30 Рій Галина Ігорівна 33
31 Стадник Ігор Ярославович 28
32 Терешко Наталія Богданівна 10
33 Хомишин Михайло Федорович 15
34 Чорний Назар Миколайович 5
35 Чубко Олег Ігорович 34
36 Шкарупа Сергій Петрович 31
37 Щур Віктор Михайлович 29

Виборчий список кандидатів у 
депутати Тернопільської районної 
ради, висунутих Тернопільською 

районною організацією Радикальної 
партії Олега Ляшка

1 Чудик Арсен Ігорович Перший
кандидат

2 Бак Олександр Несторович 30
3 Бородай Степан Дмитрович 27
4 Гринишин Петро Орестович 11
5 Данилків Володимир Михайлович 7
6 Дідух Галина Мирославівна 19
7 Дідух Світлана Василівна 20
8 Дорошенко Володимир Олексійович 5
9 Злонкевич Андрій Ярославович 21
10 Злонкевич Соломія Віталіївна 26
11 Катерняк Богдан Григорович 29
12 Кашицький Ігор Іванович 24
13 Кметик Ярослав Степанович 35
14 Костик Володимир Петрович 23
15 Макух Михайло Іванович 33
16 Михайлюк Юрій Євстахійович 8
17 Михальчишин Микола Степанович 28
18 Наконечна Ірина Ярославівна 36
19 Насипана Наталія Володимирівна 13
20 Радецька Юлія Ігорівна 34
21 Сабатюк Богдан Миронович 14
22 Свербивус Віктор Володимирович 17
23 Скубіш Олег Володимирович 6
24 Сисюк Вікторія Юріївна 2
25 Сисюк Юрій Григорович 1
26 Тарасенко Руслан Михайлович 16
27 Хаварівський Тарас Богданович 15
28 Хамуляк Ігор Ярославович 12
39 Харишин Тетяна Ігорівна 22
30 Цьомик Іван Петрович 9
31 Шараварник Юрій Романович 4
32 Шайнюк Ігор Юрійович 10
33 Шевченко Андрій Анатолійович 3
34 Яциковський Олег Миколайович 32

Виборчий список кандидатів у 
депутати Тернопільської районної 
ради,  висунутих Тернопільською 

районною організацією політичної 
партії “Об’єднання  “Самопоміч”

1 Галайко Андрій Васильович. Перший кандидат
2 Береза Володимир Васильович 22
3 Бик Любов Григорівна 20
4 Бицка Роман Богданович 19
5 Вельган Лілія Петрівна 6
6 Гоч Світлана Василівна 35
7 Грушицький Олег Мирославович 36
8 Даннікова Оксана Ярославівна 4
9 Дзюбак Назар Олегович 25
10 Дідик Андрій Арсенович 11
11 Зюбровська Надія Яківна 7
12 Калиняк Тарас Євгенович 24
13 Крупа Ірина Володимирівна 1
14 Лагіш Ігор Володимирович 5
15 Лис Назар Олегович 12
16 Ліский Юрій Васильович 33
17 Озерянський Андрій Ярославович 14
18 Пінчак Тарас Ігорович 29
19 Порада Наталя Романівна 34
20 Пришляк Андрій Миколайович 2
21 Юрійчин Марія Володимирівна 27
22 Ящик Богдан Григорович 31

Виборчий список кандидатів у 
депутати від Тернопільської районної 

організації політичної партії 
“Українська Галицька партія” 

1 Гриник Ігор Богданович Перший 
кандидат

2 Балик Зоряна Орестівна 14
3 Бирка Роман Іванович 9
4 Богун Андрій Ігорович 2
5 Брояк Володимир Володимирович 7
6 Вересюк Орест Петрович 29
7 Войтюк Микола Дмитович 28
8 Волинець Василь Орестович 22
9 Волинець Петро Орестович 24
10 Гарник Павло Зіновійович 12
11 Глинський Андрій Тарасович 1
12 Глинський Володимир Тарасович 10
13 Дрозд Наталія Павлівна 11
14 Дудар Євгенія Трофимівна 13
15 Кашицька Леся Євгенівна 26
16 Комоса Володимир Володимирович 5
17 Осьмак Ольга Омелянівна 15
18 Паперовський Віталій Богданович 4
19 Потапов Сергій Миколайович 33
20 Романюк Андрій Богданович 8
21 Синиця Ігор Володимирович 32
22 Федус Ірина Богданівна 27
23 Чернець Андрій Ігорович 25
24 Чудик Наталія Олегівна 3
25 Чаповський Вячеслав Васильович 6

Виборчий список кандидатів  
у депутати від Тернопільської 

районної організації політичної  
партії “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  

ПАТРІОТІВ – УКРОП”
1 Яворський Роман Іванович Перший кандидат
2 Загалюк Євгеній Володимирович 4
3 Лагошняк Віктор Володимирович 6
4 Паробок Володимир Григорович 29
5 Сіянчук Василь Іванович 28
6 Цуп Володимир Володимирович 1

Голова Тернопільської  
районної виборчої комісії Г.М.Галич. 

Секретар Тернопільської  
районної виборчої комісії  С.Б.Бутковський.
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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 випус-
ку. Газ-бензин. Тел.: (067) 924-
76-90, (067) 369-26-54.

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

* добру корову, чорно-рябу, 6 
років, 4 місяці тільна, спокійна, 
тел. 42-53-92, (067) 144-83-25.

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

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

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-

штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 665-
36-06. www.tractor_c.com ua

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

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

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

* лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець. Тел.: 42-36-32, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-23.

