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Любіть інвестора!
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

8 
жовтня  в 
Тернопільському націо-
нальному економічно-
му університеті відбу-

лося засідання Міжнародного 
трейд-клубу, під час якого 
близько 60 підприємств і 
установ представили еконо-
мічний, науково-технічний, 
інвестиційний і туристичний 
потенціал Тернопільщини. У 
заході взяли участь підприєм-
ці та інвестори з України та 12 
іноземних країн, працівники 
державних виконавчих і контр-
олюючих органів 
Тернопільської області. 

— Міжнародний трейд-клуб — 
громадська організація, створена в 
грудні 1992 року, — зазначила пре-
зидент Міжнародного трейд-клубу 
Соня Крайчева. — Клуб об’єднує 
керівників та працівників торгово-
економічних відділів близько 60 по-
сольств іноземних держав та між-
народних організацій, акредитова-
них в Україні. Сьогодні членами 
правління є радники посольств Бол-
гарії, Мексики, Молдови, Канади, 
Ізраїлю, Польщі, Узбекистану та 
Фінляндії. Основна мета діяльності 
Міжнародного трейд-клубу — ін-
формування іноземних дипломатів 
про економічний, експортний, 
науково-технічний потенціал Украї-
ни, її окремих регіонів, сприяння 
українським центральним та місце-
вим органам державної влади в за-
лученні інвестицій, встановленні 
прямих контактів між вітчизняними 
та іноземними підприємцями.

Голова Тернопільської облдер-
жадміністрації Степан Барна наго-
лосив, що одним із пріоритетів роз-
витку Тернопільщини є створення 
сприятливого економічного клімату 
для розвитку бізнесу, налагодження 
відносин із потенційними інвестора-
ми, які створюють нові робочі місця, 
фінансують соціальні проекти і про-
екти, які покращують добробут гро-
мадян. За словами Степана Барни, 
з початку цього року в Тернопіль-
ській області експорт товарів і по-
слуг зріс майже на 5% — це найкра-

щий показник в Україні. Виробни-
кам сільськогосподарської продук-
ції вдалося розширити географію 
поставок і знайти нові ринки збуту в 
країнах Північної Африки та Близь-
кого Сходу. На Тернопільщині діють 
інвестиційні програми і проекти, що 
реалізуються за рахунок коштів 
державного фонду регіонального 
розвитку. На реалізацію майже 40 
проектів у 2015 році передбачено 
близько 100 мільйонів гривень. За 
останні сім років на Тернопільщині 
успішно здійснено близько 130 мі-
кропроектів загальною вартістю по-
над 21 мільйон гривень.

Заступник голови Тернопільської 

ОДА, керівник апарату Тернопіль-
ської ОДА Віктор Шумада предста-
вив економічний потенціал Терно-
пільщини, ознайомив учасників за-
сідання з успішними проектами іно-
земних інвесторів, які працюють у 
Тернопільській області, перспектив-
ними напрямками зовнішньоеконо-
мічного, інвестиційного співробітни-
цтва. Базовою галуззю економіки 
Тернопільщини, за словами Віктора 
Шумади, є аграрна промисловість. 
Тернопільська область співпрацює 
з інвесторами з 38 країн світу. За-
гальний обсяг прямих іноземних ін-
вестицій в економіку Тернопільщи-
ни у цьому році склав 56 мільйонів 

доларів, обсяг зовнішньої торгівлі 
за перше півріччя 2015 року — 
близько 400 мільйонів доларів.

Тернопільський район предста-
вила делегація у складі голови Тер-
нопільської РДА Олександра Похи-
лого, заступника голови Тернопіль-
ської районної ради Романа Нако-
нечного, начальника відділу еконо-
мічного розвитку і торгівлі Терно-
пільської РДА Наталії Волошин, го-
ловних спеціалістів відділу еконо-
мічного розвитку і торгівлі Терно-
пільської РДА Ірини Козак і Мар’яни 
Ярош. 

Під час виїзного засідання Між-
народного трейд-клубу відбулася 
виставка промислової та сільсько-
господарської продукції Тернопіль-
ської області. Промисловий та сіль-
ськогосподарський потенціал Тер-
нопільського району  представили 
фізичні особи-підприємці Сергій 
Храпко (село Великий Глибочок), 
Андрій Шульга (селище Великі Бір-
ки), Ярослава Довгошия (село Пе-
триків), корпорація “Агропродсер-
віс” (село Настасів), яка успішно 
функціонує на ринку України більше 
15 років, та інші суб’єкти господа-
рювання.

В рамках засідання Міжнародно-
го трейд-клубу нагороджено кра-
щих суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності Тернопільщини за номі-
націями “Кращий експортер аграр-
ної продукції”, “Кращий експортер 

галузі промисловості”, “Кращий 
експортер послуг”. Серед пред-
ставників Тернопільського району в 
номінації “Кращий експортер аграр-
ної продукції” нагороджено приват-
не підприємство “Метал” (село Ве-
ликі Гаї), у номінації “Кращий екс-
портер послуг” — ТзОВ “СЕ 
Борднетце-Україна” (село Байківці), 
яке створило у Тернопільській об-
ласті понад 3 тисячі робочих місць.

Окрім цього, відбулася церемо-
нія нагородження кращих товарови-
робників Тернопільської області ре-
гіонального етапу Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції (товарів, 
робіт, послуг) “100 кращих товарів 
України-2015”. За результатами ро-
боти регіональної конкурсної комісії 
визначено 61 підприємство-
переможець. Серед представників 
Тернопільського району нагороди 
отримали директор ТОВ “Марго” 
Олександр Бораковський (село Пе-
триків), фізичні особи-підприємці 
Ярослава Довгошия (село Петри-
ків), Степан Звада (село Грабо-
вець), Сергій Храпко (село Великий 
Глибочок), Олег Рибак (село Пло-
тича), Андрій Шульга (селище Ве-
ликі Бірки). 7 підприємств із числа 
переможців цьогоріч у листопаді 
представлять Тернопільщину на за-
гальнодержавному рівні під час 
“Європейського тижня якості”, а їх 
продукція ввійде до переліку 100 
кращих товарів України.

У номінації “Кращий експортер аграрної продукції” нагороду отримало приватне підприємство “Метал” (село Великі  
Гаї Тернопільського району). В залі засідань вченої ради ТНЕУ (на передньому плані): голова Тернопільської ОДА Степан Барна, 
директор ПП “Метал” Володимир Тумашівський, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Сергій Тарашевський.

З престольним празником церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці вітаю отця Володимира 
та жителів села Ангелівка. Щиро зичу Господ-
нього благословення кожній родині, міцного 
здоров’я, щастя, добра, мирного неба. Нехай у 
злагоді та сімейному благополуччі зростають 
діти, щоб кожна людина відчувала захист і тур-
боту на своїй землі.

З повагою — Романівський  
сільський голова  

Галина ПЕТРІЧЕНКО.

100-річчя з дня 
народження  

о. Миколи Шаварина.
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Микола Андрійович Дума 
народився 22 вересня 
1975 року в селі Дубівці 
Тернопільського району. 
Закінчив Тернопільський 
національний технічний 
університет за спеціаль-
ністю інженер-механік, а 
також Львівський регіо-
нальний інститут держав-
ного управління при пре-
зидентові України. Сіль-
ський голова села Дубівці 
протягом трьох скликань. 
Одружений, виховує двох 
доньок і сина. Кандидат в 
депутати обласної ради по 
територіальному виборчо-
му окрузі №57.

Гідні умови життя для меш-
канців сіл, відремонтовані до-
роги, швидке і якісне обслуго-
вування людей, а не бюрокра-
тичні перепони та черги, бо-
ротьба з корупцією та залучен-
ня інвестицій — саме такий ре-
цепт відродження колиски 
української держави — села 
кандидата у депутати Терно-
пільської обласної ради Мико-
ли Думи. 

— Буду відстоювати інтереси 
сільських жителів, адже дуже 
добре знаю, що найбільше хви-
лює людей і з якими проблема-
ми вони зіштовхуються, - роз-
повідає він. — Спершу я працю-
вав у сільському господарстві. 
Пройшов шлях від слюсаря до 
головного механіка в місцево-
му аграрному товаристві “Ду-

бовецьке”. Протягом трьох 
скликань мене обирали сіль-
ським головою у рідних Дубів-
цях. Сьогодні село стало части-
ною Байковецької територіаль-
ної громади. Із децентралізці-
єю влади дуже багато проблем 
вирішуватимуться саме на міс-
цях. Йду в депутати, аби лобію-
вати вирішення багатьох важ-
ливих питань для жителів на-
шого району, хочу застосувати 
свої знання та вміння задля 
розвитку нашого краю.

— Які проблеми візьметеся 
вирішувати насамперед, ко-

ли станете депутатом?
— Найбільша біда для жите-

лів села — погані дороги.  Про-
тягом останніх десяти років ми 
робили все для того, аби збе-
регти шляхи у Дубівцях — заси-
пали ями, очищували кювети. 
Але це лише тимчасово вирішує 
проблему. Потрібен капітальний 
ремонт доріг. Адже зараз ситу-
ація катастрофічна. Люди ста-
раються виїхати з села. Це не-
правильно. Їм потрібно дати на-
дію на майбутнє, показати, що 
село буде жити, розвиватися, 
що сюди прийде інвестор, що 

підприємці захочуть вкладати 
кошти в його розвиток. Я ство-
рив бізнес-план бази відпочин-
ку у Дубівцях, щоб залучити ін-
весторів, адже наше село дуже 
мальовниче, вода у джерелах 
збагачена сріблом. Однак за 
кілька років нам так і не вдалося 
знайти кошти для реалізації 
цього проекту. Насамперед біз-
несменів відлякує погана доро-
га. А ще зроблю все для того, 
аби оформлення різних довідок, 
субсидій, документів на землю 
або спадщину стало формаль-
ною процедурою, а не кілька-
денним стоянням у чергах і  об-
биванням чиновницьких порогів. 
Місцеве самоврядування має 
бути максимально наближеним 
до людей. 

— Чому йдете на вибори 
саме з “Блоком Петра Поро-
шенка”?

— Я обрав команду Прези-
дента, адже вважаю, що саме 
ця політична сила здатна змі-
нити країну. Сьогодні  у нашо-
му суспільстві запущений вірус, 
який все руйнує, люди зневіри-
лися, почали сумніватися у 
всьому, критикувати. Розумні 
люди усвідомлюють, що відра-
зу краще не стане. Потрібно 
запрягатися і   будувати держа-
ву.   

—Як, на вашу думку, Тер-
нопільщина повинна розви-
ватися, щоб стати успішним 
регіоном?

— Наша область — сільсько-
господарська. Також тут розви-

нений малий і середний бізнес. 
Це — найважливіше джерело 
надходжень  у бюджет. Нам по-
трібно боротися з корупцією, 
чесно працювати, платити по-
датки та сприяти розвитку біз-
несу, аби досягти успіху і реа-
лізувати свій економічний по-
тенціал. 

Проведення територіально-
адміністративної реформи — це 
правильний крок, який допомо-
же розвинути нашу область. 
Адже більшість сільських рад 
дотаційні. Тому в малих селах 
немає ресурсів для розвитку. А 
після об’єднання громад бюджет 
буде значно більший, і це допо-
може робити реальні справи.

— Яким девізом керуєтеся 
у своїй роботі?

— Моє кредо — працювати 
для людей. Був у мене такий 
момент у житті, коли дав про 
це обітницю перед Богом: пра-
цювати для людей і допомагати 
їм у всьому. Взагалі, для мене 
найважливішим є вірність у від-
носинах, поглядах та переко-
наннях. Коли йшов на посаду 
сільського голови,  я хотів змі-
нити своє село, зробити його 
красивішим, комфортнішим для 
людей. Багато мені вдалося. 
Але не зміг найважливішого — 
відремонтувати дорогу. Тож 
щодня, йдучи на роботу, я ду-
маю про це і вірю, що вдасться 
таки знайти на це кошти. Адже 
добра дорога — це не розкіш, 
це те, що повинно бути у кож-
ному селі.

Микола Дума:  
“Тернопільським селам потрібні  

якісні дороги та інвестиції”

Кандидати в депутати до Тернопільської 
обласної ради від партії  

“Блок Петра Порошенка “Солідарність”

Округ №57  
смт Великі Бірки, с. Дубівці,  
с. Стегниківці, с. Курники,  

с. Лозова, с. Гаї Шевченківські, 
с. Шляхтинці, с. Гаї Гречинські,  

с. Байківці, с. Смиківці,  
с. Чернелів-Руський, с. Жовтневе, 

с. Ангелівка, с. Романівка,   
с. Малий Ходачків, с. Костянтинівка.

Кандидат в депутати до обласної ради по територіальному  
виборчому округу №57 Микола Дума.

®

Юрій Березовський у 21 рік 
став одним з наймолодших 
фермерів України. Прой-
шов через недовіру чинов-
ників, аграрників, але до-
вів, що вміє по-справжньому 
господарювати, дбати про 
розв’язання соціальних 
проблем не лише рідного 
села, а й навколишніх на-
селених пунктів, де орен-
дує землі.

Ще з дитинства відчував: 
сільське господарство — його 
покликання. Прикладом слугу-
вав батько, успіхи якого завжди 
захоплювали хлопця, викликали 
гордість. Адже батько домагався 
завжди найкращих результатів і 
удостоївся почесного звання за-
служеного механізатора Украї-
ни. 

— Розпочинати власну справу 
було нелегко,— зізнається Юрій 
Романович. — Подолати трудно-
щі допомагали впертість та на-
полегливість. Продав батьків по-
дарунок — легковик, відеомагні-
тофон, позичив у родичів гро-
шей і купив перший новий трак-
тор МТЗ-80, культиватор та 
оприскувач. На 25 гектарах по-
сіяв ярий ячмінь і гречку, решту 
ж площі відвів для вирощування 
цукрових буряків.

 “Фермерське господарство 
Березовського” нині обробляє 
понад 530 гектарів землі. У 2000 
році разом з дружиною заснува-
ли приватне мале підприємство 
“Агрон”. Підприємство постави-
ло собі за мету надавати послу-
ги сільськогосподарської техні-
ки. Тим часом колишній місце-
вий колгосп догосподарювався 

до краю, 95% тутешніх пайовиків 
звернулися до фермера Бере-
зовського з проханням оренду-
вати їхні земельні паї. Отак “Аг-
рон” обзавівся ще й земельними 
наділами жителів кількох сіл 
Тернопільського району. Зараз 
“Фермерське господарство Бе-
резовського” та “Агрон” оренду-
ють понад три тисячі гектарів 

землі. 
Юрій Березовський у своїй 

господарській діяльності покла-
дається на новітні технології. 
Переконаний, що лише за умови 
застосування в сільському гос-
подарстві сучасної техніки і роз-
робок можна досягти успіху. Тут 
придбали нові бурякозбиральні, 
зернозбиральні, силосні ком-
байни, трактори, сівалки, наван-
тажувач, необхідні інші сільсько-
господарські машини й механіз-
ми. Відкрили навіть академію 
CLAAS, де навчають механізато-
рів із різних куточків країни пра-
цювати на техніці однієї з відо-
мих німецьких фірм. 

Подбали не лише про техніку, 
а й про належні сучасні склади, 
тік, сушарку, зерноочисний 
комплекс, різні виробничі та по-
бутові приміщення, встановили 
60-тонні електронні ваги. 

Дбає фермер Березовський і 
про розв’язання соціальних про-
блем своїх односельців, жителів 
населених пунктів, землі яких 
орендує. Одним із перших в об-
ласті освітив вулиці в Товстолу-
зі, Застінці, Кип’ячці. За кошти 
господарства освітлюють школу, 
дитячий садок, будинок культу-
ри, церкву й навіть пам’ятник 
Тарасові Шевченку. Останніми 
роками на Тернопіллі зима де-

далі щедрішою стає на хурделиці-
заметілі. Щоб села не залиша-
лися відірваними від світу, Юрій 
Романович придбав п’ять оди-
ниць снігоочисної техніки. 

Допомагають у “Фермерсько-
му господарстві Березовського” 
та “Агроні” всім, хто звертаєть-
ся, не відмовляють нікому. Ці 
господарства серед небагатьох 
в області, що мають власний по-
жежний автомобіль і зуміли на-
лагодити цілодобове чергування 
вогнеборців. 

“Якщо людина — місцева, то 
вона мусить дбати і про село, і 
про добробут  кожного мешкан-
ця”, — каже Юрій Романович. 
Так він і чинить.

Юрій Березовський вирішив 
балотуватися у депутати Терно-
пільської обласної ради, щоб 
допомагати людям, відстоювати 
інтереси мешканців сіл, розви-
вати рідний край і Тернопільщи-
ну. Фермер зізнається: сьогодні 
головне — зберегти те, що ма-
єш. Коли кожен буде знаходи-
тись на своєму місці та доскона-
ло виконувати свою роботу, на-
стане справжня стабільність, 
гармонія та благополуччя. Ми — 
господарі на своїй землі, ми ма-
ємо любити цю землю, самі да-
вати собі раду, і тоді все змі-
ниться на краще.

Юрій Березовський:  
“Якщо людина місцева, вона мусить  

дбати і про село, і про добробут 
кожного мешканця” 

Кандидат в депутати до обласної ради по територіальному  
виборчому округу №56 Юрій Березовський.

Округ №56
 

 с. Великі Гаї, с. Дичків,  
с. Красівка, с. Товстолуг,  
с. Застінка, с. Білоскірка,  
с. Грабовець, с. Козівка,  
с. Баворів, с. Застав’я,  

с. Смолянка, с. Скоморохи, 
с. Прошова, с. Мишковичі, 
с.Велика Лука, с. Хатки,  

с. Миролюбівка, с. Лучка, 
с. Кип’ячка.
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Кандидати в депутати до Тернопільської 
обласної ради від партії  

“Блок Петра Порошенка “Солідарність”

Ігор Орестович Романський 
народився у 1964 році у 
с. Соколів Теребовлянського 
району. Закінчив Кам’янець-
Подільський сільськогоспо-
дарський інститут. Працю-
вав на Тернопільському 
м’ясокомбінаті, згодом у 
правоохоронних органах. 
Зараз — пенсіонер ОВС.  Ра-
зом із сім’єю живе у Великій 
Березовиці. Кандидат у де-
путати  до обласної ради по 
територіальному виборчому 
округу № 54.

— Життя простих людей, їхні 
проблеми мені дуже близькі, - ка-
же Ігор Орестович. — Виростав у 
сім’ї колгоспників — батьки були 
агрономами. Тож змалку, як і  інші 
сільські дітлахи, знаю ціну праці. 
Пізніше батько став головою кол-
госпу у сусідньому Вишнівчику, 
допомагав у свій час перекривати 
сільську церкву у Зарваниці. У ро-
дині прищеплювали повагу до 
людей і любов до Бога.    

— Чому ви обрали саме 54-й 
виборчий округ?

— Після закінчення інституту 
якийсь час я працював на Терно-
пільському м’ясокомбінаті, а потім 
життя повернуло так, що потрапив 
у правоохоронні органи. Розпочав 
із служби дільничних  інспекторів у 
Тернопільському райвідділі міліції. 
Отож практично усі села, які на-
лежать до 54 виборчого округу, 
знаю. Людей, які там живуть, 

адже, працюючи на дільниці, до-
брий десяток літ спілкувався з 
ними, допомагав вирішувати різні 
проблеми. І до сьогодні відчува-
ється цей зв’язок. Служба діль-
ничного — це як швидка допомога 
для сім’ї. Навіть коли перейшов в 
область — начальником карантин-
ної міліції в області — то ще кілька 
років  мені телефонували з дільни-
ці люди з проханням допомогти 
вирішити насамперед родинні 
проблеми. А взагалі, переважна 
більшість бід нашого населення — 

від нестачі коштів. Добра полови-
на негараздів починається з по-
бутових труднощів. З безробіття і 
безгрошів’я, а звідти — всі наші 
суспільні біди. 

— Ви — позапартійний. А чо-
му обрали саме команду “Бло-
ку Петра Порошенка “Солідар-
ність”?

— Тому що сьогодні ця коман-
да бере на себе відповідальність 
за країну. Вибудовується пряма 
вертикаль влади. І стільки років, 
працюючи безпосередньо з про-

стими людьми, я побачив, що є 
реальна можливість допомогти їм 
придбати копійку вдома, а не шу-
кати заробітків по чужих світах, і 
змінити хоч частково на краще 
їхнє життя. 