* виконуємо сантехнічні і  

газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-

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

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

096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих  

та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у села, 
запис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. 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 ●

Оксана ВОЛОШИН,  
педагог-організатор Жовтневої 

ЗОШ І-ІІ ступенів ім. 
Володимира Гарматія.

Чим пахне осінь? Для хлібо-
роба — пшеницню, для фер-
мера — духмяною гречкою, 
для садовода — наливними 
яблуками, соковитими гру-
шами, для бджоляра — ме-
дом, а для вчителя осінь — це 
запах пофарбованих класів, 
жоржин, айстр, подвір’я шко-
ли з галасливими та трішечки 
розгубленими першокласни-
ками, дев’ятикласниками, які 
стараються бути серйозними 
та повчати менших.
 
Школа для вчителя — це дру-

гий подих. Особливим цьогоріч 
був вересень у  Жовтневій ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія. У 
перший тиждень проводилися за-
ходи до Дня Незалежності. Учні 
молодших класів взяли участь у 
веселій ігротеці, розгадуючи 
загадки,танцюючи таночки та 
пригадуючи народні ігри. 

Перший урок у школі пройшов 
під гаслом “З відданістю в серці 
Україні”. Школярі переглянули 
ряд відеопрезентацій про основні 
віхи становлення державності, ге-
роїв України. В рамках тижня зга-
дували також світоча землі га-
лицької, Слугу Божого митропо-
лита Андрея Шептицького, пере-
глянувши фільм про владику.

Вирішили педагоги запровади-
ти у школі інноваційний метод ви-
ховної роботи — проведення пле-
нерів, коли велика кількість учас-
ників, перебуваючи на відкритому 
повітрі, малюють малюнки на 
спільну тему “Моє рідне село”. В 

захопленні були і учні, і педагоги. 
Малюнки плануємо передати вої-
нам у зону АТО.

Педагоги Леся Манза та Окса-
на Боднарчук-Курик подбали про 
адаптацію наших першокласни-
ків, провівши День дружби між 
учнями 2 і 1 класів.

У школі стартувала акція “Кор-
ки для виготовлення протезів  во-
їнам АТО, які втратили кінцівки, 
до якої долучили жителів сіл Жов-
тневого та Чернелів-Руський. Діти 
з особливим відчуттям відпові-
дальності, любові та співчуття бе-
руть у ній участь. Сподіваємося 
до кінця жовтня подарувати ра-
дість бодай одному пораненому 
бійцю.

22 вересня учні вшанували 
пам’ять кіборгів — мужніх захисни-
ків Донецького аеропорту ім. 
С. Прокоф’єва, взявши участь у 

флешмобі “Дух, що тіло рве до 
бою”.

Продовжується в школі робота 
над проектом “Моя країна — Укра-
їна”, в  рамках якого другоклас-
ники з класним керівником Лесею 
Манзою ознайомили присутніх з 
основними віхами життя і твор-
чості геніальної оперної співачки 
Соломії Крушельницької.

На шкільному подвір’ї підрос-
тає маленький дубочок, посадже-
ний на пам’ять про випускника 
школи — Героя України Володи-
мира Гарматія, який загинув за 
Україну в зоні АТО, ім’я якого при-
своєно нашій школі. Учні 8 класу 
доглядають і плекають його…

Ось такою плідною круговертю 
шкільного життя розпочався ве-
ресень. З любов’ю до рідного 
краю, з надією на стабільність та 
мир у державі…

Вересневий калейдоскоп 
Жовтневої школи

 У Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира  
Гарматія свято бережуть пам’ять про випускника школи,  

який загинув у зоні АТО влітку 2014 року.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Вже традиційно у вересні по 
всій Україні відбуваються дні 
пам’яті видатного україн-
ського поета, політв’язня Ва-
силя Стуса. Так само як і Та-
рас Шевченко, він помер у 47 
років. Щоправда, як свідчать 
факти, насправді не помер, 
його вбили. Події розгорта-
лися так. Захід висунув поета 
на Нобелівську премію. А як 
відомо, засуджених цією 
премією не нагороджують. 
Щоб якось “викрутитись” у 
ситуації, що склалась, кати 
зробили свою чорну справу. 

На черговому літературному 
об’єднанні при Тернопільській об-
ласній організації Національної спіл-
ки письменників України з цікавим 
дослідженням життя і творчості Ва-
силя Стуса виступила поетеса, ви-
кладач технічного ліцею у Добриво-

дах Збаразького району Марія На-
зар. На цій зустрічі також був при-
сутній тернопільський поет Богдан 
Кушнірик, який поділився надзви-
чайно цікавою інформацією. У свій 
час він вчився у Челябінському ін-
ституті електрифікації сільського 
господарства. Потім працював у тих 

краях. Ось що він розповів: “Якось 
вперше вирушаючи в дорогу (пра-
цював машиністом потягу), стар-
ший товариш по роботі попросив 
його купити чаю на десять рублів і 
взяти із собою. Для чого, Богдану 
не пояснили, а він не дуже й роз-
питував. Коли їхній потяг проїжджав 
поблизу села Кучино Чусовського 
району Пермської області, Богдана 
попросили кинути пакунок із чаєм 
якнайдалі... Пакунок полетів за при-
значенням — у сніг, де неподалік 
працювали засуджені. Хто серед 
них був, Богдан Кушнірик тоді не 
знав.  Дізнався вже через декілька 
десятків років. Крім Василя Стуса, 
були там інші українські політв’язні.  