Візьміть, наприклад, таку про-
блему на селі, як здавання моло-
ка. У  звичайних людей його нині 
закуповують за 1 гривню 60 копі-
йок. У фермерів, агропідприємств 
по 6 гривень цілорічно. Запитан-
ня: чому ж така різниця? Бо остан-
ні — це є організовані  структури,  
де на збут працюють відповідні 
служби, юристи і т. д. 

Селяни ж залишаються на са-
моті. То чому ми сьогодні не мо-
жемо створити того самого коо-
перативу? Щоб люди продавали 
молоко за 3 чи 5 гривень? Або 
чому ми їдемо до Польщі збирати 
полуницю, малину, яблука — в 
нас що немає умов вирощувати 
усе це вдома? Чи земля не така 
сама? Та Господь дав нам най-
більше у світі багатство — 90 від-
сотків світових чорноземів. А ми 
їдемо батрачити по закордонах, а 
потім ще й звідти привозимо зі-
брану руками українців, але вже 
чужоземну продукцію. Тільки про-
дають усе це нам утридорога і 
начинене хімікатами. Усе впира-
ється у те, що у нас нема органі-
зованого збуту, переробки. Пере-
конаний: навіть на місцях, у 
межах області, під силу створити 
центри заготівлі сільськогоспо-
дарської продукції. Щоб люди 

мала гарантію: на початку року  
уклав договір, посадив, напри-
клад, 20 сотих картоплі — восени 
здав і забрав гроші. І тоді люди 
повірять виконавчій, законодавчій 
гілкам влади, своїм депутатам. 
Головне — почати.

— Отож, які критерії будуть 
для вас визначальними як де-
путата обласної ради?

 — Не обіцяю чогось захмарно-
го, лише реальні речі — якщо ми 
створимо у районі 3-5 молочних 
кооперативів, якщо люди зможуть  
цілорічно здавати власну продук-
цію за фіксованими цінами, вва-
жаю, це буде добрим кроком. Те 
ж саме із заготівлею овочів, фрук-
тів. Нині держава відкриває рин-
ки, на порядку дня — забезпечен-
ня армії. То що, не можемо орга-
нізувати, щоб з людиною безпо-
середньо заключити договір? Ще 
раз кажу: маємо в області все: 
чорноземи, найбільшу кількість в 
Україні замків, надзвичайно пра-
цьовитих людей. І найнижчу у 
державі зарплату. Значить, по-
трібно починати, насамперед, з 
себе. І робити добрі справи для 
людей.

— Розкажіть про свою сім’ю.
— Дружина Надія працює мі-

кробіологом у “Тернопільхлібпро-
мі”, син Орест — у Тернопільсько-
му міському відділі міліції, донька 
Мар’яна доглядає маленького 
внука, зять???      

— Ваше життєве кредо?
— Бути порядною людиною.  

Ігор Романський:  
“Працюючи з простими людьми, 
знаю, що є реальна можливість 
змінити їхнє життя на краще”

Округ №54  
с. Великий Глибочок,  

с. Ігровиця, с. Івачів Горішній,  
с. Івачів Долішній,  

с. Плотича,  
с. Чистилів, с. Біла,  

с. Довжанка, с. Домаморич,  
с. Забойки, с. Почапинці,  

с. Драганівка, с. Підгороднє.

Володимир Ярославович 
Мужевич народився 16 лю-
того 1975 року у Тернополі у 
родині службовців. Закінчив 
Тернопільський технічний 
університет та Міжрегіональ-
ну академію управління пер-
соналом у Києві. Працює на-
чальником юридичного  від-
ділу корпорації “Агропрод-
сервіс”. Кандидат у депутати 
до Тернопільської обласної 
ради по виборчому округу 
№55.

— Пане Володимире, наразі 
ви є ще і депутатом Тернопіль-
ської районної ради…

— Так, тож проблеми краян, які 
потрібно першочергово вирішува-
ти, мені добре відомі. Це, насам-
перед, недофінансування соціаль-
ної сфери, а також речі, які 
пов’язані з енергозбереженням. 
Зокрема, у школах, лікарнях, ди-
тячих садочках використовується 
ще старе енергозатратне облад-
нання. Кожен раз іде пошук коштів 
на сплату енергоносіїв, тобто, ми 
латаємо діри, а на розвиток яки-
хось інших програм уже не виста-
чає. Через брак фінансування за-
лишається в стороні розвиток 
спорту, молоді, інші  соціальні  на-
прямки. Я розумію, у який важкий 
час ми живемо, які загальнополі-
тичні процеси відбуваються у 
зв’язку з напруженням на сході 
України. але разом з тим усвідом-
люю, що є стратегічні підходи для 
вирішення проблем, які накопичи-
лися. Дивлюся на це не з позиції 
критиканства чи  навішування яр-

ликів. Сьогодні потрібно принци-
пово міняти підходи до життєво 
важливих речей. Зокрема, розви-
вати власну економіку, науку. 
Створювати сприятливі умови для 
того, щоб люди могли реалізувати 
своє право на підприємницьку ді-
яльність. Дати поштовх для того, 
щоб молодь не виїжджала за кор-
дон, а розбудовувала власну дер-
жаву. Люди в нас ініціативні, отри-
мують гідну базову освіту, щоб 
втілити кращі ідеї вдома і в регіоні 
зокрема. Образно кажучи, треба 
“змащувати” механізми ринкової 
економіки і конкретно на Терно-
пільщині, створивши такий  мікро-
клімат сприяння. І впевнений, що 

в дуже короткому часі можна по-
бачити зміни на краще. 

— Ви можете це стверджува-
ти, адже працюєте якраз в од-
ному з успішних агропідпри-
ємств області.

— У силу своєї професійної ді-
яльності, я добре знайомий з про-
блемами людей із села. Бачу, що 
потрібно робити, аби успішно за-
працював агросектор. Це, насам-
перед, новітні технології, щоб бути 
конкурентоспроможними. В “Аг-
ропродсервіс” нині за досвідом 
приїжджають з усієї України. Нам 
потрібно усвідомити, що агросек-
тор у нашій державі є провідником 
економіки. Україна — сільськогос-

подарська держава, і це треба ви-
користовувати, як у землеробстві, 
так і тваринництві. І чим більше 
буде таких агропідприємств, як у 
Настасові, тим швидше підви-
щиться рівень життя. Адже це — 
робочі місця, наповнення бюдже-
ту. Викорінення безгрошів’я та 
безробіття — ганебних явищ, які 
спустошують села Тернопільщи-
ни.

— Отож, йдучи кандидатом у 
депутати обласної ради, ви ви-
значили для себе пріоритетне 
коло завдань? 

 — Як я уже казав, зараз пере-
ломний час, багато проблем, але 
разом з командою міг би долучи-
тися до їх розв’язання, тому що 
тільки від нас залежить створення, 
наприклад, комфортних умов для 
підприємницького  середовища — 
вважаю, що потенціал його на 
Тернопільщині ще не розкритий. 
Потрібно розвивати переробну га-
лузь. Позитивних змін потребує 
освіта — навчальні заклади мають 
випускати затребуваних спеціаліс-
тів. Вважаю, що ректор має нести 
за свого випускника персональну 
відповідальність. Чи він на біржу 
праці пішов, чи працювати. І коли 
абітурієнт збирається вступати у 
навчальний заклад, то йому мають 
дати звіт не лише про вартість на-
вчання, або що керівник щороку 
їздить за кордон на семінари. Це 
— не показник. Успішний керівник 
і його заклад не тоді, коли освіта є 
бізнесом. А коли випускники пра-
цюють в реальному секторі. Не 
все так гладко на місцях і з надан-
ням послуг адміністративними 

центрами, управліннями юстиції. 
На жаль, дозвільна документація 
зараз дуже повільно проходить 
через усі ці ланки. І є не тільки 
об’єктивні, а й суб’єктивні причи-
ни, і це повинні контролювати ор-
гани місцевого самоврядування. 
Нині просто необхідно залучати 
засоби електронної комунікації. 
Тоді і чиновників, яким з держав-
ного бюджету потрібно платити 
зарплату, і корупції стане менше.         
— Пане Володимире, виборцям 
завжди цікаво знати про осо-
бисте життя їхнього кандидата.

— У нашій сім’ї підростає дві 
донечки-школярки — Тетянка і На-
дійка. Дружина Наталя працює в 
Тернопільському економічному 
університеті старшим викладачем, 
захистилася. Показала і мені при-
клад, що вчитися новому ніколи не 
пізно, тож паралельно з роботою 
цього року вступив до аспіранту-
ри. Маю дві вищі освіти — закінчив 
Тернопільський технічний універ-
ситет і Міжрегіональну академію 
управління персоналом у Києві. 
Працював у Тернопільському місь-
кому відділенні Ощадбанку, зго-
дом у приватному підприємстві 
“Торговий дім Тернопіль”, в обла-
гропостачі, трішки в адміністра-
тивній інспекції при Тернопільській 
міській раді. З 2010 — у корпорації 
“Агропродсервіс” начальником 
юридичного відділу. Ходжу до 
церкви, вірую в Бога. У житті керу-
юся принципом: під лежачий ка-
мінь вода не тече. У Старому Заві-
ті сказано: молися і працюй. Пе-
реконаний: із бажанням змінити 
країну в нас усе вийде. 

Володимир Мужевич:  
“У житті керуюся принципом:  

під лежачий камінь вода не тече”

Округ №55  
смт Велика Березовиця,   
с. Петриків, с. Острів,  

с.  Буцнів,  
с. Серединки, с. Настасів,   
с. Йосипівка, с. Мар’янівка.

Кандидат у депутати до обласної ради по територіальному 
виборчому округу № 54 Ігор Романський.

Кандидат у депутати до обласної ради по територіальному 
виборчому округу № 54 Володимир Мужевич.
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Тернопільська обласна та 
Тернопільська районна ви-
борчі комісії 1 жовтня на сво-
їх засіданнях відмовили у ре-
єстрації кандидатів у депута-
ти від деяких місцевих орга-
нізацій політичних партій.

Як повідомив довготерміновий 
спостерігач Громадянської мережі 
ОПОРА, Тернопільська обласна 
виборча комісія на засіданні 
1 жовтня зареєструвала 12 місце-
вих організацій політичних партій 
для участі у місцевих виборах. Бу-
ло відмовлено у реєстрації канди-
датів у депутати до обласної ради 
від місцевого осередку політичної 
партії “Наш Край”.  Причиною для 
прийняття такого рішення була 
відсутність повідомлення про про-
ведення партійних зборів цією ор-
ганізацією  з метою висунення 
кандидатів. Таке повідомлення 
відповідно до ч. 5 ст.37 Закону 
України “Про місцеві вибори”, міс-
цева організація політичної партії 
в письмовій формі повинна надати 
відповідній ТВК за день до прове-
дення зборів. Тут зазначити, що  
Закон України “Про місцеві вибо-
ри”  п.1 ч. 1  ст. 46 говорить, що 
“територіальна виборча комісія 
відмовляє в реєстрації кандидата 
в депутати, кандидата на посаду 
сільського, селищного, міського 
голови, старости в разі порушен-
ня встановленого цим Законом 
порядку висунення кандидатів”.

Тернопільська районна вибор-
ча комісія відмовила у реєстрації 
кандидатів у депутати одразу 
трьом політичним партіям — ВО 
“Свобода”, “Соціалісти” та “На-
родний рух України”. Таке рішен-
ня, за словами членів ТВК, було 
прийняте через те, що у квитанці-
ях про сплату грошової застави 
були зазначені фізичні особи, а не 
місцеві організації політичних пар-
тій —  ч. 1 ст. 44 Закону України 
“Про місцеві вибори”, у якій 
йдеться:”грошова застава вно-
ситься місцевою організацією 

партії, яка висунула виборчий спи-
сок кандидатів у депутати в бага-
томандатному виборчому окрузі, 
кандидата на посаду міського го-
лови, або організацією відповідної 
політичної партії вищого рівня, а 
також особою, яка висувається 
кандидатом на посаду міського 
голови шляхом самовисування, 
після початку виборчого процесу 
та до подання документів терито-
ріальній виборчій комісії для реє-
страції кандидатів у безготівково-
му порядку на спеціальний відпо-
відної територіальної виборчої ко-
місії у розмірі, що є пропорційним 
до кількості виборців відповідних 
області, району, міста, району в 
місті”. 

Представники від ВО “Свобо-
да” та “Народного Руху України”, 
які були  присутні на засіданні за-
явили, що будуть звертатися до 
суду.

За коментарями звертайтеся:  
координатор виборчих програм 
Громадянської мережі ОПОРА в 
Тернопільській області Ігор Про-
цик тел. 0634546661 прес-
секретар Ольга Галушка  тел. 
0932380812 E-mail: ternopil@
opora.org.ua

Довідково:
Громадянська мережа ОПОРА 

проводить громадське спостере-
ження за місцевими виборами в 
Україні, які відбудуться 25 жовтня 
2015 року. Громадське спостере-
ження ОПОРИ — це сфера діяль-
ності мережі, спрямована на 
об’єктивну оцінку процесу підго-
товки та проведення виборів, а 
також на запобігання порушенням 
виборчого законодавства через 
ефективно організований громад-
ський контроль. Починаючи з 5 
вересня, у всіх регіонах України 
працюють 144 довготермінові спо-
стерігачі, до яких приєднаються 
понад 3000 короткотермінових 
спостерігачів у день голосування. 

За матеріалами 
Громадянської мережі ОПОРА.

Тернопільська обласна 
виборча комісія відмовива 
у реєстрації одній партії,  

а районна — трьом

Наталія ВОЛОШИН,  
начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської РДА.

Проект реформи державних 
закупівель в Україні спрямо-
ваний на якнайшвидший пе-
рехід державних послуг на 
електронні процедури, вве-
дення безпаперового доку-
ментообігу та надання гро-
мадськості прямого і необ-
меженого доступу до інфор-
мації.

Найважливішою частиною цієї 
реформи є розробка та впрова-
дження прозорої системи електро-
нних держзакупівель в Україні. Та-
ка система повинна бути відкрита 
для всіх кваліфікованих та зацікав-
лених учасників, оголошена та 
прорекламована відповідним чи-
ном, повинна мати об’єктивні кри-
терії оцінки та визначати перемож-
цем постачальника з найвигідні-
шою пропозицією. 

Електронна система державних 
закупівель “ProZorro” (www.
prozorro.org) на даний момент 
складається із центральної бази 
даних закупівель і зворотного аук-
ціону. Для реалізації цього рішен-
ня були використані різні веб-
технології, у тому числі Python, 
Pyramid, Angular.js, Bootstrap, 
Flask, CouchDB, PouchDB. Завдя-
ки їм ця потужна система охоплює 
такі етапи закупівлі: підготовка і 
початок закупівлі, запитання та 
відповіді замовника, аукціон (тор-
ги), оцінка пропозицій та визна-
чення переможця, розгляд та ви-

рішення скарг. 
Використовуючи документацію 

на декількох мовах, користувачі 
системи зможуть легко брати 
участь у відповідних етапах елек-
тронної закупівлі.

Підготовка включає в себе реє-
страцію користувача, створення / 
редагування облікових даних ко-
ристувачів або організацій (здій-
снюється на Майданчиках). 

Ініціація  закупівлі. Організація-
замовник оголошує “Закупівлю”, 
учасники ознайомлюються з ви-
могами і мають можливість поста-
вити питання замовнику. 

Аукціон. Учасники реєструються 
для участі в аукціоні. Після закінчен-
ня аукціону система автоматично 
ранжує учасників згідно із заявле-
ними ціновими пропозиціями. 

Оцінка. Розглядається пропо-
зиція кандидата та перевіряється 
його кваліфікація. Замовник, учас-
ники, спостерігач можуть ознайо-
митись з пропозицією кандидата 
та його кваліфікаційними доку-
ментами. 

Завершення. Якщо на етапі 
оцінки переможець був обраний, 
то замовник реєструє рішення в 
системі, друкує виписку із систе-
ми про проведений аукціон та йо-
го результати, публікує в системі 
договір на поставку. 

Представникам органів влади, 
комунальних підприємств, уста-
нов, організацій та суб’єктам під-
приємницької діяльності рекомен-
довано запровадити систему та 
забезпечити здійснення закупі-
вель товарів, робіт та послуг че-
рез електронну систему держав-
них закупівель.

Новації ●

“ProZorro” — електронна 
система державних 

закупівель

У Тернопільському міськра-
йонному центрі зайнятості 
відбувся семінар для учасни-
ків АТО з метою інформуван-
ня їх про можливість залу-
чення до активних програм 
соціальної та професійної 
адаптації.

У заході взяли участь соціальні 
партнери служби зайнятості: го-
ловний спеціаліст відділу ветера-
нів та інвалідів управління соціаль-
ної політики Тернопільської місь-
кої ради Оксана Коробейник, за-
ступник головного лікаря з медич-
ного обслуговування населення 
міського комунального закладу 
“Центр первинної медико-
соціальної допомоги” Світлана 
Олексишин, старший офіцер з до-

бору в області Окремого регіо-
нального центру комплектування 
Державної прикордонної служби 
України Володимир Ракочий, за-
ступник військового комісара-
начальник мобілізаційного відді-
лення Тернопільського  
об’єднаного міського військового 
комісаріату Микола Бойко. 

Директор МРЦЗ Анатолій Кури-
ляк розповів учасникам АТО про 
організацію проходження перена-
вчання за сприяння центру зайня-
тості, зокрема, в центрах 
професійно-технічної освіти дер-
жавної служби зайнятості, а також 
про те, як отримати одноразову 
виплату допомоги по безробіттю 
для організації підприємницької 
діяльності.

Володимир Ракочий ознайомив 

демобілізованих з можливістю 
працевлаштування на контрактній 
основі в Державну прикордонну 
службу. Він наголосив, що при 
проходженні такої служби гаран-
тується безкоштовне санітарно-
медичне обслуговування, забез-
печення формою та ряд інших га-
рантій. А при бажанні кожен контр-
актник може пройти підвищення 
кваліфікації у спеціалізованих на-
вчальних закладах.

Оксана Коробейник та Світлана 
Олексишин роздали учасникам 
семінару інформаційні листівки із 
переліком соціальних та медичних 
послуг, якими можуть скориста-
тись учасники АТО. Микола Бойко 
запропонував присутнім працев-
лаштування за контрактом інструк-
торами в навчальний центр. 

Учасникам АТО  
запропонували активні програми

Під час семінару для учасників АТО  
у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.

Цьогорічні  місцеві ви-
бори стануть лакмусо-
вим папірцем, який про-
демонструє готовність 
українців до змін на кра-
ще. Саме тому дехто з 
політиків минулої доби 
та партійних функціоне-
рів робить все, аби за-
блокувати прохід у вла-
ду та скомпрометувати  
нових людей, здатних 
кваліфіковано та патріо-
тично працювати на ко-
ристь громади, — пере-
конаний перший номер 
у списку “Громадського 
руху “Народний контр-
оль” до обласної ради 
Володимир Болєщук.

Влада навчилася себе за-
хищати. Про це свідчить на-
віть той факт, що у Ланівцях 
та Шумську  “Народному 
контролю” довелося зверта-
тися аж у суди, щоб зареє-
струвати своїх активістів кан-
дидатами у депутати. Щоб 
змінити країну, треба знищи-
ти систему, яка продукує 

зверхність амбіцій, а не вер-
ховенство права, плодить 
корупцію, збагачує багатих 
за рахунок бідних. 

Місцеві вибори 25 жовтня 
– лише перший етап на шля-
ху до всеукраїнського онов-
лення. І нам дуже важлива 
активна громадська позиція 
тих, хто насправді й форму-
вав списки кандидатів від 
“Народного контролю”  – 
людей, які нам повірили, які 
нас підтримують і допомага-
ють. У тому, що вони при-
йдуть на дільниці і проголо-
сують, сумніватися не дово-
диться.

Однак нам, молодій, на-
родженій на барикадах Май-
дану, політичній силі надваж-
ливо, щоб їхній приклад на-
слідували сотні тисяч вибор-
ців нашого краю, щоб вся 
свідома територіальна гро-
мада зрозуміла важливість 
особистої участі у волевияв-
ленні. Інакше у нас знову на-
магатимуться вкрасти наш 
голос, а в даному випадку – 
наше майбутнє.

Вибори-2015 ●

Володимир Болєщук:  
“Прийдіть і проголосуйте  

за зміни!”

До виборів 
міграційна служба 

області працюватиме 
в посиленому режимі

25 жовтня в Україні пройдуть 
чергові вибори депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, місь-
ких голів. З метою забезпечення 
реалізації громадянами України 
виборчого права до цього часу мі-
граційна служба області працюва-
тиме в посиленому режимі.

Напередодні та в день волеви-
явлення, 24 та 25 жовтня, з 9.00 до 
18.00 усі територіальні підрозділи 
міграційної служби області здій-
снюватимуть роботу з оформлення 
та видачі паспортів громадянина 
України, тимчасових посвідчень, 
що підтверджують особу громадя-
нина України, а також вклеювання 
фотокарток до паспортів громадя-

нина України по досягненню осо-
бами відповідного віку.

До виборів наведіть 
лад у паспорті

25 жовтня в Україні відбудуться 
вибори депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів. 
Аби не втратити можливість здій-
снити волевиявлення, приведіть до 
ладу свій паспорт громадянина 
України.

У міграційній службі області на-
гадують про необхідність своєчас-
ного оформлення паспорта грома-
дянина України, у тому числі у 
зв’язку зі зміною прізвища, імені, 
по-батькові, вклеювання у паспорт 
фотокарток після досягнення від-
повідного віку. Зробити це можна у 
підрозділі міграційної служби чи 
Центрі надання адміністративних 
послуг за місцем реєстрації.

Для зручності громадян терито-
ріальні підрозділи міграційної служ-
би працюватимуть в неділю у день 
виборів, однак відкладати паспорт-
ні питання на останній день все ж 
не варто.

Взяти участь у виборах 25 жов-
тня не зможуть вимушені пересе-
ленці. Відповідно до Закону Украї-
ни “Про місцеві вибори”, виборець, 
який на день волевиявлення пере-
буває за межами населеного пунк-
ту, в якому проживає, участі у міс-
цевих виборах не бере. Не засто-
совується до цієї категорії грома-
дян положення щодо можливості 
тимчасової зміни місця голосуван-
ня виборця (ЗУ “Про Державний 
реєстр виборців”).

За матеріалами  
управління Державної 
міграційної служби у 

Тернопільській області.

Це важливо ●

®
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Першим номером у списку 
кандидатів до Тернопіль-
ської районної ради від 
пол ітичної  парт і ї 
“Об’єднання “Самопоміч” 
учасники зборів одного-
лосно обрали начальника 
відділу культури Терно-
пільської райдержадміні-
страції, заслуженого пра-
цівника культури України, 
депутата Тернопільської 
районної ради  трьох 
останніх скликань Андрія 
Галайка.

— Андрію Васильовичу, 
“Об’єднання “Самопоміч” - 
це досить нова політична си-
ла на правовому фланзі укра-
їнської політики. У політич-
ної партії —  християнсько-
демократична філософія. 
Знаю, що Ви керуєтесь у по-
всякденному житті висловом 
митрополита Андрея Шеп-
тицького: “Не потоком гуч-
них і галасливих фраз, а ти-
хою, невтомною працею лю-
біть Україну”. Тому не випад-
ково саме Вам довірили 
складну справу підбору гід-
них кандидатів у депутати  
до Тернопільської районної 
ради, а головне — очолити 
список. 

— Ми свідомі, що тільки че-
рез живий зв’язок з людьми 
зможемо розвивати свої заду-
ми та дії, і через розвиток ра-
зом прямувати до спільної ме-
ти: побудувати країну, в якій 
хочеться жити! Тому сьогодні 
дуже важливо українцям оби-
рати свідомо, підходити відпо-
відально до вибору. Саме від 
цього залежить наше майбут-
не. Ми маємо створити умови 
для того, щоб наші діти хотіли 
жити і працювати на рідній зем-
лі, а не шукали заробітків по 
світу. Об’єднання “Самопоміч” 
прагне оновлення влади: без 
корупціонерів, демагогів, кри-
тиканів й одвічних обіцяльників. 
Тому на вибори до Тернопіль-
ської районної ради йде коман-
да фахівців, однодумців, які 
зможуть якісно допомагати  
розвивати населені пункти в 
соціальному, економічному, 
культурному й духовному на-
прямках. Бути прозорими, до-
класти максимум зусиль для 
змін і  залучити громаду, щоб 
вони відбулися, — це ті принци-
пи, які реалізує політична пар-
тія “Об’єднання “Самопоміч” у 
владі.

— Отже, Андрію Васильо-
вичу, представте свою ко-
манду політичної партії 
“Об’єднання “Самопоміч”, 
яку обрали свідомо і  яка йде 
за №3 у виборчому бюлетені 
до Тернопільської районної 
ради. Ви як людина відома 
не тільки у районі, а й  об-
ласті,  побували у службових 
відрядженнях і творчих по-
їздках по  Україні,  ряді євро-
пейських держав,   маєте  
вагомий  практичний і житте-
вий досвід. Представляєте 
депутаський корпус Терно-
пільської районної ради уже 
третє скликання.

—  Кандидатами від політич-
ної партії “Об’єднання “Само-
поміч” до Тернопільської ра-
йонної ради будуть представ-
ники  у більшості виборчих 
округів. Відбір  кандидатів здій-
снювався прозоро, зокрема, 
враховано багато чинників: фа-
ховість, громадянська позиція,  
неприналежність до колишньої 
партії регіонів та  комуністич-

ного минулого, корупційних 
схем. Тільки 10 відсотків канди-
датів  в очолюваному мною ви-
борчому списку свого часу бу-
ли депутатами різних рівнів, а 
90 відсотків — це нові імена  й  
обличчя, люди,  які зарекомен-
дували себе багаторічною 
успішною працею на благо гро-
мади. В   основному це молоді, 
енергійні та  рішучі люди,  які 
готові проводити позитивні змі-
ни у селах і  селищах,  в усьому 
Тернопільському районі.

 Я радий, що серед нас є ві-
домі фермери та підприємці, 
освітяни, представники науки, 
медицини й культури, держ-
службовці. Дехто працював у 
громадських, волонтерських  та 
соціальних проектах “ Самопо-
мочі” і довели не на словах, а 

на ділі вміння пра-
цювати на користь 
громади. Ми  шука-
ли і шукаємо лю-
дей,  які відповіда-
ють не тільки мо-
ральним  політич-
ним принципам, а 
й сповідують   хрис-
тиянські цінності,  
мають підтримку 
серед своїх одно-
сельчан і земляків. 

Серед них — ві-
домий у краї фер-
мер та підприємець 
Андрій Дідик  з с. 
Козівка, який  ство-
рив десяток робо-
чих місць, побуду-
вав млин, освоїв 
понад 900 гектарів 
землі.  Нині на цій 
родючій козівків-
ській землі щедро 
родить пшениця, 
ячмінь, технічні 
культури. Аграрій 
повністю оновив 
сучасною високо-
продуктивною тех-
нікою машинно-
тракторний парк 
ФГ “Дідик-2012”. 
Матеріально допо-
магає школі, церк-
ві, закладам меди-
цини та освіти у се-
лі. Цінує  й пропа-

гує здоровий спосіб життя, 
дбає про молодь і  розвиток 
спорту. 

З когорти успішних підпри-
ємців Ігор Лагіш із Гаїв Гре-
чинських, який довів, що у 
будь-якій справі є  перспекти-
ви, якщо братися за неї всер-
йоз. Його підприємство виго-
товляє меблі. Тут створено до-
брий десяток нових робочих 
місць. А ще він мріє обладнати 
сучасний спортивний комплекс, 
залучає до цієї  справи мо-
лодь. 

Світлана Гоч — директор  
школи-садка  в Чернелеві-
Руському. Займається волон-
терською діяльністю. У неї 13 
поїздок з гуманітарною допо-
могою в зону АТО  до наших 

захисників Вітчизни. У своєму  
навчальному закладі дбає не 
тільки про якісну освіту, а й про 
комфорт вихованців і працівни-
ків. Проводить  патріотично- 
виховну роботу, знає село, 
проблеми та потреби  терито-
ріальної громади. 

Богдан Ящик — фахівець 
місцевого самоврядування.  
У минулій практиці — вчитель-
методист, відмінник  освіти 
України.  Володіє усіма  тонко-
щами  законодавства, бачить 
перспективу  дієвої реформи у 
системі освіти. Вдумлива і над-
звичайно порядна людина, чу-
довий сім’янин. Богдан Григо-
рович вважає, що “Самопоміч” 
рухає громаду, вчить контро-
лювати владу,  сміливо вислов-
лювати власну думку. 

Андрій Пришляк — дирек-
тор ЗОШ І-ІІІ ст. смт Велика 
Березовиця, Любов Бик — про-
відний методист центральної 
бібліотеки Тернопільського ра-
йону, голова районної органі-
зації профспілки працівників 
культури. Молоді й перспектив-
ні у нашій команді Олег Гру-
шицький з Чистилова, Назар 
Лис з Баворова, Тарас Кали-
няк з Миролюбівки, Тарас Пін-
чак з Підгороднього, підприє-
мець Назар Дзюбак з Мишко-
вич, Андрій Озерянський з 
Великої Луки, Роман Бицька з 
Івачева Долішнього. З нами у 

команді: Лілія Вельган — ке-
рівник відомого танцювального 
колективу “ГлоріяБай” з Байків-
ців, Оксана Даннікова з смт 
Великі Бірки, Ірина Крупа з 
Великої Березовиці, Надія Зю-
бровська — незмінний дирек-
тор музею Соломії Крушель-
ницької у с. Біла, Наталя По-
рада — методист районного 
будинку культури, Юрій Ліский 
з Смиківців, Володимир Бере-
за з Малого Ходачкова. 

Ми йдемо  однією командою 
до Тернопільської районної ра-
ди — командою талановитих, 
мудрих, самодостатніх, фахо-
вих людей. Йдемо з  принципа-
ми та бажаннями змін, які бу-
демо творити власними зусил-
лями.

“Об’єднання “Самопоміч”: 
кандидати у депутати  

до Тернопільської районної ради

ОБИРАЙ СВІДОМО! №3  
у виборчому бюлетені до Тернопільської районної ради

Кандидат у депутати  
до Тернопільської районної ради,  

голова Тернопільської районної організації  
політичної партії “Об’єднання  
“Самопоміч” Андрій Галайко.

Кандидати у депутати до Тернопільської районної ради  
від політичної партії “Об’єднання “Самопоміч” (зліва направо): Ігор Лагіш,  

Андрій Галайко, Світлана Гоч, Тарас Пінчак, Богдан Ящик.

®

Розпорядження 
голови Тернопільської 
районної державної 

адміністрації 
від 29 жовтня 2015 р.  

№ 289-од
Про запровадження каран-

тинного режиму по бактеріаль-
ному в’яненню кукурудзи

У зв’язку з виявленням на тери-
торії району небезпечного для 
врожайності сільськогосподар-
ських культур карантинного орга-
нізму — бактеріального в’янення 
кукурудзи (Рantоеа stewartii sub., 
Stewartii), враховуючи подання на-
чальника інспекції - головного дер-
жавного фітосанітарного інспекто-
ра Тернопільської області, відпо-
відно до статей 33, 34 Закону 
України “Про карантин рослин”, з 
метою локалізації та ліквідації ка-
рантинного організму:

1. Запровадити   на  території  
ПАП  “Агропродсервіс” у с. Буцнів 
карантинний режим по бактеріаль-
ному в’яненню кукурудзи з вста-
новленням карантинної зони на 
загальній площі 33,0 га.

2. Затвердити заходи щодо ло-
калізації та ліквідації регульованого 
шкідливого організму — бактері-
ального в’янення кукурудзи, що 
додаються.

3. Розпорядження набирає чин-
ності з дня його оприлюднення в 
районній газеті “Подільське сло-
во”.

4. Відповідальним  за  виконан-
ням  заходів  інформувати  Дер-
жавну фітосанітарну інспекцію Тер-
нопільської області до 5 грудня та 
до 5 червня щороку впродовж дії 
карантинного режиму.

5. Контроль за виконанням роз-
порядження покласти на першого  
заступника голови районної дер-
жавної адміністрації Осядача В. Б.

Голова районної державної  
адміністрації О. І. ПОХИЛИЙ.

Щоб не спричинити надзвичайну 
подію на виборчій дільниці, керівни-
кам об’єктів та головам виборчих 
комісій потрібно вже зараз подбати 
про протипожежні заходи та органі-
зувати їх дотримання під час про-
ведення голосування.

Обслуговуючий персонал та осо-
би, які залучаються для роботи на 
виборчих дільницях, повинні бути 
ознайомлені з правилами пожежної 
безпеки. Відповідальність за забез-
печення пожежної безпеки примі-
щень виборчих дільниць несуть го-
лови виборчих комісій та керівники 
установ, підприємств, організацій, в 
будівлях яких розташовуються ви-
борчі дільниці. На керівників цих 
об’єктів покладаються обов’язки 
щодо утримання приміщень вибор-
чих дільниць як і будівель у цілому, 
в яких вони розташовуються, в без-
печному протипожежному стані, за-
безпеченню їх засобами пожежога-
сіння, а також своєчасного та по-
вного виконання  протипожежних 
заходів, запропонованих органами 
державного нагляду у сфері пожеж-
ної та техногенної безпеки.

Контроль за дотриманням про-
типожежного режиму на виборчих 
дільницях покладається на голів ви-
борчих дільниць, а у їхню відсутність 
— на чергових у виборчих дільниць. 
Черговий у виборчій дільниці при 
заступанні на чергування 
зобов’язаний перевіряти  протипо-
жежний стан приміщень, а також 
наявність та справність засобів по-
жежогасіння. Стежити за дотриман-
ня протипожежного режиму при 
експлуатації електрообладнання, а 
також за забезпеченням встановле-
ного режиму куріння.

При розташуванні на виборчих 
дільницях буфетів та торгівельних 
точок останні повинні знаходитися в 
окремих приміщеннях.

На період проведення на вибор-
чій дільниці масових заходів для 
підтримки порядку повинні призна-
чатися відповідальні особи.

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Безпека  
на виборчих 
дільницях



Програма телепередачП’ятниця, 16 жовтня 2015 року

19 жовтня
Понеділок 

20 жовтня
вівторок

21 жовтня
середа

22 жовтня
Четвер

23 жовтня
П’ятниця

24 жовтня
субота

25 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, 13.50, 22.50, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.10, 18.55 Про головне.
09.45 Д/ф “Крим. Курорт суворого режиму”.
10.20 Перша студiя.
11.20 Д/ф “Сербська енциклопедiя”.
11.40 Д/ф “Вiдмовся вiд завтрашнього дня”.
12.25 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
13.15 Вiкно до Америки.
14.00 Т/с “Естонська РСР”.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
14.45 Школа Мерi Поппiнс.
15.00 М/с “Друзi-янголи”.
15.15 Хто в домi хазяїн?
15.55 Як це?
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в Європi.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
22.45 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-4”.
10.50 “Мiняю жiнку-9”.
12.20 Х/ф “Добриня Микитович 
         i змiй Горинич”.
14.00 “Слiпа”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.40 “Клiнiка”.
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 “Царство небесне”. (2).

інтер
05.00 “Подробицi тижня”.
06.25 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 Х/ф “Ти будеш моєю”.
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.15, 16.15 “Чекай на мене”.
17.45, 18.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Закоханi жiнки”.
00.00 “День народження Iнтера. 
          Спецпроект”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «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 «Запорожець за Дунаєм». (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 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Рожева банда». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
09.50 Труба мiстера Сосиски.
10.50, 13.25 Х/ф “Еволюцiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Х/ф “Турист”.
16.10 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.30 Х/ф “Залягти на дно в Брюгге”. (2).

новий канал
05.50, 7.05 Kids’ Time.
05.55 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Т/с “Друзi”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
13.50 М/ф “Людина-павук-2”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.30 Пристрастi за ревiзором.
23.30 Х/ф “З мене досить”.

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.
14.50 Любов онлайн.
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 «Композитор Богдан Янівський».
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 «Співає Ярослав Гнатюк».
15.55 «Мальовниче Тернопілля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Cад. Город. Квітник».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Подорож до моря».
18.00 «Вишиванка».
18.35 «Мова жестів».
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 «Земляки».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

нтн
05.00 Х/ф “Зелений фургон”.
07.25 “Народний кухар”.
08.20 “Крутi 90-тi”.
09.20 Т/с “Iнспектор Джордж Джентлi”.
12.20 Х/ф “Особлива думка”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємниця “Святого Патрiка”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
22.00 Т/с “Служба порятунку №3”.
23.50 Т/с “Чорнi вiтрила”. (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, 17.55, 22.45, 
       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.
09.10, 18.55 Про головне.
09.45 Д/ф “Крим. Курорт
          суворого режиму”.
10.25 Подорожнi.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Т/с “Естонська РСР”.
14.45 Казки Лiрника Сашка.
14.55 М/с “Друзi-янголи”.
15.10 Хочу бути.
15.55 Фольк-music.
17.00 Богатирськi iгри.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.40 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-9”.
12.20, 21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
13.20 “Ворожка”.
14.00 “Слiпа”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.40 “Клiнiка”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Свiт навиворiт-6”.
00.00 Бойовик “Король Артур”.

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, 21.00 Т/с “Закоханi жiнки”.
11.55, 12.20 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
13.15, 14.15 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.45, 18.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Х/ф “Лiтаком, 
         поїздом, автомобiлем”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Детективи». (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 «Поїзд смерті» (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Антизомбi.
11.05, 13.25, 23.30 Т/с “Морська 
        полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Код Костянтина”.
14.35 Патруль самооборони.
15.40, 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”.
01.25 Х/ф “Основний iнстинкт”. (2).

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.
20.30 Х/ф “Янгол-охоронець”.
23.00 Супермодель по-українськи.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
         черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Любов онлайн.
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 «Земляки».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Подорож до моря».
13.55 «Вишиванка».
14.30 «Cад. Город. Квітник».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Випробуй на собі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Зона ризику».
18.00 «Замки Тернопілля».
18.15 «Немов сльозинка на щоці землі».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Наодинці з усіма».
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Шляхами Тараса».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

нтн
05.35 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
07.10 Х/ф “Комiсар”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор Джордж Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба порятунку №3”.
13.15 Т/с “Закон i порядок. Вiддiл 
          особливих справ-12”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди бандитської Одеси”.
15.45 Х/ф “Любов на асфальтi”.
17.55 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
23.50 Т/с “Чорнi вiтрила”. (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, 22.45, 
       23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
09.50 ДебатиPRO.
11.25 “Prime-time” з Мирославою 
          Гонгадзе.
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Т/с “Естонська РСР”.
14.45 Казки Лiрника Сашка.
14.55 М/с “Друзi-янголи”.
15.10 Хто в домi хазяїн?
15.55 Музичне турне.
17.10 Д/с “Сага старовинної пущi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.30 З перших вуст.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
           19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-9”.
12.20, 21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
13.20 “Ворожка”.
14.00 “Слiпа”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.40 “Клiнiка”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 Д/ф “Ми стали iншими”.
23.45 Бойовик “Лiга видатних 
         джентльменiв”. (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, 21.00 Т/с “Закоханi жiнки”.
11.55, 12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
13.15, 14.15 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.45, 18.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Їх помiняли мiсцями”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи» (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи» (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Детективи-2» (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «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 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Інша жінка». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Антизомбi.
11.05, 13.25, 23.30 Т/с “Морська 
          полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Код Костянтина”.
14.35 Патруль самооборони.
15.40, 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”.
01.25 Х/ф “Затяжний пострiл”. (2).

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

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
          черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Любов онлайн.
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 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Замки Тернопілля».
12.15 «Немов сльозинка 
        на щоці землі».
12.30 «Європа очима українця».   
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Будьте здорові».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 Д/Ф «Павло Тичина».
15.25 «Духовні 
        скарби України».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своє, українське».
17.15 «Борщів 
         тепло Поділля».
17.30 «Діловий ритм».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «День 
         як мить».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 Ток–шоу «Хто є хто».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
       у цифровому форматі.

нтн
05.20 Х/ф “Iдеальний злочин”.
07.00 Х/ф “За даними 
         карного розшуку”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор
          Джордж Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба порятунку №3”.
13.15 Т/с “Закон i порядок. 
           Вiддiл особливих справ-12”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди бандитської Одеси”.
15.50 Х/ф “Хочу дитину”.
17.55 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн 
         та партнери”.
23.50 Т/с “Чорнi вiтрила”. (3).