До слова, 14 травня 1980 року 
поет був  вдруге заарештований. У 
1980 році вiдбувся суд, на якому по-
ета було засуджено до десятирiчного 
ув’язнення та п’яти рокiв заслання. 
Покарання вiн вiдбував у таборi 
особливого режиму ВС-389/36  
с. Кучино Чусовського району 
Пермськоп областi. 

Сторінки історії ●

Тернопільський  поет Богдан Кушнірик  
не знав, що передає чай для українських 
політв’язнів, серед яких був і Василь Стус

Тернопільський  
поет Богдан Кушнірик.

Днями в Тернопільській 
об’єднаній ДПІ проведено 
сеанс телефонного зв’язку 
„Гаряча лінія”. На запитання 
відповідав начальник відділу 
контрольно-перевірочної ро-
боти юридичних осіб Роман 
Антонович Каліщук. 

— Знаю, що з 1 вересня змі-
нилась мінімальна зарплата з 
1218 до 1378 грн., а це буде 
впливати на розмір податкової 
соціальної пільги при її опо-
даткуванні? 

— Ні, зміна мінімальної зарпла-
ти і прожиткового мінімуму про-
тягом податкового року не впли-
ває на розмір податкової соціаль-
ної пільги і на граничний розмір 
доходу, який дає право на її отри-
мання. Ці величини розрахову-
ються станом на 1 січня і протя-
гом року не міняються.

— Наше фермерське госпо-
дарство має намір взяти на ро-
боту студента денної форми 
навчання на неповний робочий 
час (у нього вільний графік за-
нять у ВУЗі). Чи є якісь особли-
вості в оподаткуванні його 
зарплати, зокрема військовим 
збором та ЄСВ?

— Нарахована зарплата сту-
дента, як і зарплата інших праців-
ників підлягає обкладенню подат-
ком на доходи фізичних осіб та 
військовим збором на загальних 
підставах. Тобто, для утримання 
військового збору застосовується 
ставка 1,5 % до нарахованої зарп-
лати. А ось ставки податку на до-
ходи (15 % чи 20 %) застосову-
ються до суми зарплати, що за-
лишилася після утримання єдино-
го соціального внеску та застосу-
вання податкової соціальної піль-
ги. 

Якщо нарахована сума доходу 
виявиться меншою за мінімальну 
зарплату, то суму ЄСВ все одно 
потрібно буде визначати як добу-
ток “мінімалки” на ставку ЄСВ, 
установленої для вашої галузі. 
Тобто, ваш обов’язок — нарахува-
ти ЄСВ, виходячи з розміру міні-
мальної зарплати. А ось утриму-
ється ЄСВ (за рахунок доходу 
працівника) із фактично нарахо-
ваного доходу. 

Тепер стосовно надання по-
даткової соціальної пільги, оскіль-
ки для студентів є певні особли-
вості. Так, зі згідно статтею 169 
Податкового кодексу, працівники, 
які є учнями, студентами, аспі-
рантами, мають право на засто-
сування “підвищеної” податкової 
пільги до їх зарплати, якщо: на-
рахована сума зарплати не пере-
вищує 1,4 прожиткового мінімуму 
(у 2015 році це 1710 грн.); праців-
ник не отримує стипендії з бю-
джету.

Якщо студент — працівник 
отримує таку стипендію, то навіть 
за виконання першої умови він не 
має права на підвищену пільгу. І 
це зрозуміло, адже він уже корис-
тується іншою пільгою з податку 

— його  бюджетна стипендія в 
межах 1710 грн. на місяць не опо-
датковується. Але, якщо ваш сту-
дент, все-таки, підпадає під на-
ведені вище дві умови, у нього 
виникає право на застосування 
підвищеної соцпільги. У 2015 році 
її розмір складає 913 грн. 50 коп. 
Для реалізації такого права він 
повинен подати відповідну заяву, 
в якій зазначити підставу для за-
стосування пільги з посиланням 
на підпункт “г” п. 169.3.3 Кодексу, 
а також надати довідку з навчаль-
ного закладу, яка повинна під-
тверджувати факт, що він є сту-
дентом і не отримує стипендії з 
бюджету чи будь — яке грошове 
або майнове забезпечення. З ме-
тою уникнення недоплати податку 
чи, навпаки, претензій з боку сту-
дента, я би радив такі довідки ви-
магати після закінчення кожного 
семестру. 

— Я сплатив ЄСВ 14 вересня 
на старі рахунки. Чи пройшли 
мої платежі, адже наступного 
дня рахунки змінились? 

— Ще на початку вересня в ор-
ганах Державної казначейської 
служби України були відкриті нові 
рахунки для сплати єдиного со-
ціального внеску, які почали діяти 
з 15 вересня. Ми інформували 
про це платників заздалегідь че-
рез ЗМІ (як друковані так і  
Інтернет-ресурси), розміщували 
інформацію на стендах  Центру.

Однак, якщо Ви сплатили пла-
тіж 14 вересня на “старий” раху-
нок, поступили правильно, адже 
тільки з наступного дня банки 
приймали платежі на нововідкриті 
рахунки. Звірити, чи пройшло за-
рахування, можна, звернувшись в 
Центр обслуговування платників. 
Тут також можна ознайомитись з 
усіма реквізитами рахунків та 
отримати необхідну інформацію.

— Наша фірма здає звітність 
“електронкою”, а от Повідо-
млення про прийняття праців-
ника на роботу змушені носити 
до податкової тому що поштою 
— не передбачено. Чи буде 
можливість надавати таку ін-
формацію теж через Інтернет?