ут 1
06.00, 7.10, 8.05, 9.00, 13.25 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.
11.30 Х/ф “Бабуся Бум”.
13.35 Н. Онука. Iнтерв’ю на даху.
14.00 Фольк-music.
15.05 Український корт.
15.50 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.55 Д/ф “Жiнки-солдати: побачити,
         що я посмiхаюсь”.
17.50 Театральнi сезони.
18.25 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
         А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Гоголь Fest’ 15.
23.00 Вибори-2015.

канал «1+1»
06.00 “Сiмейний вердикт”.
06.55 “Що? Де? Коли?”
08.00 “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”.
13.50 “Мiняю жiнку”.
15.10 “Чотири весiлля-4”.
16.40 “Розсмiши комiка”.
17.40 Х/ф “Iлля Муромець i 
         Соловiй-розбiйник”.
19.20 “10 хвилин з Прем`єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Маленькi гiганти”.
23.30 “Свiтське життя”.
00.30 Драма “Яма”.

інтер
05.20 Д/ф “Людмила Гурченко.
         Дочки-матерi”.
06.10 Х/ф “Любов i голуби”.
08.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини.
08.10 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний”.
11.00 Орел i решка. Незвiдана Європа.
12.20 Х/ф “Пiти, щоб залишитися”.
14.15, 16.20, 18.20 Т/с “Лабiринти долi”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”. Нiч виборiв.
00.00 Х/ф “Злови мене, якщо зможеш”.

TV-4
06.00 Х/ф «Один у лісі» (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
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 «Капітан Крокус». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Поспішне рішення» (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.45 Факти.
06.10 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
07.05 Х/ф “Гонщик”.
09.25 Зiрка YouTube.
10.45, 13.15 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45, 15.45 Факти. Вибори.
13.50, 16.15 Х/ф “Прибрати Картера”.
16.20 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром
           України.
20.35 Х/ф “Робокоп”.
23.00 Х/ф “Суддя Дредд”.
00.55 Х/ф “Суддя Дредд 3D”. (2).

новий канал
05.50, 8.50 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.10 М/ф “Iндики: Назад у майбутнє”.
08.55 Х/ф “З мене досить”.
11.10 Х/ф “Янгол-охоронець”.
14.00 М/ф “Рататуй”.
16.00 М/ф “Ранго”.
18.00 Х/ф “Людина-павук-3”.
21.00 Х/ф “Нова Людина-павук”. (2).
23.40 Х/ф “Жорстокi iгри-3”. (3).

тет
06.00 М/ф “Острiв скарбiв”.
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!”
11.05 М/ф “Анастасiя”.
12.45 М/ф “Дюймовочка”.
14.15 Х/ф “Ромео та Джульєта”.
16.20 Х/ф “Чарiвна країна”.
18.10 Х/ф “Артур i вiйна двох свiтiв”.
20.00 Вiталька.
21.35 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Велети духу і слави.
          Українська місія».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
13.45 «Учнівський щоденник».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.40 «Духовні скарби України».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Мальовниче Тернопілля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Дивоцвіти».
18.00 «Назбиране».
18.15 Д/Ф «Вражаючий світ тварин».
18.50 «Край, в якому я живу».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «Спадщина».
22.30 «Білі хмари на тлі золотому…»
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

нтн
04.50 Х/ф “Генерал”.
06.40 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
10.35 “Народний кухар”.
11.30, 17.15 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Крутi 90-тi”.
12.55 Х/ф “Приморський бульвар”.
15.15 “Розсмiши комiка”.
19.00 Т/с “Таємниця “Святого Патрiка”.
23.00 Х/ф “Викрадена”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 10.15, 11.45,
          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, 18.55 Про головне.
09.45 Д/ф “Крим. Курорт 
          суворого режиму”.
10.20 Вiйна i мир.
11.25 Вiкно до Америки.
11.55 Вересень.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Т/с “Естонська РСР”.
14.45 Казки Лiрника Сашка.
14.55 Хочу бути.
15.40 Як це?
16.00 Надвечiр’я. Долi.
16.55 Свiтло.
17.35 Книга.ua.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time” 
         з Мирославою Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.30 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-2”.
10.45 “Мiняю жiнку-9”.
12.20, 21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
13.20 “Ворожка”.
14.00 “Слiпа”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.40 “Клiнiка”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00, 23.30 “Право на владу”.
00.20 Драма “Орел дев’ятого легiону”. (2).

інтер
05.30 “Подробицi”  “Час”.
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.30 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Закоханi жiнки”.
11.55, 12.20 Д/с “Слiдство вели...” з 
          Л. Каневським”.
13.15, 14.15 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.45, 18.55 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Термiнал”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи» (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
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 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «15 і вагітна» (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 «Загнаний». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Студiя Вашингтон.
05.20 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Антизомбi.
11.00, 13.25, 23.30 Т/с “Морська 
          полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Код Костянтина”.
14.35 Патруль самооборони.
15.40, 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”.
01.25 Х/ф “Територiя-8”. (2).

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.
20.30 Х/ф “12 раундiв”. (2).
22.35 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.
14.50 Любов онлайн.
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 «День 
          як мить».
12.20 «У пошуках легенд».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Рожеві лебеді 
        Василя Симоненка».
14.00 «Скарби музеїв 
         Полтавщини».
14.30 «Борщів 
        тепло Поділля».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова 
         без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «Храми Поділля».
17.30 «Мандри».
17.50 «Мальовниче 
        Тернопілля».
18.00 «У народному стилі».
18.20 «Зупинись і здивуйся».
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
05.20 Х/ф “Хлiб, золото, наган”.
06.35 Х/ф “Золотий ешелон”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор Джордж 
           Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба 
         порятунку №3”.
13.15 Т/с “Закон i порядок. 
            Вiддiл особливих справ-12”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди 
           бандитської Одеси”.
15.55 Х/ф “Королева 
            бензоколонки 2”.
17.50 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
23.50 Т/с “Чорнi вiтрила”. (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, 10.15, 12.20,
         22.45, 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.
09.10, 18.55 Про головне.
09.45 Д/ф “Крим. Курорт суворого 
         режиму”.
10.20 Д/ф “Формула життя
         Олександра Палладiна”.
10.40 Д/с “Сага старовинної пущi”.
11.55 Д/ф “Висока кухня Сучжоу”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.40 Т/с “Естонська РСР”.
14.45 Казки Лiрника Сашка.
14.55 М/с “Друзi-янголи”.
15.10 Школа Мерi Поппiнс.
15.50 Спогади.
16.15 Театральнi сезони.
16.50 Вiра. Надiя. Любов.
17.45 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.40 З перших вуст.
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-9”.
12.20 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
13.20 “Ворожка”.
14.00 “Слiпа”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.40 “Клiнiка”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.20 “Вечiрнiй Київ”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Драма “Колiр грошей”.

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 “Закоханi жiнки”.
11.55, 12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.15, 14.15 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
17.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Iгри розуму”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи» (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Україна. Перезавантаження.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «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 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Тінь велетня» (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 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Гарячий кий» (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00, 20.25 Антизомбi.
11.05, 13.25, 23.30 Т/с “Морська 
         полiцiя. Спецвiддiл”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Код Костянтина”.
14.35 Патруль самооборони.
15.40, 16.25 Т/с “Слiдчi”.
16.45 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Нюхач”.
22.30 Що по телеку?
01.25 Х/ф “Зазубрене лезо”. (2).

новий канал
06.05, 7.20 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.25 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
21.00 Половинки.
22.20 Суперiнтуїцiя.
00.00 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.
14.50 Любов онлайн.
15.50 Вiталька.
17.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00 Х/ф “Ромео та Джульєта”.
20.00 Х/ф “Принц Персiї:
          Пiски часу”. (2).
22.10 Х/ф “Геймер”. (3).
23.50 Х/ф “Варення iз сакури”. (2).

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 «Українські
         забавлянки».
12.15 «Мандри».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «Зупинись і здивуйся».
14.00 «Що робити?»
14.55 Д/Ф «Апостольська
          нива Леоніда Тоцького».
15.40 «У народному стилі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Влада таланту».
17.30 «Cлово має 
         народний депутат».
18.00 «Мова жестів».
18.15 «Музеями 
        Тернопілля».
18.30 «Слід».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни 
           рятувальник».
21.30 «Актуально».
21.45 «Розкажи про героя».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

нтн
05.50 Х/ф “Старший син”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Iнспектор Джордж Джентлi”.
11.40, 22.00 Т/с “Служба 
          порятунку №3”.
13.15 Т/с “Закон i порядок. 
             Вiддiл особливих справ-12”.
15.00, 19.00, 21.30 “Свiдок”.
15.15 “Легенди 
         бандитської Одеси”.
15.50 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат”.
18.35 “Детективи”.
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”.
23.50 Т/с “Копи-новобранцi”. (2).

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 10.15, 21.30,
          22.50 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/с “Друзi-янголи”.
09.55 Хочу бути.
10.30 Книга.ua.
11.45 Зроблено в Європi.
12.05 Д/ф “Замки Європи”.
13.00 Свiтло.
13.55 “Музика заради миру”. Концертна
         програма до 70-рiччя ООН.
14.55 Хокей. Чемпiонат України. 
         “Дженералз” “Донбас”.
17.25 Богатирськi iгри.
17.50 Чоловiчий клуб.
18.25 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. “Мотор” 
(Україна) - “Ельверум” (Норвегiя).
21.00 Новини.
21.40 На пам’ять.
22.10 Гоголь Fest’ 15.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.10 “Сiмейний вердикт”.
07.05, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00, 19.30 “ТСН”.
11.00 “Маша i ведмiдь”.
11.45 “Маленькi гiганти”.
14.15 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.30 Комедiя “Остання людина на землi”.

інтер
06.00 М/ф.
06.25 “Орел i решка. Ювiлейний”.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.35 Х/ф “Любов i голуби”.
11.40 “Кохання з першого погляду”.
12.40 Т/с “Коли на пiвдень 
           вiдлетять журавлi”.
16.05 Х/ф “Пiти, щоб залишитися”.
18.05 Т/с “Лабiринти долi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Лабiринти долi”.
22.30 Великий бокс. Володимир Кличко
          Браянт Дженнiнгс.
01.20 Х/ф “Наперекiр долi”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Один у лісі» (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Бруно». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Капітан Крокус». (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 «Соло».
21.10 Концерт класичної музики.Солістка Л. 
Футорська.
22.15 Х/ф «Купальники» (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.40 Факти.
06.00 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.50 Морськi глибини.
07.40 Провокатор.
09.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.25, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.40 Iнсайдер.
14.40 Т/с “Нюхач”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
20.05 Х/ф “Рiддiк”. (2).
22.35 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
00.50 Х/ф “Зазубрене лезо”. (2).

новий канал
06.00, 7.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.55 Хто зверху-3.
09.55 Ревiзор.
12.20 Пристрастi за ревiзором.
14.30 Хто зверху?-4.
16.30 Т/с “СашаТаня”.
17.00 М/ф “Iндики: Назад у майбутнє”.
19.00 М/ф “Рататуй”.
21.00 Х/ф “Людина-павук-3”.
23.45 Х/ф “Жорстокi iгри-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.35 М/с “Стiч!”
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
11.25 М/ф “Дюймовочка”.
12.50 М/ф “Анастасiя”.
14.20 Х/ф “Чарiвна країна”.
16.10 Х/ф “Артур i вiйна двох свiтiв”.
18.00 Х/ф “Принц Персiї: Пiски часу”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф “Геймер”. (3).
00.40 Одна за всiх.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
           Українська місія».
10.35 «Розкажи про героя».
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 «Слід».
15.00 «Червона калина».
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 «Смакота».
18.00 «Цвіт Галичини».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні 
         замальовки».
20.00 «Спортивні 
         меридіани».
20.15 «Акценти тижня».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

нтн
06.05 Х/ф “Право на пострiл”.
07.40 Х/ф “Пригоди принца
          Флорiзеля”.
11.30 “Речовий доказ”. 
          Золотий доказ убивства.
13.10 “Детективи”.
16.00 Т/с “Кулагiн та партнери”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Близнюки-дракони”.
21.20 Х/ф “Чорний грiм”. (2).
23.10 Х/ф “Розвiдка 2022: 
       Iнцидент Мецо”. (3).

6-11

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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Вибори-2015 ●

Актуальне інтерв’ю ●

Видання Байковецької сільської ради №10 (45)

Байківці
і байківчани

Знати і розуміти виборчу 
систему, механізм “пере-
творення голосів у мандати” 
критично необхідно усім 
учасникам виборчого про-
цесу. Втім, практика свід-
чить, що мало хто – як се-
ред виборців, так і серед 
фахівців – в тому числі по-
літиків, депутатів, кандида-
тів, членів виборчих комісій, 
– розуміє до кінця, як ці ви-
бори працюватимуть. Аби 
з’ясувати деталі виборчого 
процесу в об’єднаній тери-
торіальній громаді, який від-
буватиметься вперше в іс-
торії України 25 жовтня ц.р., 
ми запросили до слова на-
чальника відділу ведення 
державного реєстру вибор-
ців Тернопільської міської 
ради, депутата Байковець-
кої сільської ради Віктора 
Пульку.   

— Вікторе Володимировичу, 
розкажіть, будь ласка, до яких 
особливостей виборчого про-
цесу слід бути готовими елек-
торату в об’єднаних територі-
альних громадах Тернопіль-
ського району?

— У складі діючої районної ра-
ди наразі 80 осіб. За новим За-
коном України “Про місцеві ви-
бори”, новий складав би 42 депу-
тати. У зв’язку зі створенням 
двох об’єднаних територіальних 
громад на території Тернопіль-
ського району та згідно із новим 
законодавством про місцеві ви-
бори в Україні, після 25 жовтня 
ц.р. Тернопільська районна рада 
налічуватиме 36 депутатів. Дві 
об’єднані територіальні громади 
із центрами у селах Байківці та 
Великі Гаї представлятимуть по 
два депутати до районної ради. 
Округи поділені не пропорційно. 
Це дещо несправедливо щодо 
кандидатів у депутати від 
об’єднаної громади, яких дозво-
лено делегувати тільки двоє, у 
нашому випадку – з семи сіл. А 
від громади, яка не об’єдналася, 
буде, як і раніше, один депутат. 
До того ж, кожен кандидат пови-
нен бути висуванцем політичної 
партії — це норма, а перемогу 
здобуде той, хто набере найбіль-
ший рейтинг у списку політичної 
партії. “Самовисуванець” або 
“безпартійний” кандидат не змо-
же балотуватися до районної ра-
ди. Відтак, голос кожного вибор-
ця є обов’язково голосом за пев-
ну партію і її “лідера”, і також 
може бути одночасно голосом за 
певного кандидата від цієї ж пар-
тії.

— Це, мабуть, ще і негатив-
но вплине на підрахунок голо-
сів.

— На першому етапі підрахун-
ку голосів територіальна комісія  
визначитиме, які партії пройшли 
у відповідну раду і  зможуть фор-
мувати новий склад ради зі своїх 
кандидатів. Для цього потрібно 
скласти разом всі голоси, які 
отримала партія в усіх округах, у 
яких були прикріплені кандидати, 

так і без них – визначивши , 
скільки відсотків від усіх, хто про-
голосував, набирає кожна партія.  
На другому етапі підрахунків те-
риторіальна комісія визначає 
рейтинг кандидатів в середині 
політичної партії. У результаті мо-
же трапитись так, що мандат 
отримають ті кандидати, які при-
несли партії менше голосів, але 
за рахунок низької явки виборців 
на окрузі, їх результат у відсотках 
вищий. До ради зможуть пройти 
тільки ті партії, що отримають 
більше 5% голосів у цілому по 
місту, району, області – тобто 
“подолають бар’єр”. Після завер-
шення голосування виборчі комі-
сії повинні будуть встановити ре-
зультати виборів.

— Як будуть розподілені 
округи в об’єднаній територі-
альній громаді із центром у 
селі Байківці?

— Один округ під номером 5 
об’єднує виборців із сіл Байківці, 
Шляхтинці, Гаї Гречинські (кіль-
кість виборців — 2700), другий 
округ №6 – Лозова, Курники, 
Стегниківці, Дубівці (кількість ви-
борців — 1800). Партії мають 
право висунути на кожен округ 
свого кандидата. Причому, в од-
ному окрузі партія може закріпи-
ти від 0 до 1 кандидата. На сьо-
годні ми маємо ситуацію, коли не 
усі політичні партії висунули на 
кожен округ своїх кандидатів. 
Після виборів може скластися 
ситуація, коли по одному з окру-
гів депутатом стане не тільки пе-
реможець, але і кандидат, за-
йнявши і друге чи третє місце, по 
інших округах – кандидат з пер-
шим місцем не пройде у раду. 
Звісно, згодом партія делегує на 
округ депутата від політичної си-
ли — переможця виборів. Впев-
нений, це будуть “наїзники”, які 
нічого спільного з цією територі-
єю не мають, не компетентні в її 
особливостях та проблемах. Це 
“бомба сповільненої дії”, закла-
дена у зміненому законі про міс-
цеві вибори. Раджу виборцям 

концентруватися на кандидатах, 
яких вони знають особисто, неза-
лежно від “політичної прописки”.

— Цьогорічних виборів і бю-
летенів на кожного виборця 
побільшає.

— Наші виборці отримають чо-
тири бюлетені: світло-рожевого 
кольору – з виборів сільського 
(селищного) голови; кремового 
кольору – кандидатів у депутати 
об’єднаної територіальної грома-
ди, світло-зеленого кольору – 
кандидатів у депутати  до район-
ної ради, блакитного – кандида-
тів у депутати до обласної ради. 

— Хто не має прав голосува-
ти на місцевих виборах?

— Взагалі не голосуватимуть 
на нинішніх місцевих виборах вій-
ськовослужбовці строкової служ-
би, громадян України, які прожи-
вають за кордоном, особи, ви-
знані судом недієздатними, гро-
мадяни України, які за вироком 
суду перебувають у місцях по-
збавлення волі.

— Вікторе Володимировичу, 
поясніть, будь ласка, які інтер-
еси зможуть відстоювати  
депутати від об’єднаної гро-
мади в Тернопільській район-
ній раді?

— Процес об’єднання розпо-
чнеться 1 січня 2016 року. Це 
нова практика в місцевому само-
врядуванні України, тож, впевне-
ний, виникатиме ще багато пи-
тань між інтересами об’єднаної 
громади та районної ради, хоч 
повноваження і будуть розподі-
лені. Важливо, щоб нові депутати 
орієнтувалися у сфері цих ново-
введень. Заклади освіти, меди-
цини, культури відтепер пере-
йдуть у підпорядкування 
об’єднаної територіальної грома-
ди. Громаді передадуть великі 
повноваження, які треба належ-
ним чином інтегрувати на місцях. 

— Дякую з розмову, Вікторе 
Володимировичу. 

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Віктор Пулька:  

“Після виборів 25 жовтня 
депутатів буде менше”

Начальник відділу ведення державного реєстру  
виборців Тернопільської міської ради,  

депутат Байковецької сільської ради Віктор Пулька. 

Пулька Віктор  
Володимирович

Громадянин України, освіта вища, безпар-
тійний, Тернопільська міська рада, начальник 
відділу, місце проживання: Тернопільська обл., 
Тернопільський район, м. Тернопіль (ПАРТІЯ 
“БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”)

Терновий Ігор  
Володимирович

Громадянин України, освіта вища, член по-
літичної партії Всеукраїнське об’єднання “Бать-
ківщина”, тимчасово не працює, місце прожи-
вання: с. Гаї Гречинські (ВО “Батьківщина”)

Чорний Назар Ми-
колайович

Громадянин України, освіта середня, безпар-
тійний, Байковецька сільська рада, сторож-
опалювач, місце проживання: Тернопільська об-
ласть, Тернопільський район, с. Байківці (партія 
“Громадський рух “Народний контроль”)

Яворський Олек-
сандр Омелянович

Громадянин України, освіта вища, член  
Політичної партії “Громадянська позиція”, при-
ватний придприємець, місце проживання: Тер-
нопільський р-н, с. Шляхтинці (партія  
“Громадянська позиція”)

Лагіш Ігор  
Володимирович

Громадянин України, освіта вища, безпар-
тійний, приватний підприємець, місце прожи-
вання: Тернопільський р-н, с. Гаї Гречинські 
(партія “Об’єднання “Самопоміч”)

Комоса Володи-
мир Володимирович

Громадянин України, освіта вища, безпар-
тійний, ПАТ “Аграрний фонд”, заступник на-
чальника, місце проживання: Тернопільська 
обл. Тернопільський р-н с. Гаї Гречинські (пар-
тія “Українська Галицька партія”)

Дорошенко Воло-
димир Олексійович

Громадянин України, освіта вища, член  
Радикальної партії Олега Ляшка, Тернопільська 
районна державна адміністрація, начальник 
відділу Державного реєстру виборців апарату 
ТРДА, місце проживання: Тернопільська обл.  
м. Тернопіль.

Дума Микола  
Андрійович

Громадянин України, освіта вища, безпартій-
ний, Дубівецька сільська рада, сільський голова, 
місце проживання: Тернопільська обл., Терно-
пільський район, с. Дубівці (ПАРТІЯ “БЛОК ПЕ-
ТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”)

Ратушняк Олег 
Миколайович

Громадянин України, освіта середня, член полі-
тичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщи-
на”, батальйон “Тернопіль”, військовослужбовець, 
місце проживання: с. Лозова (ВО “Батьківщина”)

Кулинич Андрій 
Ярославович

Громадянин України, освіта вища, безпартій-
ний, навчально-виховний комплекс “Лозівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-ДНЗ”, вчитель, 
місце проживання: Тернопільська область,  
Тернопільський район, с. Лозова (партія  
“Громадський рух “Народний контроль”)

Сахнюк Олексан-
дра Зіновіївна

Громадянка України, освіта середня, безпар-
тійна, магазин “Продлюкс плюс”, завідувач відді-
лом, місце проживання: Тернопільський р-н, с. 
Лозова (партія “Громадянська позиція”)

Вельган Лілія  
Петрівна

Громадянка України, освіта вища, безпартій-
на, Тернопільська обласна філармонія, артист 
балету, місце проживання: Тернопільський р-н, 
с. Байківці (партія “Об’єднання “Самопоміч”)

Ч а п о в с ь к и й  
В я ч е с л а в  
Васильович

Громадянин України, освіта вища, безпартій-
ний, Тернопільський обласний комунальний  
інститут післядипломної педагогічної освіти, 
юрист, місце проживання: Тернопільська обл. 
Тернопільський р-н, с. Лозова (партія  
“Українська Галицька партія”)

Скубіш Олег  
Володимирович

Громадянин України, освіта вища, безпартій-
ний, ПП “Вікторія”, місце проживання: с. Стегни-
ківці, Тернопільський р-н.,Тернопільська обл. 
(партія “Радикальна партія Олега Ляшка”)

Кандидати у депутати  
до Тернопільської районної ради  

Округ №6

Кандидати у депутати  
до Тернопільської районної ради  

Округ №5

20 жовтня об 11.00 год. у будинку культури с. Байківці  
відбудеться родинне свято “Народу козацького діти” за учас-
тю вихованців дитячого садка “Метелик” с. Байківці. До учас-
ті в заході запрошують байківчан та гостей села.

Наша 
сторінка
https://www.facebook.com/pages/

Байківці-і-байківчани
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Позиція ●

Ірина ЮРКО.

Про перспективи сіл у складі 
об’єднаної територіальної 
громади з центром у  
с. Байківці ми запитали у ав-
торитетних представників 
цих громад. 

Д у б і -
в е ц ь к и й 
с і льський 
г о л о в а  
М и к о л а  
ДУМА: “Сьо-
годні наша 
д е р ж а в а 
про ходи т ь 
один із най-
більш склад-
них історич-
них етапів 
розвитку. Цей етап, між іншим, 
характеризується тим, що відбу-
вається на тлі низки системних 
перетворень, які виливаються у 
зміни суспільної свідомості, а від-
так, потребують швидких та рішу-
чих змін вітчизняного норматив-
ного поля в різних сферах життя 
суспільства. З новим податковим 
законодавством без об’єднання 
перспективи для розвитку в гро-
мади с. Дубівці немає. На громад-
ських обговореннях більше сотні 
мешканців села дійшли висновку, 
що кращої альтернативи, ніж со-
юз з Байковецькою сільською ра-
дою, нема. Я кандидат у депутати 
до Тернопільської обласної ради, 
де представлятиму інтереси орга-
нів місцевого самоврядування. 
Мені добре відомі проблеми сіл 
нашого краю, головна з яких — 
погані дороги, яким зараз навряд 
чи навіть пройтися захоче  
іноземний інвестор, не те, щоб 
створити тут бізнес”.

Л о з і в -
ський сіль-
ський го-
лова Воло-
д и м и р 
ГУЛЬ: “На-
ша громада 
зробила ви-
бір на ко-
р и с т ь 
об’єднання 
з Байко-
вецькою сільською радою, бо в 
цьому бачимо перспективу виходу 
зі “стабільно критичної” фінансо-
вої ситуації, оскільки Лозівська 
сільська рада дотаційна. Лозова 
знаходиться на відстані семи кіло-
метрів від Тернополя, Курники — 
10 км, відтак був вибір: стати час-
тиною Тернополя чи с. Байківці. 
Громади Лозови і Курників вага-
лися, який шлях обрати. Люди 
ставили чимало питань. Я не пе-
реконував нікого, моїм завданням 
було лише передати інформацію, 
ознайомити з різними варіантами. 
Під час голосування на громад-
ських обговореннях різниця між 
“за” і “проти” була у 12 голосах на 
користь об’єднання. Байковець-
кий сільський голова Анатолій Ку-
лик навів, очевидно, найбільше 
переконливих аргументів, чому 
варто об’єднатися з Байківцями. 
На громадських обговореннях бу-
ли і представники з Тернополя.  
Прикро, що більшість у наших се-
лах пасивно поставилися до цієї 

теми, аргументуючи тим, що від 
них нічого не залежить. Втім, го-
ловне, щоб механізм нової моделі 
самоврядування спрацював і про-
грес відбувся, і аби всі адміні-
стративні  послуги були доступні 
людям безпосередньо в селі. 
Сподіваюся, з новим податковим 
кодексом в рамках об’єднаної 
громади зможемо заробляти і 
справедливо використовувати ко-
шти на розвиток своїх сіл”.  

Шляхти-
н е ц ь к и й 
с і л ь с ь к и й 
г о л о в а  
Д м и т р о  
ФЕДОРЧУК: 
“Громади сіл 
Шляхтинці і 
Гаїв Гречин-
ських кате-
горично від-
мовилися об’єднуватися з Тер-
нополем. Люди не вірять, що на 
сільську громаду після об’єднання 
з великим містом хтось зверне 
увагу. На громадських обгово-
реннях у Шляхтинцях 80 присут-
ніх одноголосно обрали варіант 
об’єднання з Байковецькою сіль-
ською радою, у Гаях Гречинських 
лише двоє з 70 висловилися 
проти. Якщо справді буде так, як 
говорив на громадських обгово-
реннях Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик, маємо 
шанс покращити умови комфор-
ту в наших селах. Насправді у 
нас не така прикра ситуація, як у 
віддалених від Тернополя насе-
лених пунктах, маємо добротну 
школу, дитячий садок, клуб, до-
роги в нормальному стані.  
Однак, вважаємо крок щодо 
об’єднання дуже серйозним, 
адже ми “першопрохідці” Закону 
України “Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад”, треба показати добрий 
приклад для інших”.

Стегни-
к і в с ь к и й 
сільський 
г о л о в а 
О л е г  
ОЛІЙНИК: 
“Набридло 
ходити “з 
простягну-
тою рукою”. 
Стегників-
ська сіль-
ська рада — дотаційна, заледве 
на зарплату працівникам виста-
чає. По суті, останніми роками ми 
працювали лише на заробітну 
плату, у розвиток села від держа-
ви вкласти нема що. Залишатися 
і далі самостійно сільською ра-
дою з 2016 року фізично не змо-
жемо — не вистачить грошей на 
утримання апарату сільської ра-
ди. Дитячого садка у Стегниківцях 
нема, школа — у пристосованому 
приміщенні. На нову школу двічі 
вже розробляли документацію, 
однак, справа за межі паперів не 
вийшла. Вирішили об’єднатися з 
багатою Байковецькою сільською 
радою, оскільки вступати в союз 
з такими самими бідними толку 
не бачимо. Мені аж дивно було, 
коли на громадських обговорен-
нях у Стегниківцях не було жод-
ного голосу “проти” об’єднання з 
Байківцями”. 

Вибір на користь 
об’єднання

Ірина ЮРКО.

Як повідомив Байковець-
кий сільський голова Ана-
толій Кулик, об 11.00 год. 
21 жовтня ц. р. відбудеть-
ся остання сесія Байко-
вецької сільської ради 
шостого скликання.

— У порядку денному сесії 
Байковецької сільської ради 
будуть питання про внесення 

змін до сільського  бюджету, 
щодо затвердження договорів 
та актів на списання, про за-
твердження  проектів   землеу-
строю, про дозвіл на складання 
проектів  землеустрою, — за-
значив Анатолій Кулик. — Голо-
вним питанням буде виділення 
земельних ділянок на території 
Байковецької сільської ради 
байківчанам, які є учасниками 
антитерористичної операції на 
сході України.

Місцеве самоврядування ●

21 жовтня — остання  
сесія Байковецької сільської 

ради VI скликання

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

13 жовтня, напередодні свя-
та Покрови Пресвятої Бого-
родиці та Дня захисника 
України, побувала у Байко-
вецькій школі. Тут молодші 
учні влаштували благодій-
ний ярмарок, аби зібрати 
гроші для байківчан, які зна-
ходяться у зоні виконання 
антитерористичної операції 
на сході України. 

Діти поставилися до справи 
дуже серйозно, тільки продзвенів 
дзвінок на перерву з останнього 
уроку — всі поспішили у шкільну 
світлицю накривати столи. Звіс-
но, “товар” для ярмарку кожному 
принесла з дому дбайлива і до-
бра мама. На чотирьох шкільних 
партах щільно розмістили найріз-
номанітніші недешеві солодощі. 
Перед відкриттям торговиці веду-
чі мистецького заходу — педагог-
організатор Ольга Вікторівна Пер-
ката та вчитель світової літерату-
ри Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. 
Наталя Рома-
нівна Гущина — 
о з н а й о м и л и 
присутніх із 
символікою та 
т р а д и ц і я м и  
П о к р о в и  
Пресвятої Бо-
городиці, роз-
повіли про ак-
туальність Дня 
захисника Укра-
їни, який цього-
річ вперше від-
значається на 
д е р ж а в н о м у 
рівні 14 жовтня.

Дивне і при-
ємне відчуття, 
коли бачиш, як 
відповідально і 
усвідомлено ді-
ти намагаються 
допомогти до-
рослим захис-
тити кордон 
своєї країни. І це виявляється не 
тільки у зібраних коштах, написа-
них листах чи в малюнках на 
фронт. Чого вартувала повага і 
шана, спрямована до присутньо-
го того дня у школі байківчанина-
учасника АТО Михайла Мудров-
ського! Кожен намагався всіма 
силами показати небайдужість і 
підтримку земляку, а в його особі 
— всьому українському війську. 
До слова, Михайло Мудровський 
був мобілізований 14 серпня ми-
нулого року, два місяці навчався 
бойовій підготовці на Яворівсько-
му полігоні Львівської області, 
згодом разом з побратимами в 
складі четвертого батальйону 24-
ої механізованої бригади був 
спрямований у с. Кримське Лу-

ганської області. Під час виконан-
ня антитерористичної операції 
Михайло був оператором-
навідником бойової машини піхо-
ти, яку там жартома називали 
“Беха”. Удома його з нетерпінням 
і щохвилинною тривогою чекали 
дружина Марія і двоє синочків — 
Сашко та Дмитрик. Місяць тому, 
виконавши військовий обов’язок, 
байківчанин повернувся додому. 
Звертаючись до школярів, Ми-
хайло Мудровський подякував за 
вагому матеріальну і моральну 
підтримку: “Дякую вам, дорогі 
учні, ваша підтримка дуже важли-
ва на фронті, вона зігріває серце 
і додає сил боронити країну кож-
ному бійцю, який отримав бодай 
одного дитячого листа, — сказав 
Михайло Васильович. — З вашою 

вірою і підтримкою в України пе-
реможне майбутнє!”.

На завершення дійства до 
школярів звернулася директор 
Байковецької школи Ольга Зінові-
ївна Пулька: “Вірю, завдяки таким 
прекрасним дітям, відповідаль-
ним і добрим батькам, сміливим 
бійцям-байківчанам, мирне небо 
незабаром знову буде над Украї-
ною, — каже Ольга Зіновіївна. — А 
ті, хто зараз на фронті, здорови-
ми повернуться додому”. 

Як розповіла нашому корес-
понденту педагог-організатор 
Ольга Перката, за результатами 
першого етапу ярмарку в Байко-
вецькій школі 13 жовтня зібрано 
1382 гривні, які будуть спрямова-
ні на потреби байківчан у зоні ви-
конання АТО.

Добрі справи ●

Школярі ярмаркували,  
щоб допомогти дорослим 

захищати Україну

На благодійному ярмарку 13 жовтня байковецькі школярі “вторгували” 1382 гривні,  
які передадуть землякам у зону виконання антитерористичної операції на сході України.

Під час благодійного ярмарку в Байковецькій школі (зліва 
направо) байківчанин, учасник АТО Михайло Мудровський, 

педагог-організатор Ольга Вікторівна Перката, вчитель світової 
літератури Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Наталя Романівна Гущина. 

Під час мистецької частини благодійного ярмарку в Байковецькій школі.
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Вітаємо! ●

Байківці і байківчани
Пам’ять ●

Щиросердечно вітаємо з днем народження го-
ловного бухгалтера Байковецької сільської ради 
Андрія Романовича КУРОЧКУ.

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань,

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою — колектив Байковецької сільської ради.

Щиро і сердечно вітаємо з днем народження 
вчителя англійської мови Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Наталію Богданівну МЕХ.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття.

Щоб життя було веселим, радісним, багатим

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою – колектив Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

На виконання Указу Президента України від 23 серпня 2015 року 
№497 2015 “Про відзначення у 2015 році Дня захисника України”, 8 
жовтня зусиллями учнів 8-9 класів Байковецької школи прибрано те-
риторію символічної могили Січових Стрільців у с. Байківці. Школярі, 
як справжні господарі, старанно наводили лад на прилеглій терито-
рії. Вони охоче взялися за роботу, загрібали опале листя та виносили 
його у відведене для цього місце. Всі працювали дружно, старанно, 
допомагали один одному. Результат не забарився: на символічній 
могилі Січових Стрільців – чистота і порядок.

Ольга ПЕРКАТА, педагог-організатор  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  

Фото автора.

Фотоінформація  ●

Ольга ПЕРКАТА, 
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Поміж багатьох свят у кален-
дарі є день, коли настрій усієї 
країни особливо піднесений і ра-
дісний – у першу неділю жовтня 
Україна урочисто відзначила День 
працівників освіти, день, коли на-
вчальні заклади майорять осінні-
ми квітами і розквітають посміш-
ками школярів та вчителів. 

У світлиці Байковецької школи 

зібрався весь педагогічний ко-
лектив, якому учні підготували 
мистецькі дарунки. Глядачам 
представили гумористичну ви-
ставу про непросте життя вчите-
лів, в якій брали участь учні 6-9 
класів. Першокласники заспівали 
пісню про себе.

Участь в урочистостях з наго-
ди Дня вчителя взяв Байковець-
кий сільський голова Анатолій 
Кулик, який привітав байковець-
ких педагогів з професійним  
святом. 

Особливий день  
у школі

Країна знань ●

Сайт села Байківці http://bajkivci.org/

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

В погожий обідній час 14 
жовтня мешканці масивів 
Байківці, Русанівка, Гаї Хо-
дорівські урочисто прийшли 
до нового, просторого,  
надзвичайно світлого храму 
Преображення Господнього 
в Гаях Чумакових. Тут  
відбулося Богослужіння з на-
годи свята Покрови, Дня 
Українського козацтва, Дня 
захисника України, яке про-
вів отець Віталій Дзюба. Піс-
ля літургії парафіяни виру-
шили до могили загиблим 
повстанцям УПА, яка знахо-
диться неподалік храму,  
біля родинного будинку бра-
тів Михайла та Володимира 
Мисулів.

Колись біля могили загиблим 
повстанцям УПА на масиві Гаї Чу-
макові була криївка, яку збудували 
брати Михайло та Володимир Ми-
сули. Обоє хлопців ще були нео-
друженими, коли їх спіткала лиха 
година. Це було 20 лютого 1949 
року. Про криївку розвідали НКВ-
дисти і розстріляли молодих по-
встанців УПА. Сестру Мисулів ви-
везли у Сибір, а їхнім батькам 
вдалося виїхати до Польщі. Під 
час літургії 14 жовтня о. Віталій 
Дзюба зазначив, що володіє де-
тальною інформацією про цю тра-
гічну подію від старожилів, яку 
пообіцяв опублікувати у своїй май-
бутній книзі про історію села Бай-
ківці. На пам’ятнику, який встано-
вили неподалік криївки Мисулів, 
викарбувано: “Слава Героям. Тут 
загинули 20 лютого 1949 року по-
встанці УПА Михайло та Володи-
мир Мисули, Федір Кульпа, Петро 

Кисіль. Роман. Р-ний провідник”. 
Поряд майорять український дер-
жавний прапор і стяг УПА. Напе-
редодні свята Покрови активні 
мешканці масиву Гаї Чумакові 
Олег Ляхович, Світлана і Степан 
Кульчицькі, депутат Байковецької 
сільської ради Василь Козак при-
брали територію могили, встано-

вили нові паркан і бруківку, виса-
дили вічнозелені хвойні кущі, рес-
таврували сходи, причепурили 
могутні дуби, які ростуть тут, наче 
символ двох братів. Оскільки це 
вже відновлена могила, о. Віталій 
Дзюба 14 жовтня провів церемо-
нію освячення. 

Продовження на 10 стор.

14 жовтня – День  
захисника України

Байковецький сільський голова  
Анатолій Кулик під час урочистостей з нагоди 

свята Покрови біля могили загиблим  
повстанцям УПА на масиві Гаї Чумакові.

Під час Богослужіння у храмі Преображення Господнього  
на масиві Гаї Чумакові.

Громада села Байківці під час урочистостей на масиві Гаї Чумакові, 14 жовтня 2015 року.
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Духовність  ●

Байківці і байківчани

Пам’ять ●

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку ●

З нагоди Міжнародного дня 
людей похилого віку, 1 жов-
тня ц. р. у залі засідань 
Байковецької сільської ра-
ди відбулися урочистості за 
участю байківчан поважного 
віку, для яких тут накрили 
солодкий стіл, заспівали пі-
сень і вручили подарунки. 

Згідно із сценарієм заходу, 
який підготувала художній керів-
ник будинку культури с. Байківці 
Марія Вацик, для присутніх з 
мистецьким дарунком виступили 
дитячий вокальний ансамбль 
«Сонечко» БК с. Байківці (керів-
ник – Марія Вацик), учасниця жі-

ночого вокального ансамблю 
«Байківчанка» БК с. Байківці Оль-
га Слабаш. 

З вітальним словом до байків-
чан похилого віку того дня звер-
нувся Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик. «Важко 
переоцінити ваші здобутки, за 
якими стоять наполеглива праця, 
мужність, відвага кожного з вас, 
— зазначив, звертаючись до од-
носельчан, Анатолій Кулик. — Ви, 
люди старшого покоління, дже-
рело народної мудрості, ваш 
практичний життєвий досвід, не-
вичерпна енергія, оптимізм та 
активна громадська позиція по-
винні стати взірцем для підрос-

таючого покоління. Бажаю вам 
здоров’я, мирного неба, сил та 
наснаги дарувати тепло усмішок, 
щастя та благополуччя!». 

На завершення свята кожному 
одинокому жителю, який прожи-
ває на території Байковецької 
сільської ради, а таких у Байків-
цях нині 16 осіб, Анатолій Кулик 
вручив грошові винагороди у 
розмірі 260 гривень з бюджету 
Байковецької сільської ради. І 
хоч сума не така вже і значна, 
втім, безсумнівно, подібний вчи-
нок місцевої влади додав кра-
плинку добра і віри тим, хто, 
можливо, найбільше цього по-
требує. 