— Ви дуже вчасно задали це 
питання, оскільки ДФС України 
розроблено спеціалізоване клі-
єнтське програмне забезпечення 
для формування та подання звіт-
ності до “Єдиного вікна подання 
електронної звітності”, яке розпо-
всюджується на безоплатній 
основі. Воно розміщено на веб-
порталі ДФС у розділі “Платникам 
податків про електронну звіт-
ність”. У даному програмному за-
безпеченні платникам надана 
можливість сформувати Повідо-
млення про прийняття працівника 
на роботу, накласти електронний 
цифровий підпис та направити 
його до Єдиного вікна податкової 
звітності.

За матеріалами відділу 
комунікацій Тернопільської 

ОДПІ. 

Гаряча лінія ●

Роман Каліщук:  
„Розмір соціальної 
пільги не змінився”
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Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському 
районі просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти орга-

ни, 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.

Консультації ●
Акценти

Спорт для всіх ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

З 22 до 25 вересня ц. р. на 
стадіоні села Великі Гаї Тер-
нопільського району вчет-
верте відбулися “Відкриті 
уроки футболу”. У попередні 
роки вони відбувалися на 
стадіонах Тернополя і Бере-
жан. Із 2010 року в рамках 
проекту проведено 127 фут-
больних фестивалів і близь-
ко півтисячі спортивно-
масових заходів у регіонах 
України, в яких взяли участь 
понад 90 тисяч дітей.  

Це соціальний, політично ней-
тральний і безприбутковий про-
ект, розроблений Данською фут-
больною асоціацією. Наголос ро-
биться на веселі ігри, а не на 
спортивні результати. Його мета 
— пропаганда здорового способу 
життя, навчання дітей основним 
навикам гри у футбол, пошук об-
дарованих хлопців і дівчат, розви-
ток їх спортивного таланту. В 
Україні проект дитячого розва-
жального футболу проводиться 
за підтримки Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства вну-
трішніх справ України і Федерації 
футболу України. 

 “Відкриті уроки футболу” у Ве-
ликих Гаях організували Терно-
пільська обласна федерація фут-
болу, департамент освіти і науки 
Тернопільської ОДА, Тернопіль-
ський обласний комунальний ін-
ститут післядипломної педагогіч-
ної освіти, відділ освіти і сектор 
молоді та спорту Тернопільської 
РДА. Під час відкриття уроків фут-
болу з привітальним словом до 
учасників заходу звернулися го-
лова Тернопільської обласної фе-
дерації футболу Володимир Ма-
риновський, заступник начальни-
ка управління департаменту осві-
ти і науки Тернопільської ОДА 
Іван Цьомик, начальник Терно-
пільського обласного відділення 
комітету фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки 
України Олександр Бірюков, за-

відувач сектору молоді і спорту 
Тернопільської РДА Василь За-
торський, заступник начальника 
Тернопільського районного відді-
лу УМВС України в Тернопільській 
області, підполковник міліції Ва-
силь Дідух. 

У футбольному святі взяли 
участь 192 учні 4-7 класів із 
24 загальноосвітніх шкіл Терно-
пільського району. Футбольне по-
ле стадіону розділили на 
12 секторів, за якими закріпили 
24 учителя фізичної культури. В 
кожному із секторів юні футболіс-
ти навчалися елементам техніки 
гри у футбол: прийому і передачі, 
веденню м’яча, гри головою, від-
працьовували удари по воротах. 
Фізкультурники допомагали дітям 
розвинути влучність, швидкість та 
витривалість. Школярі брали 
участь у конкурсах, іграх, викону-
вали різноманітні вправи за ко-
мандами вчителів. Кожен зміг від-
чути смак успіху. Соліст народної 
аматорської вокальної студії “Му-
зична скриня” Тернопільського 
районного будинку культури, лау-
реат всеукраїнських і міжнарод-
них конкурсів і фестивалів Василь 
Хлистун “запалив” серця юних 
спортсменів дзвінкою україн-
ською піснею.   

Особливо азартним був розі-
граш “Солодкого кубка”. Кожен з 
учнів мав можливість виступити у 
складі різних команд. Учителі 
сформували команди по чотири 
учні, які розподілили по восьми 
секторах, які складалися з трьох 
квадратів. Кожен школяр зіграв 
п’ять ігор по сім хвилин. Очки на-
раховувалися як за командні ре-
зультати, так і за особисті досяг-
нення. За перемогу в матчі кожен 
член команди отримував 
20 балів, за нічию — 10. Забитий 
м’яч дорівнював одному балу. Пе-
реможцями в секторах стали Во-
лодимир Ломницький 
(НВК “Грабовецька ЗОШ 
І-ІІ ступенів-ДНЗ”), Владислав 
Дячук (Буцнівська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів), Іван Гевко (Баворівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів), Олег Заблоцький 
(Малоходачківська ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів), Олег Дмитришин (Ігро-
вицька ЗОШ І-ІІ ступенів), Олег 
Клеха (Товстолузька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів), Марія Іваницька (Вели-
коберезовицька ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів), Ярослав Лешків (Петриків-
ська ЗОШ І-ІІ ступенів) і Назарій 
Лучкевич (Дубівецька ЗОШ І-ІІ 
ступенів) набрали рівну кількість 
очок і розділили перемогу. Пере-
можці “Солодкого кубка” отрима-
ли набори солодощів.    

Працівники Тернопільського 
районного відділу міліції розпові-
ли дітям про роботу правоохо-
ронних органів у зоні АТО, з ме-
тою профілактики антисоціальної 
поведінки та недопущення скоєн-
ня кримінальних та адміністратив-
них правопорушень провели в 
ігровій формі роз’яснювальні бе-
сіди. 