Поважати старших – 
традиція у Байківцях

Учасники урочистостей з нагоди Міжнародного дня людей 
похилого віку в Байковецькій сільській раді.

Продовження.
Початок на 9 стор.

На урочистостях були присутні 
родичі братів Мисулів, Петра Ки-
сіля, рідна сестра Федора Куль-
пи Софія із с. Старий Збараж. 

Свято Покрови останніми ро-
ками набрало в Україні значного 
градусу патріотичності. І як, за-
значив отець Віталій Дзюба, чітка 
позиція патріотів-українців по-
ставила принцип захисту Вітчиз-
ни в один ряд з духовністю. “З 
підтримкою країн всього світу, 
завдяки волонтерам, жертовній 
позиції наших бійців, з нашою 
молитвою, може, вперше за ти-
сячі років Україна стане справді 
вільною державою, — сказав  
о. Віталій. — Країна пише нову 
історію, але цього разу – історію 
успіху, авторами якої є наші смі-
ливі земляки, живі герої ХХІ сто-
ліття — воїни АТО”.  

З вітальним словом до при-
сутніх того дня звернувся Байко-
вецький сільський голова Анато-
лій Кулик: “Сьогодні Україна йде 
шляхом реформ, а 4 вересня  
ц. р. відбулися історичні зміни у 
Байківцях – наша громада стала 
набагато більшою, — сказав 
Анатолій Романович. — Розпо-
чалася процедура реєстрації 
об’єднаної територіальної гро-
мади в складі сіл Дубівці, Лозо-
ва, Курники, Стегниківці, Шлях-
тинці, Гаї Гречинські із центром 
у Байківцях. Якщо 25 жовтня ми 
зробимо правильний вибір і де-
путатами Тернопільської облас-
ної ради стануть чесні та спра-
ведливі люди, в об’єднаної гро-
мади буде велике майбутнє. 
Адже нинішнє скликання облас-
ної ради вже двічі не затвердило 
перспективний план об’єднання 
територіальних громад, а це — 
доля 26 громад Тернопільщини. 

Без цього документу ми можемо 
залишитися за межами значного 
фінансового ресурсу. Кандида-
том у депутати до Тернопіль-
ської обласної ради від нашої 
об’єднаної громади є Дубівець-
кий сільський голова Микола 
Дума. Микола Андрійович на 
власній практиці знає, на що 
розраховують мешканці сіл, тож 
буде відстоювати ці інтереси”. 
Також Анатолій Кулик повідомив 
про призначення грошових від-
знак з бюджету Байковецької 
сільської ради (по 300 грн.) з на-
годи свята Покрови Пресвятої 
Богородиці, Дня Українського 
козацтва та Дня захисника Укра-
їни учасникам Великої Вітчизня-
ної війни, воїнам УПА, воїнам-
інтернаціоналістам, репресова-
ним і реабілітованим, вдовам і 
матерям загиблих військовос-
лужбовців, учасникам та ліквіда-
торам Чорнобильської катастро-
фи, бійцям АТО, які зареєстро-
вані у Байковецькій сільській ра-
ді. Серед них – 56 байківчан. 

З величним святом Покрови 
односельчан привітала  житель-
ка масиву Русанівка Леся Олій-
ник: “Покров Богородиці є сим-
волом і покровом борців за не-
залежну Україну, яку, на жаль, 
знову доводиться захищати ці-
ною людських життів, — сказала 
пані Леся. — У наших силах тут 
сьогодні є звернення з молит-
вою, щоб Божа Мати простягла 
свій покров над вільною, неза-
лежною, соборною Українською 
державою”. 

Нагадаємо, Служба Божа у 
церкві Преображення Господ-
нього у Гаях Чумакових цієї не-
ділі відбудеться о 12.30 год.

Більше фото про подію ди-
віться на сторінці “Байківці і 
байківчани” у соцмережі 
Facebook.

14 жовтня – День  
захисника України

Ірина ЮРКО.

У неділю, 18 жовтня о 15 
год. у каплиці Матері Божої 
Неустанної Помочі відбу-
дуться урочистості з нагоди 
5-річчя з часу заснування 
спільноти “Матері в молит-
ві” на парафії Пресвятої Па-
раскеви Сербської.

23 жовтня 2010 року за ініці-
ативи координатора руху “Ма-
тері в молитві” Тернопільсько-
Зборівської єпархії Ольги Білик 
більше двох десятків байківча-
нок, які мали щастя стати мама-
ми, і яким небайдужа доля влас-
них дітей та України, увійшли в 
спільноту “Матері в молитві” в 
Байківцях. “Аналізуючи приклад 
матері у Святому Письмі, може-
мо сказати, що віра для матері 
XXI століття, віра жінки, яка шу-

кає Христа, є “рятівним колом” 
для наших дітей та держави, — 
зазначила координатор спіль-
ноти “Матері в молитві” на па-
рафії Пресвятої Параскеви 
Сербської с. Байківці Ольга 
Пулька. — Адже дуже часто тіль-
ки материнське серце може від-
чути, що лише Бог досконало 
опікується нашими нащадками. 
Щочетверга ввечері ми прихо-
димо до байковецького храму з 
особливими молитвами про до-
бру долю для своїх дітей і Укра-
їни”.

За словами Ольги Пульки, на 
урочистості з нагоди 5-річчя  
байковецької спільноти “Матері в 
молитві” приїдуть жінки зі Шлях-
тинець та Лозової, які теж є учас-
никами цього руху. Після молеб-
ню у будинку культури с. Байківці 
діти матерів спільноти представ-
лять концертну програму.

Спільноті “Матері  
в молитві” — 5 років

Байківчанки – не лише талановиті, красиві, 
люблячі матусі, а і чудові господині. Щоб  
довести це, байківчанка Наталя Павлюк 
люб’язно погодилася поділитися з нами  
рецептами своїх коронних тортів, які вона 
готує для рідних.  

Торт “Міністерський”
Інгредієнти для 

тіста:
0,5 200-грамової 

склянки цукру;
1 яйце;
1 склянка муки;
0,5 склянки сме-

тани;
чайна ложка амо-

няку.
Для крему: у 0,5 

літра вареного згу-
щеного молока до-
дати 400 грамів 
вершкового масла.

Спосіб приготування тіста: всі інгредієнти для 
тіста змішати і розділити на чотири частини, з яких 
вийде чотири різні коржі. У тісто на перший корж 
додати 2 столові ложки сухого меленого маку, в 
другий – склянку родзинок, у третій – склянку по-
дрібнених горіхів, у четвертий – три столові ложки 

какао. Коржі випекти в духовці і охолодженими пе-
ремастити кремом. Верх оформити за смаком.

Торт “Корона”
І н г р е д і є н т и 

для тіста:
4 яйця;
1,5 склянки цу-

кру;
1,5 склянки  

негустої сметани;
1 ст. ложка амо-

няку;
2 ст. ложки ка-

као;
1 ст. ложка ме-

леного сухого ма-
ку;

Муки, аби тісто 
було як густа сме-
тана, – не більше 
трьох склянок.

Змішати всі  
інгредієнти і випекти три паляниці, які перемастити 
кремом.

Крем: у 0,5 літра вареного згущеного молока  
додати 300 г вершкового масла, пачку подрібненого 
шоколадного крекеру, одну плитку шоколадки  
“Корона”.

На байковецькій кухні ●

Хор у храмі Преображення Господнього на масиві  
Гаї Чумакові, 14 жовтня 2015 року.

З Міжнародним днем людей похилого віку  
байківчан привітав дитячий вокальний ансамбль “Сонечко”  

БК с. Байківці (керівник – Марія Вацик).



П’ятниця, 16 жовтня 2015 року12 Освіта
Проблеми і рішення ●

Школа сьогодні
“Освіта — найсильніша зброя, яка мо-
же змінити світ”, — казав Нельсон 
Мандела. Освічені люди — запорука 
здорової нації. Про проблеми і пер-
спективи освіти Тернопільського ра-
йону кореспондент “Подільського сло-
ва” запитав в освітян.

Про фінансування освіти
— З початку цього року всі школи в Укра-

їні повинні фінансуватися з Державного бю-
джету, однак держава традиційно недофі-
нансовує освіту, — 
зазначила директор 
Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
Ярослава Стецька, 
голова постійної ко-
місії з питань 
с о ц і а л ь н о -
економічного роз-
витку, фінансів і бю-
джету, міжбюджет-
них відносин Терно-
пільської районної ради Надія Тищук. — 
Під час формування районного бюджету на 
2015 рік Тернопільська районна рада виді-
лила на фінансування шкіл 9,5 мільйона гри-
вень додаткових коштів, які спрямовані на 
заробітні плати освітянам зі збереженням 
20% надбавки на весь календарний рік і 
оплату комунальних послуг. Через відсут-
ність державних асигнувань довелося додат-
ково виділити з районного бюджету 1 міль-
йон 741 тисячу гривень на погашення боргу 
за енергоносії за перше півріччя 2015 року. 
З початку цього навчального року вчителям 
не виплачується індексація. Причина — не-
стача коштів у Держбюджеті. Щодо цього 
питання депутати Тернопільської районної 
ради направили звернення до уряду і Верхо-
вної Ради України.

Про дошкільну освіту
— Дошкільні навчальні заклади повинні 

працювати з дітьми професійно, враховуючи 
індивідуальний підхід 
до кожної дитини, 
опираючись на гума-
ністичні принципи та 
високу моральність, 
— каже вихователь-
методист Великога-
ївського ДНЗ ясла-
садок “Країна ди-
тинства” Оксана 
Королюк. — Упрова-
дження інноваційних технологій у дошкільній 
освіті допомагає розвивати здібності, креа-
тивне мислення дітей. Для ефективного 
функціонування дошкільних навчальних за-
кладів необхідна співпраця батьків і педаго-
гів. У Великогаївському ДНЗ понад 170 ви-
хованців, якими опікуються 15 вихователів. В 
умовах, коли групи переповнені, практично 
неможливо налагодити індивідуальний підхід 
до кожної дитини. На мою думку, це можна 
було б зробити, якби за кожною групою був 
закріплений не лише вихователь, а і його по-
мічник із нянею.

— Наш ДНЗ вихо-
вує 267 дошкільнят, з 
якими працюють 24 
педагогічні працівни-
ки і 25 обслуговуючо-
го персоналу, — пові-
домила завідуюча 
Великоберезовиць-
ким ДНЗ ясла-садок 
“Кобзарик” Світла-
на Караба. — Це на 
130 дітей більше нор-
ми. Практично неможливо охопити увагою 
всіх дошкільнят. Десятки дітей не можуть по-
трапити в садочок, адже немає місця. Вели-
коберезовицький ДНЗ ясла-садок “Кобза-
рик” потребує фінансової підтримки, якої, на 
жаль, уже багато років не отримує в достат-
ній кількості. Влада не оцінює належним чи-
ном роботу педагогів. Це створює проблеми 
для розвитку дошкільної освіти. 

Про позашкільну освіту
— Мета позашкільної освіти — підготовка 

школярів до життєвої 
компетентності через 
стимулювання та реа-
лізацію їх духовного 
та творчого потенціа-
лу, допомога у про-
фесійному самовиз-
наченні, — каже ди-
ректор Великобір-
ківського БТШ Марія 
Кульчицька. — В на-
шому закладі в 19 гуртках, патріотичному 
клубі, фольклорному колективі, ляльковому 
театрі займаються 354 вихованці віком від 6 
до 18 років. Гуртки будинку творчості школя-
ра працюють на базі Буцнівської, Дичків-
ської, Мишковицької, Петриківської, Стегни-
ківської, Ступківської шкіл, а також у дитсад-

ках селища Великі Бірки і села Смиківці. 
Педагогічний колектив Великобірківського 
БТШ складається з 13 педагогів, троє з яких 
працюють за сумісництвом. Керівники гурт-
ків тісно співпрацюють із батьками вихован-
ців, які залучаються до різних форм творчої 
роботи та допомагають у розв’язанні про-
блеми матеріально-технічного забезпечення 
гуртків. Звичайно, у функціонуванні поза-
шкільної освіти є проблемні моменти. Від-
сутнє фінансування на гурткову роботу та 
господарські видатки, внаслідок чого змен-
шується кількість гуртків. Заклади потребу-
ють капітального зовнішнього ремонту.

Про методичні 
напрацювання

— В умовах інтен-
сивного розвитку ін-
формаційного сус-
пільства важливим є 
питання освітнього 
середовища, — за-
значає завідуюча 
Тернопільським ра-
йонним методичним 
кабінетом Галина 
Кубелко. — Терно-
пільський РМК один 
із перших на Терно-
пільщині налагодив роботу у віртуальному 
середовищі. Всі методисти вдосконалили 
навички володіння персональним 
комп’ютером, окремі стали активними бло-
герами. Функціонує сайт Тернопільського 
РМК, на якому розміщуються повідомлення 
інформаційного, довідкового, консультатив-
ного, ресурсного призначення. У минулому 
навчальному році продовжено роботу щодо 
організаційного  і науково-методичного су-
проводу використання у навчальному про-
цесі засобів сучасних інформаційних техно-
логій, що було наскрізною темою організації 
науково-методичної роботи не лише мето-
дичного кабінету, а й усіх навчальних закла-
дів Тернопільського району. Розроблена 
програма “Розвиток професійної компетен-
ції педагогічних працівників в умовах модер-
нізації навчально-виховного процесу в єди-
ному інформаційному освітньому середови-
щі”, завданням якої є трансформація струк-
тури районної методичної служби, впрова-
дження проблемно-орієнтованих форм, ме-
тодів та технологій педагогічної взаємодії, 
максимально повне використання можли-
востей освітнього середовища районної ме-
тодичної служби та освітнього  середовища 
кожного педагога, підвищення адаптивних 
можливостей  методичної служби до нових 
умов освітньої діяльності, оперативне реагу-
вання на виклики та запити часу. В рамках 
програми розпочато інтенсивну роботу з 
удосконалення комунікації учасників педаго-
гічної взаємодії та переведення  частини 
науково-методичних заходів у віртуальне се-
редовище. 

Про ефективність НВК
— Створення 

навчально-виховних 
комплексів — опти-
мальне рішення у ре-
організації навчаль-
них закладів, — за-
певняє директор 
НВК “Грабовецька 
ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДНЗ” Ярослав Ре-
шетуха. — Комуналь-
ний заклад навчально-
виховний комплекс “Грабовецька загально-
освітня школа І-ІІ ступенів-ДНЗ” функціонує 
з 18 квітня 2012 року. Він знаходиться в од-
ній будівлі, де влаштована паливна. Є окре-
мий блок для дошкільнят, що забезпечує 
дотримання всіх санітарно-гігієнічних вимог. 
Водночас школа і дитячий садок спільно ви-
користовують кухню, спортивну і актову за-
ли, бібліотеку, кабінет інформатики. Оптимі-
зовано кадрове забезпечення: зменшено 
управлінський апарат, введено працівника 
медичної служби, що дає змогу щоденно 
стежити за станом здоров’я учнів. В умовах 
роботи НВК можна ефективно використати у 
дошкільному підрозділі інформаційно-
методичну та соціально-психологічну служ-
би, що передбачені в структурі загальноос-
вітньої школи. У НВК, де діти перебувають з 
3 до 15 років, є чи не найкраща можливість 
виявляти здібності кожного вихованця, фор-
мувати фізично розвинену, здорову, духовно 
багату особистість із креативним мислен-
ням. Цього можна досягти через неперерв-
ність і наступність в єдиній системі освіти, 
поміж її ланками та створення належних 
умов для реалізації. В НВК спостерігається, 
зокрема, серед молодших школярів, швидка 
адаптація при переході від однієї до іншої 
освітньої ланки, посилення пізнавального 
розвитку, набуття комунікативних навичок. 
Однак ми не можемо в осінньо-зимовий пе-

ріод, виходячи з економічної доцільності, 
зміщувати навчальний процес відповідно до 
температурних коливань, як це роблять іноді 
загальноосвітні школи. В перспективі це 
можливо завдяки встановленню відповідних 
регуляторів у системі опалення приміщень, 
де навчаються школярі.

Про навчальні програми
— Складається 

враження, що Мініс-
терство освіти і науки 
України останніми ро-
ками працює над зни-
женням рівня освіче-
ності українців, — пе-
реконаний директор 
Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Микола 
Костик. — По-іншому ускладнення навчаль-
них програм не поясниш. Ускладнюють на-
стільки, що більшість учнів, особливо 5-9 
класів, втрачають інтерес до навчання. Їх 
можна зрозуміти: чи може підліток після 
6-годинного робочого дня у школі 5-6 годин 
вчити вдома 15-20 сторінок тексту з 5-6 
предметів? Для прикладу: із зарубіжної літе-
ратури у 5 класі потрібно прочитати 3-4 сто-
рінки твору та вивчити 5 сторінок тексту під-
ручника з різними поняттями. І це все на 
одному уроці! Між початковою та основною 
школою (4 і 5 класами) — величезна прірва. 
На уроках української мови у початковій 
школі учні лише знайомляться зі складним 
реченням, дієвідмінками, а у 5 класі вже це 
мають знати, хоч уроків на вивчення цих тем 
у 5 класі не передбачено. З багатьох пред-
метів у 5-9 класах учні мають робити дослі-
дження або міні-проекти, які вони не завжди 
зроблять навіть із батьками. Від величезного 
обсягу інформації у середніх класах, яку діти 
не встигають засвоювати, більшість із них 
узагалі втрачають бажання вчитися, тим 
більше, враховуючи їх підлітковий (“важкий”) 
вік. Подібні “перли” і в старших класах. Чи 
можливо запам’ятати інформацію підручни-
ка з історії для 11 класу, в якому лише на 
одній сторінці міститься інформація про 
“27493 колгоспи та 784 радгоспи, які відно-
вили діяльність у повоєнній Україні 40-их рр. 
ХХ ст., “66% з них не мали тяглової сили”, “у 
1947 році в колгоспах працювали 793 тисячі 
дітей”, “до 1946 року колгоспам вдалося від-
новити 63%, а радгоспам 32,5% довоєнних 
посівних площ”. Як це назвати, як не “освіт-
ній геноцид українців”? 

Про комп’ютеризацію 
навчальних закладів

— Сьогодні важко 
уявити урок без ви-
к о р и с т а н н я 
і н ф о р м а ц і й н о -
комунікаційних техно-
логій, — каже дирек-
тор НВК “Домамо-
рицька ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ” Ми-
кола Васильків. — 
2008 року в нашій 
школі був створений прекрасний 
комп’ютерний клас, обладнаний п’ятьма 
комп’ютерами для учнів і одним для вчителя. 
Оскільки наповнюваність класів невелика, то 
цього достатньо для комфортної роботи. Всі 
комп’ютери підключені до всесвітньої мере-
жі. Завдячуючи інтернет-провайдерові “Пуль-
сар”, наша школа має безкоштовний швид-
кісний Інтернет, який за допомогою роутера 
може використовувати кожен школяр. Учи-
телі зобов’язані досконало володіти знання-
ми з інформаційних технологій, бути впевне-
ними користувачами ПК. Педагоги Домамо-
рицької школи використовують ІКТ у 
навчально-виховному процесі, беруть участь 
у вебінарах, конкурсах. Більше потрібно ак-
центувати увагу на ліцензійному програмно-
му забезпеченні, особливо на якісних анти-
вірусних програмах. Комп’ютерне обладнан-
ня потрібно час від часу оновлювати. На 
жаль, така можливість випадає нечасто. 

Про ЗНО
— Зовнішнє незалежне оцінювання — 

єдиний шлях до здобуття вищої освіти в 
Україні. На мій погляд, тестування є 
об’єктивним, дає змогу визначити якість ба-
зових знань абітурієн-
та, — переконана за-
ступник директора з 
н а в ч а л ь н о -
методичної роботи 
НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія іме-
ні Степана Балея” 
Людмила Радьо. — 
Якщо тести перевіря-
ються комп’ютером, то письмове власне 
висловлення перевіряється екзаменатором. 
Досвід роботи на пункті перевірки письмо-

вих висловлень ЗНО (спочатку екзаменато-
ром, тепер старшим екзаменатором) дає 
змогу стверджувати, що не завжди погляди 
на ту чи іншу проблему в абітурієнта й екза-
менатора збігаються. Раніше, коли робота 
перевірялася двома екзаменаторами, а су-
перечливі питання вирішувалися в присут-
ності старшого екзаменатора, можна було 
говорити, що вона оцінена максимально 
об’єктивно. Останнім часом чуємо відгуки 
про результат тестування, показаний учнями 
Тернопільщини. Мовляв, низький, недостат-
ній. Я так не вважаю. Роботи й справді бага-
то, відповідальність перед учителем — сер-
йозна. Наші учні на відміну від, скажімо, 
столичних, не мають змоги займатися з ре-
петиторами в різних центрах підготовки до 
ЗНО. Вчителям бракує досвіду в підготовці 
учнів до виконання завдань тестового харак-
теру. Крім того, торік ЗНО з української мови 
складали всі, навіть ті, хто не планував здо-
бувати вищу освіту.

Про підручники
— У зв’язку зі зміна-

ми у шкільній програмі 
не надруковані підруч-
ники для 4 і 7 класів, — 
каже директор НВК 
“Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія імені Степана 
Балея” Володимир 
Польчій. — Поки що 
Міністерство освіти і 
науки України пропонує навчатися за стари-
ми підручниками або ж за електронними 
версіями нових. На мою думку, недоцільно 
навчати школярів за старими підручниками, 
а в процесі навчального року переходити на 
нові. Не всі учні мають ґаджети, які б допо-
могли використовувати на уроках електронні 
версії книжок. У деяких навчальних закладах 
комп’ютери або застарілі, або їх узагалі не-
має. Якщо дитина принесе з собою дорогий 
планшет і ненароком його зламає, хто за це 
відповідатиме?

— Придбала дітям для навчання планшет, 
— розповідає заступ-
ник директора з ви-
ховної роботи НВК 
“Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія імені Сте-
пана Балея” Світла-
на Баула, мама чет-
вертокласника Віталія 
і семикласниці Діани-
Марії. — Один на 
двох, адже немає можливості купити кожно-
му окремо. Торік деяких нових підручників 
для шостого класу, де навчалася моя дочка, 
чекали півроку. Підручник із біології, напри-
клад, був настільки неякісним, що довелося 
використовувати навчальний матеріал з ін-
ших джерел. На мою думку, раціональніше 
раз придбати дитині планшет, на якому 
можна переглядати найрізноманітнішу ін-
формацію, ніж щодня навантажувати “тонна-
ми” заплутаних підручників.

Про шкільні бібліотеки
— Шкільна бібліоте-

ка сьогодні — це від-
чинені двері в широ-
кий світ, варто лише 
переступити поріг, 
щоб отримати потріб-
ну інформацію, — каже 
завідуюча бібліоте-
кою Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Мар’яна 
Гудзь. — Навчальний 
процес неможливий 
без книжки, без підручника, без художньої 
літератури, наукових та довідкових видань. 
Для успішного здійснення навчально-
виховного процесу важливе значення має 
питання забезпеченості школярів підручни-
ками. На початок цього навчального року 
учні Острівської школи забезпечені підруч-
никами на 95%. Недостатньо в основному 
підручників з іноземної мови для 10-11 кла-
сів. Учні 1-3 та 5-9 класів забезпечені повніс-
тю. В Тернопільському районі існує обмінна 
система підручниками між школами. Мето-
дист Тернопільського РМК Надія Савіцька на 
початку навчального року вивчає мережу 
учнів та надає консультації щодо автора під-
ручника у навчальних закладах. Завдяки 
цьому всі школярі мають необхідні книжки. 
Зараз очікуємо підручників для учнів 4 і 7 
класів. У бібліотеці недостатньо сучасних 
технічних засобів, які допомагають задо-
вольнити будь-які інформаційні запити ко-
ристувачів шляхом залучення різноманітних 
інформаційних ресурсів. Основне завдання 
шкільної бібліотеки і шкільного бібліотекаря 
зокрема — прищепити дитині любов до кни-
ги, навчити користуватися бібліотечним 
фондом, довідково-бібліографічною базою.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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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

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: мо-

торист, автослюсар з ремонту 
легкових автомобілів і бусів, 
менеджер, маляр. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

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

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

* здам в оренду приміщення 
під офіс 20 м2 , механічну май-
стерню 100 м2 під рихтовку, по-
краску автомобілів. . Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

* працівники на кондитер-
ський цех у м. Тернопіль. Лю-
дям без досвіду роботи нада-
ємо можливість навчатися. 
Тел. (098) 426-26-48.

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

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. Пен-
сіонерам та учасникам Великої 
Вітчизняної війни — знижки. Тел. 
(097)14-86-723. 

* 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 се-
ла, запис на DVD, монтаж фо-
токліпів. Тел. (0352) 54-11-
93.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує дви-
гуни, коробки передач, ходову 
частину, гальмівну систему, сис-

тему охолодження, здійснює 
комп’ютерну діагностику автомо-
білів, зварювання.  Тел.: 067-700-
55-02, 51-00-97.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачений державний акт на 

право власності на земельну ді-
лянку (кадастровий номер ЯМ 
№446369), яка на праві власності 
належить ТОВ “Левтранс”,  вважа-
ти недійсним.

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 ●

Театр ●

Податкові новини ●

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

З нагоди 100-річчя від дня за-
снування Лесем Курбасем профе-
сійної театральної сцени в місті 
Тернополі та 85-річчя академічно-
го обласного українського драма-
тичного театру ім. Т. Г. Шевченка, 
виставою “Гуцулка Ксеня” Я. Бар-
нича стартував ХІІІ Всеукраїнський 
фестиваль “Тернопільські теа-
тральні вечори”. Вистава була 
приурочена ще одній поважній да-
ті — 80-річчю від дня народження 
(світлої пам’яті) заслуженого діяча 
мистецтв України, сценографа, 
художника  Казимира Сікорського. 
Перед початком вистави давній 
друг нашого театру, львівський 
режисер Федір Стригун привітав 

дружину відомого митця, терно-
пільську журналістку Галину Са-
довську. 

Музична комедія “Гуцулка Ксе-
ня”, над якою добряче попрацю-
вав Федір Стригун, постала пе-
ред глядачем у новій іпостасі: 
оновлена, осучаснена, мов ново-
народжене дитя. Виконавицю го-
ловної ролі Юлію Хміль можна 
порівняти з гірським кришталем: 
вільна, чиста, сонячно-
промениста, природна. Дуже до-
бре її доповнював Яро (заслуже-
ний артист України Борис Репка). 
Всі, хто були задіяні у виставі, а 
це заслужені артисти України Іван 
Ляховський, Олександр Папуша, 
народні артисти України Володи-
мир Ячмінський, Люся Давидко, 
В’ячеслав Хім’як, актори Михайло 

Безпалько, Тетяна Панькевич, Ві-
кторія Шараськіна, Юрій Чернен-
ко, Вячеслав Кірілов — всі були на 
своєму місці. Про таких іноді ка-
жуть, що вони “зрослися” зі своєю 
роллю. Вистава пронизана іскро-
метним влучним гумором, пози-
тивними емоціями. Відчувалось, 
що глядач скучив саме за доброю 
виставою. І актори на сцені, і гля-
дачі в залі були об’єднані невиди-
мою енергією родинного тепла. 
Сам режисер Федір Стригун не 
сподівався і був щиро подивова-
ний реакцією тернопільського гля-
дача: коли сценічний герой Іван 
Синиця заспівав перші рядки гім-
ну України, то всі у залі дружно 
підхопились і стали співати разом 
із актором. Ну, що тут сказати? Це 
Тернопіль!

“Гуцулка Ксеня” відкрила ХІІІ 
Всеукраїнський фестиваль 

“Тернопільські театральні вечори”

Уривок із вистави “Гуцулка Ксеня” на сцені Тернопільського академічного 
обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

З метою протидії незаконному 
розповсюдженню зброї та вибу-
хівки, профілактики злочинів з їх 
використанням з 1 по 31 жовтня 
в нашій області, як і по всій Укра-
їні, проходить місячник добро-
вільної здачі зброї.

Правоохоронці вкотре нагаду-
ють: незаконне зберігання зброї, 
боєприпасів, вибухівки – це зло-
чин, за який законом передбаче-
но кримінальну відповідальність. 
Громадяни, які добровільно звер-
нуться до міліції, аби здати не-

безпечні предмети, звільняються 
від будь-якої (кримінальної чи 
адміністративної) відповідаль-
ності. Тож, скористайтесь нада-
ною можливістю.

Пам’ятайте: зберігаючи неза-
реєстровану зброю, ви не тільки 
порушуєте закон, а й наражаєте 
на небезпеку себе та свої рід-
них.

З питань здачі, придбання чи 
реєстрації зброї та спецзасобів, 
звертайтеся у підрозділи до-
звільної системи органів вну-

трішніх справ за місцем прожи-
вання.

Для отримання більш деталь-
ної інформації та для здачі зброї 
звертайтесь в Тернопільський РВ 
УМВС України в Тернопільськіцй 
області за адресою: вул. Степова 
45, або телефонуйте 43-61-17 та 
43-61-00.

 
Тернопільський РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

Служба 102 ●

На Тернопільщині триває місячник 
добровільної здачі зброї

Антикорупційний сервіс фіскальної  
служби “Пульс” працює цілодобово 

Громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість повідомити 
про неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної 
служби України, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також про-
блеми, які виникають під час здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через 
митний кордон України. Інформація приймається цілодобово за номером 
телефону (044) 284-00-07. 

При наданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по-
батькові (посаду, назву суб’єкта господарювання), місце проживання 
(адресу юридичної особи) та обов’язково зазначити назву органу ДФС, 
з яким пов’язана подія, коли відбулась подія, прізвище, ім’я, по-батькові 
працівника органу ДФС, в роботі якого вбачаються протиправні або ко-
рупційні дії, та суть проблеми. Про результати розгляду інформації клієн-
ти повідомляються в режимі Call-back (працівник сервісу повідомляє про 
результати розгляду) невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. Якщо 
інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опра-
цювання не перевищує 15 днів. Результати розгляду анонімної інформа-
ції не повідомляються, зазначив Олег Одіжинський, завідувач сектору 
організації розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної ін-
формації. 

Губите довідки – допоможе 
відмітка в паспорті

Відповідно до статті 70 Податкового кодексу України податкова ін-
спекція на прохання фізичної особи — платника податків може внести до 
паспорту дані про реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків. Відповідна відмітка за встановленою формою робиться на сьомій, 
восьмій або дев’ятій сторінках. 

Щоб скористатися такою послугою необхідно підійти до Центру об-
слуговування платників Тернопільської об’єднаної ДПІ за адресою: вул. 
Білецька, 1, вікно № 17, або к. 121. Довідки за телефоном: 43-46-46.

Загальносистемник не має право включити 
до витрат роздрібний акциз

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізич-
ною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності на 
загальній системі оподаткування, визначено пунктом 177.4. статті 177 По-
даткового кодексу України. Однак вказаний перелік не містить акцизного 
податку, включеного до вартості товару та сплаченого під час придбання, 
зазначила Галина Мадай, начальник відділу контролю за обігом та оподат-
куванням підакцизних товарів.

Таким чином, фізична особа – підприємець на загальній системі опо-
даткування не має права включати до витрат суму сплаченого акцизного 
податку, включеного до вартості товару, який нею придбавається з метою 
подальшої реалізації. При цьому, суми акцизного податку з роздрібного 
продажу підакцизних товарів не виключаються із сум отриманого доходу.

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

Для реалізації інвестиційного 
проекту у сфері автобудування за-
пропоновано три земельні ділянки 
у Чортківському районі. Землі має 
намір отримати товариство з ні-
мецьким капіталом “СЕ Борднетце-
Україна”, що є постачальником 
комплектуючих для світових авто-
мобільних брендів. На одній із ді-
лянок компанія планує побудувати 
підприємство по виробництву су-
цільних кабельних мереж для ав-
тотранспортних засобів.

Під реалізацію проекту плану-
ється виділити 2,5 га із земель за-
пасу у Заводській селищній раді. 
Ще 0,2456 га відведуть на терито-
рії Чортківської міської ради. В 
пропозицію для розміщення ви-
робництва включена також ділянка 
площею 3,6 га із земель підпри-
ємств харчової промисловості та з 
перероблення сільськогосподар-
ських продуктів на території Нагі-

рянської сільської ради  
У землевпорядній службі Тер-

нопільщини зазначають, що відом-
ство зацікавлене у створенні спри-
ятливих умов для ведення бізнесу 
та будівництві нових виробничих 
потужностей у регіоні. 

Довідково:
Товариство, що планує інвесту-

вати у створення нового виробни-
цтва на Тернопільщині, засноване 
у 2006 році компанією Сумітомо 
Електрік Борднетце. Цей виробник 
став системним розробником і по-
стачальником продукції для авто-
мобілів Фольксваген, Шкода, Се-
ат, Ауді. Група компаній представ-
лена  заводами і представництва-
ми, які розташовані у різних краї-
нах світу з понад 10 тисячами 
працівників.
Прес-служба Держгеокадастру 

e-mail: press@land.gov.ua

Інвестиції ●

Землевпорядники Тернопільщини 
відведуть землі для інвестиційного 

проекту у сфері автобудування
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Про проблеми 
розвитку україн-
ської нації, викли-
ки сьогодення — в 
інтерв’ю депутата 
Терноп ільсько ї 
обласної ради від 
ВО “Свобода”, 
старшого лабо-
ранта Тернопіль-
ського національ-
ного педагогічно-
го університету 
імені Володимира 
Гнатюка Ярослави 
Цаль.

— Ярославо Воло-
димирівно, розка-
жіть, будь ласка, хто 
вплинув на форму-
вання Ваших світо-
глядних позицій?

— Народилася я в 
селі Дибще Козів-
ського району. Вихо-
вувалася в націона-
лістичній сім’ї. Мої 
батьки працювали на 
землі, сповідували 
моральні цінності 
українства. Матір 
Ольгу Василівну Ко-
белюх радянська влада засуди-
ла за співпрацю з Українською 
Повстанською Армією. Її брати 
Богдан, Михайло та Іван були 
“упівцями”, за що отримали 25 
років ув’язнення. В цьому се-
редовищі сформувався мій ха-
рактер, світогляд, почуття 
обов’язку перед суспільством. 
Батьки плекали в мені паростки 
патріотизму, навчили ніколи не 
стояти осторонь державотвор-
чих процесів. Після школи на-
вчалася у Львівському зоовете-
ринарному інституті. Згодом 
перевелася на біологічний фа-
культет Тернопільського дер-
жавного педагогічного інститу-
ту імені Галана (сьогодні Тер-
нопільський національний пе-
дагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка), який за-
кінчила у 1990 році. З 1984 ро-
ку я — старший лаборант кафе-
дри загальної біології цього на-
вчального закладу. Була депу-
татом Підгороднянської сіль-
ської ради, з 2007 року — член 
ВО “Свобода”. Моя депутат-
ська діяльність у Тернопільській 
обласній раді розпочалася 2013 
року, під час Революції Гіднос-
ті, коли довелося відстоювати 
національні цінності на терно-
пільському і київському майда-
нах. 

— Після Революції Гідності 
життя в Україні не змінилося 
на краще. На Вашу думку, що 
гальмує поступ українців як 
нації?

— В кожної нації є фактори, які 
заважають їй розвиватися. В 
української нації — це комплекс 
меншовартості. Постійні пося-
гання чужинців на наші землі, на-
ші права наклали відбиток на 
нашу ментальність. Українці ма-
ють подавлений гонор. Ми бої-
мося свого минулого, приглушу-
ємо в собі голос власної історії. 
Поляки, наприклад, пишаються 
тим, що вони поляки. Нищення 
національних цінностей у них під-
дається соціальному осуду. Ми 
до цього ставимося байдуже. Ре-
волюція Гідності розбудила сві-
домість української нації. Однак 
не потрібно зупинятися на півдо-

розі, а наполегливо працювати 
заради змін на краще.

— У різні періоди історії в 
української нації були лідери, 
які вели її до поставленої ме-
ти. Хто сьогодні може згурту-
вати українців?

— Події в Україні останнього 
часу стали лакмусовим папір-
цем, який показав справжніх 
патріотів, провідників україн-
ської нації. Майбутнє за молод-
дю, адже вона виросла в інший 
час і не має тих комплексів і 
страху, в якому жили попередні 
покоління, їхні думки та праг-
нення не сковані “ланцюгами 
радянщини”. Сьогодні молоді 
хлопці захищають батьківщину 
від посягань ворога на сході 
України. На мою думку, поєд-
нання ентузіазму молодого по-
коління і досвіду старшого за-
безпечить поступ нашої держа-
ви в європейській спільноті. 
Молодь тягнеться туди, де кра-
ще. Те, що цвіт української нації 
покидає країну, — наша біда. В 
Україні багато самодостатніх 
молодих людей, освічених, із 
високим рівнем культури. Необ-
хідно, щоб молодь бачила пер-
спективи розвитку і не покида-
ла Україну.

— Яким чином це можна 
зробити? Адже вже десятки 
років Україна розвивається 
за принципом “крок уперед, 
два кроки назад”.

— Перш за все, необхідно, 
щоб люди думали, як жити, а не 
як вижити. Мусить бути повага 
особистості, справедлива оцін-
ка зробленої справи. Не варто 
соромитися власного минулого. 
Потрібно належним чином оці-
нити здобутки історії, зробити 
висновки і рухатись далі, спо-
відувати християнські цінності. 
Мій дідусь Василь Іванович Ко-
белюх учив мене: “Ніколи не 
роби нікому зле, якщо не мо-
жеш зробити добре”. За цим 
принципом виховала власних 
дітей. Згуртованість, взаємов-
вічливість, взаємодопомога — 
каталізатори розвитку нації.                    

Спілкувався Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Ярослава Цаль: 
“Згуртованість, 

взаємодопомога — 
каталізатори 

розвитку нації”

Старший лаборант ТНПУ  
ім. Володимира Гнатюка Ярослава Цаль.

В управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільському 
районі функціонує “гаряча” телефонна лінія для надання консуль-
тацій щодо порядку проведення перерахунків пенсій у зв’язку із 
збільшенням прожиткового мінімуму  для непрацездатних осіб з 1 
вересня цього року.

За отриманням консультацій можна звернутись за номерами 
“гарячих” телефонних ліній: 53-51-54; 53-51-32.

Управління Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

У жовтні польські друзі влас-
ним коштом привезли з  
Варшави у Тернопільський 
район гуманітарну допомогу 
для соціально незахищених 
категорій осіб, тимчасово 
переміщених людей з 
АР Крим та зі східних облас-
тей України. 

Це – одяг, взуття, постільна бі-
лизна, предмети побуту. Така до-
бра справа стала можливою за-
вдяки тісній співпраці керівників 
двох благодійних організацій – ГО 
“Світлодар” та Тернопільської ра-
йонної організації  Товариства 

Червоного Хреста України. 
Як зазначив керівник громад-

ської організації “Світлодар” Бо-
рис Семеняк, з поляками, які пе-
редали допомогу, познайомився 
свого часу через індійську органі-
зацію “Сатья Саі”. “Наші приятелі 
Анна Добуш та Катежина Андер-
сон, з якими часто подорожуємо в 
Індію, півроку тому кинули клич у 
Польщі, щоб зібрати допомогу 
українцям, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах, — каже 
Борис Семеняк. — Болєслав Ви-
сочанський власним коштом при-
віз речі з Варшави в Тернопіль. Ці 
люди переживають і вболівають 
за Україну. Вони набагато свідо-
міші, аніж деякі наші українці. На-
ша організація “Світлодар” і я 

особисто щиро вдячні їм за  
підтримку”. 

Згідно з чинним законодав-
ством України, будь-хто не може 
приймати гуманітарну допомогу 
з-за кордону, потрібні розмитнен-
ня та відповідна документація. 
“Нам багато допомогла голова 
Тернопільської районної організа-
ції Товариства Червоного Хреста 
України Ольга Нижник, яка взяла 
на себе процедуру розмитнення 
та облік допомоги, — зазначив 
Борис Семеняк. — Головний спе-
ціаліст сектору молоді і спорту 
Тернопільської райдержадміні-
страції Світлана Яхван спрямує ці 
речі тим, хто найбільше потребує 
допомоги у Тернопільському ра-
йоні”.

Зібрали і передали польські друзі

Під час прийому гуманітарної допомоги з Польщі (зліва направо): бухгалтер Тернопільської 
районної організації Товариства Червоного Хреста України Олександра Брикайло,  

голова ревізійної комісії ТРО Товариства Червоного Хреста України Оксана Поголод, директор 
громадської організації “Світлодар” Борис Семеняк, головний спеціаліст сектору молоді  

та спорту Тернопільської РДА Світлана Яхван, директор територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району Надія Бойко.

Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісарі-
ат проводить відбір на вій-
ськову службу за контрактом 
до військових частин Зброй-
них сил України та військо-
вих частин, які дислокуються 
на території Тернопільської 
області. Якщо вас зацікавила 
військова служба за контрак-
том у Збройних силах Украї-
ни, вам ця публікація стане у 
пригоді. На запитання чита-
чів “Подільського слова” від-
повідає військовий комісар 
Тернопільського об’єднаного 
військового комісаріату, під-
полковник Сергій Гаврилюк.

— Які умови прийняття на вій-
ськову службу за контрактом?

— На військову службу за контр-
актом приймаються громадяни 
України, які пройшли професійно-
психологічний відбір і відповідають 
установленим вимогам прохо-
дження військової служби. Це осо-
би рядового складу, які проходять 
строкову військову службу або вій-
ськову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період, 
громадяни призовного віку, які ма-
ють вищу, професійно-технічну, 
повну або базову загальну серед-
ню освіту, військовозобов’язані, 
резервісти, які не мають військо-
вих звань сержантського, стар-
шинського і офіцерського складу 
віком від 18 до 60 років  та жінки з 
відповідною освітою віком від 18 
до 50 років — на військову службу 
за контрактом осіб рядового скла-
ду. Це також військовослужбовці, 
які проходять строкову військову 
службу або військову службу за 
призовом під час мобілізації, на 
особливий період, громадяни при-
зовного віку, які мають вищу осві-
ту, військовозобов’язані, резервіс-

ти, які не мають військових звань 
сержантського, старшинського і 
офіцерського складу віком від 18 
до 60 років та жінки з відповідною 
освітою віком від 18 до 50 років — 
на військову службу за контрактом 
осіб сержантського і старшинсько-
го складу.

Процедура відбору громадян 
для прийняття на військову службу 
за контрактом передбачає: ви-
вчення особистих якостей, уста-
новлення відповідності рівня їх 
освіти та професійної підготовки; 
організацію медичного огляду; пе-
ревірку рівня фізичної підготовки; 
проведення заходів професійно-
психологічного відбору; проведен-
ня спеціальної перевірки (за необ-
хідності).

У ході здійснення заходів відбо-
ру перевага надається громадя-
нам, які відповідають критеріям 
відбору і не мають обмежень за 
станом здоров’я; мають цивільну 
освіту за спорідненими з військо-
вими, спеціальностями; мають ви-

сокий рівень фізичної підготовки.
— Що потрібно зробити для 

укладання першого контракту?
— Громадяни, які виявили ба-

жання проходити військову службу 
за контрактом, подають до вій-
ськових комісаріатів за місцем пе-
ребування на військовому обліку 
або реєстрацією місця проживан-
ня заяву, а військовослужбовці 
строкової військової служби пода-
ють рапорт на ім’я командира вій-
ськової частини з проханням щодо 
прийняття їх на військову службу 
за контрактом.

Кандидати подають до військо-
вого комісаріату за місцем пере-
бування на обліку такі документи: 
автобіографію в рукописному і 
надрукованому примірниках; копію 
паспорта громадянина України та 
довідки про присвоєння індивіду-
ального ідентифікаційного номера 
фізичної особи платника податків 
та інших обов’язкових платежів; 
копії документів про освіту та тру-
дову діяльність; службову характе-
ристику (з місця роботи або на-
вчання); копії документів про на-
родження та сімейний стан; довід-
ку про склад сім’ї та місце реє-
страції або фактичного проживан-
ня; військовий квиток (для 
військовозобов’язаних); письмову 
згоду на проведення спеціальної 
перевірки (у разі необхідності).

— Яку заробітну плату отри-
мують контрактники?

— Грошове забезпечення вій-
ськовослужбовця залежить від за-
йманої посади, військового зван-
ня, кваліфікації, терміну та умов 
проходження військової служби. 
Воно складається з окладів, гро-
шового утримання та додаткових 
видів грошового забезпечення.

Продовження в наступних  
номерах “Подільського слова”.

Це важливо ●

Сергій Гаврилюк:  
“Служба за контрактом — 
крок до професійної армії

Військовий комісар  
Тернопільського об’єднаного 

військового комісаріату,  
підполковник Сергій Гаврилюк.
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Гороскоп ●

У першій половині тижня більше уваги 
приділяйте домашнім клопотам і потре-
бам, а також своєму заняттю чи хобі. У 
другій половині семиденки будьте готові 
до якихось додаткових витрат, особливо 
це буде стосуватися дітей, або молодих 
за віком членів сім’ї. Прекрасний час для 
зміни іміджу.

Сприятливий тиждень для зустрічей з 
компаньйонами, однодумцями і друзями, 
відвідування різних заходів, а також 
фітнес-клубів. Добре розпочинати новий 
цикл тренувань. Чудовий час для вирі-
шення професійних справ, але можливі 
непередбачувані витрати і поїздки, які 
вимагатимуть додаткових коштів.

Тиждень буде перспективним для тих, 
хто грає якусь гру, бере участь у змаган-
нях. Прекрасний час для планування ре-
монтних робіт та наведення порядку вдо-
ма, на присадибній ділянці, або дачі. 
Сприятливий час для зміцнення стосун-
ків, як комерційних, так і інших. Очікуйте 
приємної новини.

Час сприятливий для вирішення побу-
тових питань, обговорення у колі сім’ї 
планів, що стосуються будівельно-
ремонтних робіт, якогось переінакшення 
ситуації, або далекої тривалої поїздки. 
Можливі цікаві знайомства в дорозі. Уни-
кайте непорозумінь з друзями і сусідами.

Можливо, відчуєте нестабільність у ро-
боті, або схвилюють чутки, які будуть сто-

суватися вас. Все, чого досягнули за 
певний час, можете піддатися сумнівам 
або розчаруванню. Будьте уважні в робо-
ті з документами, старайтесь не спереча-
тись із тими, хто слабший по життю від 
вас. Невдовзі  все стане на свої місця.

Прекрасний час для укладання угод, 
підписування робочих контрактів, початку 
курсів підвищення кваліфікації та кон-
сультацій з юристами. Вдалий час для 
проведення колективних заходів, зібрань, 
проведення агітації і розширення 
зв’язків.

 
Перша половина тижня буде вдалою 

для реалізації поставлених цілей і нових 
перспектив. Вдалими будуть комерційні 
та приватні поїздки, а також амурні по-
чинання. Відвідуйте культуро-масові за-
ходи, клуби, різні тусовки, звертайтесь 
до впливових людей, вирішуйте юридичні 
справи. 

Через деякі негаразди якось пригаль-
мувалися ваші плани, ви відчували дис-
комфорт у душі, але зараз ситуація буде 
різко змінюватися. Час,  коли маєте мож-
ливість обговорення з керівництвом, парт-
нерами по бізнесу, а також здійснити не-
щодавно упущену можливість. Уникайте 
зайвих витрат.

Напружений буде тиждень як у профе-
сійній, так і у творчій діяльності. Хтось бу-
де відкрито заважати вам, або робити все 
для того, щоб ви не могли вирішити своїх 
питань так, як запланували. Уважно за 
кермом, особливо увечері і в ранкові го-

дини. Уважно ставтесь до свого здоров’я.

При вирішенні фінансових питань будь-
те  обережні з документами, добре ди-
віться, що отримуєте і підписуєте. Хтось 
може запропонувати дуже перспективні 
пропозиції та якісь цікаві підказки, на 
які ви досі не звертали уваги. Обережно 
з незнайомцями, особливо в громад-
ських місцях. В кінці тижня будете від-
чувати перемогу і впевненість. 

Прекрасний і вдалий час для органі-
зації різних заходів, проведення зборів 
та презентацій. Можете вирішувати свої 
приватні справи з начальством, а також 
піднімати питання підвищення заробіт-
ної плати. Вихідні сприятимуть колек-
тивному відпочинку.  Можливі конфлікти 
у особистому житті.

Складний період для вирішення важ-
ливих справ залишається позаду. Ви 
зможете легше зітхнути. Стосунки, які 
ускладнились через певні причини з 
компаньйонами і друзями, будуть нала-
годжуватись. Той, хто раніше принизив 
або образив вас, може попросити ви-
бачення. Вміло плануйте свої фінансові 
витрати на найближчий час.

від Івана Круп'яка з 19 по 25 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 №40 

від 09 жовтня 2015 року.

П’яний чоловік приповзає додому з гу-
лянки. Дружина зустрічає його з мітлою в 
руках. Чоловік падає перед нею на коліна і 
просить:

— Кохана, будь ласка, не лети нікуди! Це 
було востаннє!

— Твоя дружина помітно схудла після від-
пустки. Як їй це вдалося?

— Вона сиділа на китайській дієті.
— Напевно, це нелегко?
— Звісно! Цілий місяць їсти бульйон 

дерев’яними паличками!

— У мене дружина — дуже мудра жінка! 
Навіть якщо ми з нею посварилися і не роз-
мовляємо, мене завжди чекає вдома після 
роботи смачна вечеря: борщ, пельмені, ком-
пот. Щоправда, все в одній тарілці…

— Дивно, — каже чоловік дружині, — зо-
всім недавно купив сорочку, а комірець уже 
малий…

— Мені теж дивно, — хитає головою дру-
жина, — як це ти примудрився засунути го-
лову в рукав?

Як охолодити гарячий чай? Треба ввім-
кнути комп’ютер, зайти в Інтернет — і чай 
вже холодний.

— Чому ви з нею розійшлися?
— Вона два місяці скиглила: “Ти мене не 

любиш”.
— І що?
— Переконала!

— Мамо! Завтра батьківські збори. 
Підеш?

— Ні.
— Чому?
— Знаю я ці батьківські збори. Ми краще 

з тобою на ці гроші в Таїланд з’їздимо.
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Вітаємо! ●Духовні цінності ●

У духовному світі Тернопілля 
відзначається поважна річни-
ця — 100-річчя з дня наро-
дження о. Миколи Шаварина, 
педагога, громадського дія-
ча, інтелектуала, справжньо-
го патріота своєї Вітчизни. До 
останнього подиху (а було 
йому 96 років) о. Микола 
брав активну участь у 
суспільно-політичному житті 
країни. Здавалось би, хіба це 
можливо? Так, коли не міг 
вже рухатися — писав акту-
альні аналітично-
публіцистичні статті, які дру-
кував у місцевій пресі. 

Людина — епоха. Народився у 
1915 році, коли розпада-
лись величні імперії. За 
його плечима нелегкий 
життєвий шлях: зростання 
у багатодітній сім’ї,  “зо-
лотий вересень”, війна, 
підпільна священича діяль-
ність, заслання… На тлі 
хаотичного часу вражає 
глибокий патріотизм і віра 
в Бога, непоступливість 
перед вмовляннями тодіш-
ньої влади перейти на 
московське православ’я. 

Звідки такий міцний ду-
ховний стержень? Батьків-
ське релігійне виховання, 
жага до знань зробили 
свою справу. А ще навчан-
ня, спочатку в державній 
українській гімназії, потім в 
польській (українську за-
крили), згодом, Львівська 
Богословська Академія, 
університет. Його товари-
шами по навчанню були 
майбутній єпископ УГКЦ 
Софрон Дмитерко, провідні діячі 
ОУН Ярослав Стецько і Григорій 
Христинюк, полковник УПА Омелян 
Польовий та ін.

Велику фундаментальну роль у 
становленні Шаварина як особис-
тості відіграло навчання у Бого-
словській академії, яку заснував 
митрополит А. Шептицький. Пер-
шим її ректором був єпископ Йо-
сиф Сліпий. Спілкування з такими 
визначними церковними діячами 
не пройшли для нього намарно. А 
ще із відомими галичанами — 
К. Левицьким, М. Тарнавським, 
І. Крип’якевичем.  

З нагоди ювілейної дати о. Ми-
коли Шаварина в Українському до-
мі “Перемога” в Тернополі відбувся 
вечір-пам’яті, на якому виступали 
рідні, знайомі, громадські діячі, ду-
ховні особи. Серед них віце-ректор 
ТВДС, отець-доктор Михайло Пас-
тух, голова КУНу Володимир Ткач, 
член наукового товариства ім. Та-
раса Шевченка Ольга Збожна, 
донька о. Миколи, вчитель історії, 
очільник обласної організації Всеу-
країнської Ліги Українських Жінок 
Ганна Шаварин та інші. Участь у  
заході взяли хори — Тернопіль-
ський  “Заграва”,  греко-
католицьких  церков — священно-
мученика Йосафата та кафедраль-
ного собору Непорочного Зачаття 

Пресвятої Діви Марії.  Надзвичай-
но розчулив всіх присутніх виступ 
внучки о. Миколи Мар’яни, яка ра-
зом з подругами заспівала україн-
ську народну пісню “Подай, дівчи-
но, руку на прощання”. А навчив її 
колись співати дідусь Микола з ба-
бусею Марією.  

Кожен, хто виходив на сцену, 
згадував про о. Миколу як про ба-
гатогранну особистість: він любив 
співати як народні, так і церковні 
пісні, мав ораторський хист, по-
всякчас виступав на могилах січо-
вих стрільців. У часи підпілля не 
сидів склавши руки: охрещував, 
вінчав, сповідав, причащав.  У 1950 
році Миколи Шаварин був зааре-
штований і відбував покарання у 
Томській області. Після повернен-
ня на Тернопільщину у 1957 році 
оціпрацював вантажником на цу-
кровому заводі “Поділля”, тесля-
рем та бухгалтером на комбайно-
вому заводі аж до виходу на пен-
сію у 1975 році.

Від часу легалізації УГКЦ, не-
зважаючи на похилий вік, працю-
вав викладачем у Тернопільській 
вищій духовній семінарії імені Йо-
сифа Сліпого, де вчив класичних 
мов: грецької та латинської. У 2000 
році йому присвоєно титул митра-
та за заслуги перед Українською 
Греко-Католицькою Церквою у  
відродженні духовності краю. За 

непоборну стійкість у вірі в часи 
підпілля Папа Римський Іван Павло 
ІІ нагородив його спеціальною ме-
даллю та почесною грамотою. 
Краще, ніж сказав під час свого ви-
ступу історик Володимир Салук, не 
скажеш: “Він умів слухати, при 
цьому ніколи не поводився зверх-
ньо, а до співрозмовника ставив-
ся з повагою,  незважаючи на 
статус і вік, завжди шанобливо 
звертався на “Ви” (пане або пані). 
Свої мудрі міркування отець час-
то гармонійно й дотепно допо-
внював різними жартами, припо-
відками і піснями. Це було тала-
новито. Про веселу вдачу отця 
кожен згадує з теплою усмішкою 
на вустах. З ним можна було го-
ворити про все, був компетент-
ний в багатьох питаннях, спілкую-
чись з ним, не відчувалася різниця 
у віці, він був близький, тому люди 
до нього тягнулися. Його можна 
будо б назвати Другом з великої 
літери. Таких людей тепер майже 
немає, він був “останній з могікан”. 
Мудрий, статечний, вихований, ґа-
лантний, дотепний, освічений, при-
вітний… Відчувається, що ми втра-
тили масштабну особистість, світ 
збіднів. Але він сам, сподіває-
мось, багатіє у Бога”.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото авторки  

та з відкритих джерел.

Феномен о. Миколи Шаварина  
через 100 років: інтелектуал, педагог, 

оратор, мудрий, добрий.

Донька о. Миколи Шаварина Ганна Шаварин (друга справа) у колі родини. 

Тернопільський народний аматорський хор національно-патріотичної пісні “Заграва” 
—  лауреат премія імені Братів Лепких (2002), заснований 1989 року у м. Тернополі.

К о л е к т и в  
Н а с т а с і в с ь к о ї  
ЗОШ І-ІІІ ст.  щи-
росердечно вітає з 
50-річчям  завіду-
ючу шкільною бі-
бліотекою Любу 
М и х а й л і в н у 
СМОЛЯК.

Хай Матір Божа від зла захищає,

Від горя боронить молитва свята,

Христос хай здоров’я міцне посилає

На довгі, щасливі, благії літа!

Вітаємо з днем народження  
терапевта ТРТМО Мирослава 
Володимировича САРАПУКА, 
невролога ТРТМО Надію Іванів-
ну НИЖНИК, медсестер ТРТМО 
Людмилу Володимирівну  
ЛОТОЦЬКУ, Олену Євгенівну 
АНТОНІВ, Галину Михайлівну 
ГИРИЛО, Наталію Романівну 
ХРОМОВУ, бармена ТРТМО  
Наталію Миколаївну ДОМШУ, 
монтажника ТРТМО Петра Євге-
новича МАЦЕЛЮХА, водія ТРТМО 
Серг ія  Івановича  
ПАДУРУ, завідуючу ФП с. Йосипів-
ка Наталію Василівну СТЕЦІЙ.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Від щирого 
серця вітаємо 
з днем наро-
дження Ганну 
І в а н і в н у 
КУБІШИН із с. 
Жовтневе Тер-
нопільського 
району.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічно юна, нестаріюча душа.

З повагою і любов’ю — рідні.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження робітника  
Івана Миколайовича ГУДЗА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз!

Колектив Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з  
45-річчям учите-
ля української 
мови та літера-
тури Лідію  
С т е п а н і в н у 
ТУР.

Бажаємо успіхів великих у роботі, 

Побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи,

Хай приносить радість кожен день.

Вчителі початкових класів Ве-
ликоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів вітають з днем народження 
методиста Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Іванну Іванівну ДІВАКОВУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Колектив відділу культури Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції, Тернопільського районного 
будинку культури, Тернопільської 
районної організації профспілка 
працівників культури вітають з 
днем народження керівника на-
родної аматорської вокальної 
студії Тернопільського районного 
будинку культури “Музична скри-
ня” Миколу Ярославовича 
ЗЛОНКЕВИЧА.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

Вітаємо з днем народження 
вчителя початкових класів Вели-
колуцької ЗОШ І ступеня Марію 
Орестівну ВЕНГЕР.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — учні  
1 класу Великолуцької 

 ЗОШ І ст., батьки.

Від щирого 
серця вітаємо з 
80-річчям Марію 
Л е в к і в н у  
НАКОНЕЧНУ із 
села Смиківці 
Тернопільсько-
го району.

Снігова заметіль

  посріблила вже скроні,

Віє холодом знов невблаганна 

                                      зима.

Та розтане ще сніг у Ваших долонях,

Добре серденько знову 

приголубить весна.

Хай весна за весною зігріває Вам душу

Ще багато-багато щасливих років.

Хай здоров’я міцного додає 

хліб насущний,

Нехай буде все у Божих руках!

Хай життя Вам дарує радість велику,

Бо ж ніколи нікому не бажали Ви зла.

Низький уклін Вам від дітей і онуків.

Зичимо щастя, довголіття, добра!

З любов’ю і повагою — сини 
Богдан, Олег, Мирослав, 

сестра Ольга, похресниця 
Оксана з сім’ями.

Вітаємо з днем народження 
директора Великолуцької  
ЗОШ І ступеня Марію Яросла-
вівну КАРАБІН.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя, —

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та нестаріюча з роками душа.

Бажаємо життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою і любов’ю — сваха 
Ганна, діти Юля і Олег, внуки 

Сашко, Іринка, Настя.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального 
робітника с. Товстолуг Світлану 
Любомирівну ОСТАП’ЯК, соці-
ального робітника с. Баворів Іри-
ну Орестівну БУЧИНСЬКУ, 
Оксану Романівну ПАЛІЙ. 

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай  будуть  поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться  довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

Педагогічний колектив Миро-
любівської ЗОШ І ст.-дитячого 
садка щиро вітає з днем наро-
дження методиста Тернопіль-
ського районного методичного 
кабінету Іванну Іванівну  
ДІВАКОВУ.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо, 

Благословенні будьте Богом і людьми!

Вітаємо з  
60-річчям завідую-
чу клубом с. Біла 
Наталію Яросла-
вівну ОГІРКУ. 
Прийміть, шанов-
на ювілярко, наші 
щирі вітання й 
найкращі поба-
жання міцного здоров’я на довгі 
роки, людського щастя, добра, 
благополуччя, щасливого довго-
ліття! Нехай Ваша життєва доро-
га нагороджує щастям, радістю 
та всіма земними благами.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.