У рамках проекту всі школи 
отримали спортивний інвентар та 
екіпіровку. На закритті фестива-
лю масового футболу голова Тер-
нопільської обласної федерації 
футболу Володимир Маринов-
ський привітав учасників заходу, 
подякував учителям фізичної 
культури за допомогу у прове-
денні спортивного свята. 

— Протягом чотирьох днів діти 
з приємністю і користю для 
здоров’я провели час, навчилися 
елементам техніки гри у футбол, 
— каже завідувач сектору молоді і 
спорту Тернопільської РДА Ва-
силь Заторський. — Футбол — 
спорт номер один у світі. Можли-
во, хтось із школярів, які взяли 
участь у футбольному фестивалі 
на стадіоні у Великих Гаях, у май-
бутньому стане відомим футбо-
лістом і здобуватиме перемоги 
для України. Щиро вдячний орга-
нізаторам дійства, працівникам 
відділу культури Тернопільської 
РДА за забезпечення звукового 
супроводу, відділу освіти і відділу 
інфраструктури Тернопільської 
РДА, перевізникам Тернопіль-
ського району за допомогу в ор-
ганізації підвезення дітей до ста-
діону, Великогаївському сільсько-
му голові Олегу Кохману за те-
плий прийом.

Біжи! Забивай! Перемагай!

Учасників “Відкритих уроків футболу” привітали голова Тернопільської обласної федерації 
футболу Володимир Мариновський, заступник начальника управління департаменту освіти 
і науки Тернопільської ОДА Іван Цьомик, начальник Тернопільського обласного відділення 

комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Олександр 
Бірюков, завідувач сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Василь Заторський.

Учасники “Відкритих уроків футболу” на стадіоні села Великі Гаї 
Тернопільського району під час виконання Державного гімну України. 

На передньому плані — вчитель фізичної культури НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Микола Кітчак зі своїми вихованцями.

За вікном осінь. Стовпчики 
термометрів уночі сягають 
4-6 градусів за Цельсієм. 
Скоро люди знову увімкнуть 
електрообігрівачі, розпалять 
печі. Проте останні здатні не 
тільки дарувати тепло. Адже 
щороку з початком опалю-
вального сезону внаслідок 
порушення правил пожежної 
безпеки при влаштуванні та 
експлуатації печей на Тер-
нопільщині зростає кількість 
пожеж. Гинуть люди, завда-
ються значні матеріальні 
збитки.

З початком похолодання ви-
никає небезпека зростання кіль-
кості пожеж через необережне 
використання електрообігрівачів 
та опалювальних печей, їхню не-
справність, короткі замикання, 
внаслідок перевантаження елек-
тромереж тощо. В середньому 
під час опалювального сезону 
пожежно-рятувальними підрозді-
лами щодоби ліквідовується до 
чотирьох таких пожеж. У біль-
шості випадків вони виникають з 
вини самих домовласників.

Підготовка печей, котлів і ди-
моходів, обігрівальних приладів 
до безпечної роботи залежить 
безпосередньо від мешканців 
будинків. Особливого занепоко-
єння викликають люди похилого 
віку, самотні пенсіонери, інваліди 
та неблагополучні родини. Саме 
у їх помешканнях пожежі стають-
ся найчастіше, адже утримання 
такого виду опалення в належно-
му стані дуже клопітка справа, 
що вимагає багато пильності та 
сил.

Щоб не сталося лиха, потріб-
но пам’ятати — у разі користу-
вання пічним опаленням необхід-
но перед початком, а також про-
тягом усього опалювального се-
зону очищати димоходи та печі 
від сажі, щоб не виникло її за-
ймання. Слід очищати від сажі та 
різноманітного бруду опалюваль-
ні печі періодичної дії на твердо-
му та рідкому паливі — не рідше 
одного разу на три місяці, кухон-
ні плити — щомісяця; біля кожної 
печі перед отвором на горючій 
підлозі прибити металевий лист 
розміром не менше 50 на 70 см; 
заштукатурити та побілити всі 
димові труби та стіни на горищі, 
через які прокладено димові ка-
нали; золу й шлак заливати во-

дою та виносити в спеціально 
відведені місця.

Під час експлуатації пічного 
опалення забороняється:

— залишати запалені печі без 
догляду або доручати нагляд за 
ними малолітнім дітям; 

— користуватися печами й 
осередками вогню, які мають трі-
щини; 

— розміщати паливо й інші го-
рючі речовини і матеріали безпо-
середньо перед топковим отво-
ром; 

— зберігати не погашені ву-
глини та золу в металевому по-
суді, встановленому на дерев’яній 
підлозі або горючій підставці; 

— сушити й складати на печах 
одяг, дрова, інші горючі предме-
ти та матеріали; 

— застосовувати для розпа-
лювання печей легкозаймисті та 
горючі речовини, топити вугіл-
лям, коксом і газом печі, не при-
стосовані для цієї мети; 

— використовувати для палін-
ня дрова, довжина яких переви-
щує розміри пальника; 

— здійснювати паління печей з 
відкритими дверцятами пальника; 
використовувати вентиляційні та 
газові канали в якості димоходів; 

— прокладати димоходи опа-
лювальних печей поверхнею го-
рючих основ; 

— здійснювати паління печей 
під час проведення у приміщен-
нях масових заходів; 

— закріплювати на димових 
трубах антени телевізорів, радіо-
приймачів тощо; 

— зберігати у приміщенні за-
пас палива, який перевищує до-
бову потребу; використовувати 
для димових труб азбестоце-
ментні й металеві труби, влашто-
вувати глиноплетені та дерев’яні 
димоходи.

Тернопільський РВ У ДСНС 
України у Тернопільській області 
закликає громадян підвищити 
свою увагу щодо дотримання 
правил пожежної безпеки під час 
експлуатації печей, користування 
обігрівальними приладами, при 
користуванні вогнем, аби не до-
пустити нещасних випадків у 
своїй домівці.

Тернопільський районний 
відділ управління Державної 

служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області.

Служба 101 ●

Небезпеки 
опалювального 

сезону

У міграційній службі області 
повідомили, що відлік стро-
ку тимчасового перебування 
іноземців на території Укра-
їни здійснюють по-новому.

Постановою КМУ від 31.03.2015 
№163 внесено зміни до пункту 2 
Порядку продовження строку пе-
ребування та продовження або 
скорочення строку тимчасового 
перебування іноземців та осіб 
без громадянства на території 
України.

Згідно нової редакції вказано-
го пункту, строк перебування іно-
земців, які є громадянами держав 
з візовим порядком в’їзду, а та-
кож осіб без громадянства обме-
жено строком дії візи. Відтак іно-
земець може перебувати в Украї-
ні протягом наданого візою термі-
ну, але не більше ніж до остан-
нього дня дії візи.

Що стосується громадян дер-
жав з безвізовим порядком в’їзду, 

то вони можуть перебувати в 
Україні до 90 днів у будь-який 
180-денний період. В такому разі 
для розрахунку дозволеного стро-
ку перебування необхідно від дня 
в’їзду чи дня контролю (будь-
якого дня, в який необхідно вста-
новити дозволений іноземцю 
строк перебування в Україні) від-
рахувати 180 днів назад. Інозе-
мець не порушуватиме правил, 
якщо в межах 180-денного періо-
ду він перебував в Україні не біль-
ше 90 днів.

Для продовження строку пере-
бування іноземець, за наявності 
на це законних підстав, може 
звернутися в територіальний ор-
ган чи підрозділ ДМС. Обійдеться 
це у — 61.85 грн., де 44.85 грн. 
— вартість послуги, 17 грн. — 
державне мито.

За матеріалами управління 
Державної міграційної служби 

у Тернопільській області.

У міграційній службі  
пояснили, як рахують строк 
тимчасового перебування 

іноземців в Україні
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Гороскоп ●

Цей тиждень буде вдалий, на роботі вас 
чекає успіх у всіх починаннях. Поїздки і кон-
такти з впливовими людьми передбачають-
ся прибутковими. Думайте про дім, тому що 
бізнесові справи можуть негативно позна-
читися на ситуації у сім’ї. Наприкінці тижня 
може спалахнути сварка з кимось із родичів. 
Не втручайтеся у справи, які вас не стосу-
ються, і неприємності обминуть вас.

Більшість Тельців може розраховувати на 
покращення фінансового становища. Напри-
кінці тижня вас чекає приємна несподіванка 
в особистому житті, але не втрачайте від 
цього голови. На роботі доведеться прийма-
ти важливе рішення, від якого залежатиме 
ваше найближче майбутнє.

Якщо виникнуть серйозні труднощі, будь-
те стриманими і розважливими, а найголо-
вніше — не зривайтеся на рідних, адже вони 
щиро вболівають за вас, їхня підтримка вам 
дуже потрібна. На великі успіхи не розрахо-
вуйте, іноді можете мати додаткові клопоти, 
неприємності на роботі, хтось буде тиснути 
на вас. Пильнуйте здоров’я, не ризикуйте.

Будете відчувати підвищений темп робо-
ти і зайвий раз переконаєтесь, що життя — 
це вічний рух. Поїздки, зустрічі, біганина — з 
усім вам потрібно буде дати раду. Нарешті 
вам вдасться реалізувати давно задумані ді-
лові проекти. Близько п’ятниці можуть ви-
никнути сімейні проблеми. Рідні потребува-
тимуть вашої допомоги, тож знайдіть час для 
них, особливо у вихідні.

Цього тижня вас чекає багато приємних 

подій — несподівані зустрічі, значні фінансо-
ві надходження, хороша звістка у сім’ї. На-
став час відновити втрачені позиції на робо-
ті. Без вагань втілюйте в життя навіть най-
сміливіші плани і в жодному разі не зупи-
няйтеся на півдорозі.

Більше уваги приділяйте дому, сім’ї, тим 
проблемам, що вас найбільше стосуються. 
Цього тижня намагайтеся не конфліктувати з 
колегами по роботі, бо це може спричинити 
купу проблем, отже, краще проявляти толе-
рантність і поступливість під час розв’язання 
суперечливих питань. Не бійтеся ризикува-
ти, беріть від життя те, що вам належить.

Наступного тижня у вашому житті можуть 
статися суттєві зміни, не виключено, що та-
ємне стане явним. Зважтеся, нарешті, на 
рішучий крок і вчиніть так, як підказує сум-
ління. Спроби проконтролювати партнера по 
бізнесу можуть призвести до розриву взає-
мовигідних стосунків. Уважно ставтеся до 
будь-яких пропозицій.

Ви й далі перебуваєте в чудовому на-
строї, на роботі і вдома все вдається якнай-
краще. Не прогавте сприятливий момент 
для підписання угоди, яка вже невдовзі мо-
же принести непогані дивіденди. Настав час 
діяти і творити, дерзати і йти вперед. Вихід-
ні проведіть в улюблених місцях.

Цього тижня не звалюйте на себе непо-
сильну ношу, робіть тільки те, що конче по-
трібно. Деякі ваші дії можуть бути непра-
вильно витлумачені, це може стати причи-
ною значних витрат. Тиждень сприятливий 
для спілкування, сміливо зав’язуйте знайом-
ства, вони кардинально змінять ваше життя.

Цього тижня виключно від вас залежа-
тиме, зазнаєте ви шаленого успіху чи 
значних і болючих втрат. Тепер вам най-
краще зайнятися звичною справою, жити 
на реальні кошти, і тоді тиждень не при-
несе жодних неприємних несподіванок. 
Уважніше ставтеся до людей, які вас  
оточують. Щоб зберегти нормальну  
атмосферу у сім’ї, приділіть максимум 
уваги близьким.

Цього тижня втілення у життя ваших 
планів може дещо пригальмуватися, а у 
декого навіть виникне розчарування. Мо-
жуть значно погіршитися стосунки з коха-
ною особою. Зробіть усе від вас залежне, 
щоб не допустити конфліктної ситуації. 
Пам’ятайте: що посієш, те й пожнеш, і 
багато що у житті залежить тільки від 
вас.

У вас наче відкривається друге дихан-
ня. Щоб максимально використати не-
сподіваний приплив сил та енергії, поди-
віться уважно довкола і виробіть чіткий 
план дій. Не бійтеся експериментувати, 
вигадувати, ризикувати — цього тижня 
вам під силу вирішити навіть найскладні-
ші справи, а перших результатів очікуйте 
уже невдовзі.

від Івана Круп'яка з 12 по 18 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 №38 

від 02 жовтня 2015 року.

Крокодил Гена стриже Чебурашку: 
— Слухай, Чебурашко, тобі вуха дуже 

потрібні? 
— Потрібні! 
— Тоді на, тримай! 

Подружжя дивиться фільм жахів. На 
екрані з’являється страшний персонаж. 
Дружина вигукує: 

— Ой, мамо! 
Чоловік у відповідь: 
— Ну так, в загальному, схожа на 

твою. 

На співбесіді:
 — У вас є рекомендації з попередньої 

роботи? 
— Звичайно. Мені начальник пореко-

мендував починати шукати нову роботу.

— Скільки людей тут працює?
— З бригадиром чи без?
— А яка різниця?
— Без бригадира тут узагалі ніхто не пра-

цює. 

— У мене совість, звісно, є, але з собою 
не ношу, боюся загубити. 

— У вас є можливість
відкладати гроші? 
— Можливість є, але грошей немає. 

Чим менше про тебе знають, тим краще 
думають. 

Злі — це колишні добрі.
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Вітаємо! ●

Конкурси ●

Марія МИЦ,  
бібліотекар села Курники.

Українською асоціацією 
працівників бібліотек для 
дітей, Національною бібліо-
текою України для дітей, 
Міністерством культури 
України було організовано 
сімейний конкурс “Книга 
пам’яті мого роду”, який 
тривав з 1 січня по 9 травня 
2015 року. 

У категорії читачі — діти 6-11 
років Тернопільський район 
представляли: сім’я Злонкевич 

із Великих Бірок, яка зайняла 
перше місце у номінації “Відео-
книга” та сім’я Тичинських із се-
ла Курники, яка зайняла друге 
місце в номінації “Сімейна книга 
пам’яті”. Третє місце дісталося 
сім’ї Людвіковських із Теребов-
лі.

На Тернопільщині до участі в 
конкурсі долучилися 17 родин з 
різних куточків області, зокрема, 
із Заліщицького, Кременецько-
го, Теребовлянського, Шумсько-
го, Підволочиського, Монасти-
риського районів. Олег із села 
Курники та Юстина із селища 
Великі Бірки розповідали про 

своїх дідусів, які брали участь у 
Другій світовій війні. 

Переможців обласного кон-
курсу привітала голова журі — 
письменниця, журналістка, член 
Національної спілки письменни-
ків України та Національної спіл-
ки журналістів України Валентина 
Семеняк-Штангей та директор 
Тернопільської обласної бібліо-
теки для дітей Надія Новіцька. 

Всі роботи направлено до На-
ціональної бібліотеки України 
для дітей для участі у другому 
Всеукраїнському етапі конкурсу. 

Будемо вболівати за наших 
учасників разом!

“Книга пам’яті мого роду”
Бібліотекар с. Курники Марія Миц (крайня зліва)  

з учасниками конкурсу “Книга пам’яті мого роду”.

Моя Україна! 
Моя мальовнича земля!
Родючі поля так широко 

розправили груди…
В яких би краях не блукала

 стежина моя,
Милішого краю за ту Україну 

не буде.
У теплі серпневі дні, коли все 

дозріває, колоситься колосся, 
розквітають соняхи та червоніє 

калина, наша рідна ненька Україна 
святкує свій День Незалежності. 
Вже традиційно аматори худож-
ньої самодіяльності с. Мишковичі 
радо вітають на сцені односельчан 
та гостей. Свої танцювальні талан-
ти  показують колективи “Веселі 
нотки” та “Струмочок”, для гляда-
чів співають вокальний ансамбль 
дівчат, тріо “Незабудка”, солістки 
та веселі троїсті музики.

Всі учасники та працівники бу-
динку культури висловлюють щи-
ру подяку місцевим кравцям Вірі 
Августович та Володимиру Кучмі, 
які з ентузіазмом допомагають, 
щоб артисти на сцені виглядали 
неповторно.

Соломія СЦІБАЙЛО-ЯРА, 
художній керівник будинку 

культури с. Мишковичі.

День Незалежності ●

Миру тобі, Україно!
Учасники святкового дійства з нагоди 24-ої річниці Незалежності України в БК с. Мишковичі.

З ювілеєм ві-
таємо секретаря 
Великобірківської 
селищної ради 
Тамару Іванівну 
МАТВЄЄВУ, якій 
впродовж чоти-
рьох скликань 
громада селища, депутати селищ-
ної ради довіряють цю посаду. У 
Великих Бірках Тамару Іванівну 
знають як професіонала своєї 
справи, хорошу, порядну людину,  
яка багато років служить громаді.

Життя Вам щедрого, як колос 

в переджнив’я,

Яскравого, як квітка навесні, 

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять.

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя!

 З повагою — колектив 
працівників Великобірківської 

селищної ради, виконавчий 
комітет, депутатський корпус, 

громада Великих Бірок.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження вчителів історії Наста-
сівської ЗОШ І-ІІІ ст. Наталію Во-
лодимирівну ЯВОРСЬКУ, Васи-
ля Ігоровича КЛЬОЦА.

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 
Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

У цей радісний і світлий день 
осені — 6 жовтня, коли природа 
радує світ щедрим врожаєм, 
різнобарв’ям кольорів, червоними 
кетягами калини, святкує ювілей 
заступник директора з навчально-
виховної роботи, вчитель географії 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Віра  
Василівна КОРШНЯК. Нехай у 
Вашому домі, Віро Василівно, за-
вжди панують мир і злагода, у сер-
ці — доброта, а доля і надалі буде 
прихильною, даруючи радість жит-
тя та вірних друзів.

Ювілей — це не просто свято,

Це здобутки всіх років в житті,

Тож хай у Вас їх ще буде багато,

Щоб здійснилися задуми всі.

Щастя хай щомиті сприяє

Мати успіх, достаток і добро,

Серце радість й любов зігрівають,

Друзі й рідні дарують тепло!

З повагою — учнівський і 
трудовий колективи, 
батьківський комітет 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження завідуючу ФАПом  
с. Байківці Марію Дмитрівну  
ПРОЦИК.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння.

Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Бог допомагає.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження землевпорядника Ольгу 
Михайлівну ЧОРНОМАЗ та бух-
галтера Байковецької сільської ра-
ди Галину Ярославівну РУСНАК.

Нехай кожна мить буде повна надії,

Нехай пощастить здійснити всі мрії! 

Удачі, натхнення й духовного росту, 

Хай буде в житті усе легко та просто! 

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

7 жовтня виповнився другий 
рочок дорогій донечці, сестричці, 
внучці, племінниці Софії  
КУЗЬМЯК з с. Жовтневе Терно-
пільського району. 

Хай усмішкою батьків втішає

І щасливою зростає,

У любові і красі,

У достатку і добрі.

Подарунків їй від долі

І в житті всього доволі,

Щоб пишались нею всі

У родині і в сім’ї.

З повагою і любов’ю — рідні.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження художнього керівни-
ка дитячого фольклорно-
етнографічного  гурту “Чернелів-
ські забави” БК с. Чернелів-
Руський Тараса Богдановича 
СОТУЛУ.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай завжди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

З повагою — дирекція 
будинку культури с. Чернелів-

Руський, учасники дитячого 
фольклорно-етнографічного 
гурту “Чернелівські забави” 

БК с. Чернелів-Руський.

Вітаємо з 25-річчям художньо-
го керівника будинку культури  
с. Чернелів-Руський Тараса  
Богдановича СОТУЛУ. 

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.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження вчителя інформатики 
Великолуцької ЗОШ І ст. Оксану 
Степанівну МИХНЕВИЧ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою — колектив 
Великолуцької ЗОШ І ст.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів щиро вітає з днем 
народження технічного працівни-
ка Лесю Іванівну КОЗЛОВУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що потрібно людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з ювілеєм соціально-
го робітника с. Петриків Зіновію 
Михайлівну ЛОЗУ, з днем на-
родження інструктора з трудової 
адаптації Василя Богдановича 
ШУБ’ЯКА.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,

Як не оминає цвіт весна

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує сотню літ.

З одруженням щиро вітаю Назарія 
ДМИТРІЄВСЬКОГО і його дружину 
Марію з с. Лозова Тернопільського 
району.

До щастя стежина стелилась,

Ви двоє зустрілись на ній,

Вона Вам серця поєднала — 

Даруючи радість надій,

Вам в парі судилося стати,

На вишитий щастям рушник,

То хай же кохання і вірність

Ви збережете на весь вік.

З любов’ю — сестра Соломія 
Дмитрієвська з с. Лозова 
Тернопільського району.

Національний оператор по-
штового зв’язку України — Ук-
рпошта з 1 жовтня по 31 грудня 
2015 року оголошує Всеукраїн-
ську акцію “Підтримай захисників 
України в зоні АТО! Напиши їм 
листа!”. 

До Дня захисника України, що 
відзначається 14 жовтня, та на-
передодні Всесвітнього дня по-
шти (9 жовтня) під час відзначен-

ня якого на всій планеті тради-
ційно прийнято писати листи, 
Укрпошта запрошує українців до-
лучитися до всеукраїнської акції 
та написати листа з побажання-
ми миру та єдності.

Листи на підтримку захисників 
України надсилайте на адресу: 
вул. Хрещатик, 22, Київ 01001 із 
поміткою “Підтримай захисників 
України”, які потім будуть пере-

дані до зони АТО нашим захис-
никам. 

Пошта завжди об’єднувала 
людей. Кажуть, що лише листи, 
написані власноруч, — справжні. 
Надішліть частинку своєї любові 
захисникам України з побажан-
нями миру та єдності. 

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

“Підтримай захисників України  
в зоні АТО! Напиши їм листа!”

Добрі справи ●


