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Вибір зроблено

   3 стор.

Голова дільничної виборчої комісії №610907 с. Великі Гаї  
Мар’яна Богоніс (третя справа) та члени комісії, 25 жовтня 2015 року. 

Феномен Ольги 
Нижник: 40 років  
на посаді голови  
РО ТЧХ України.

За винятком деяких 
відхилень від правил

Цього року у виборах брали 
участь близько 350 тисяч кандида-
тів до рад різних рівнів та кандида-
тів на посади сільських, селищних і 
міських голів. Ця кількість співмірна 
з населенням такого обласного 
центру, як Вінниця. Тому природ-
ньо, що українці отримали велику 

кількість пов’язаних з людським 
фактором конфліктів, а також  
надзвичайно великий відсоток про-
блем із виборчою документацію, 
зокрема, бюлетенями. Утім, пору-
шення, що мали місце у день голо-
сування та на етапі підрахунку го-
лосів, не є такими, що можуть 
вплинути на результат волевияв-
лення, вважають у громадянській 
мережі “ОПОРА”. Водночас там за-

уважують, що місцеві вибори від-
булися з порушенням низки  
міжнародних стандартів, що не є 
позитивною тенденцією загалом. 
Втім, Рада Європи в цілому задо-
волена виборами в Україні, на її 
погляд, вибори пройшли спокійно, 
за винятком деяких відхилень від 
правил. І в ПАРЄ такої ж думки. І 
США вважають, що наші вибори 
були добре організовані. Росія, 
звісно, іншої думки, і назвала міс-
цеві вибори в Україні “недемокра-
тичними”.

Як відбулися вибори 
у Тернопільському 

районі
Ці вибори виявилися складними 

не лише для самих виборців, яким 
дали тільки три тижні, щоб обрати 
свого фаворита. Дещо неприємни-
ми вони стали і для кандидатів, 
адже боротьба тривала між опо-
нентами ззовні і в середині партій. 
Згідно з новим законом, мало ви-
грати вибори на своєму окрузі, по-
трібно ще перевершити результат 
колег. Математика, насправді, не 
важка, але відверто неприємна. 
Спокій під час виборів могли собі 
дозволити лише перші номери 
міських та обласних списків, вони 
потрапляли в бажані ради “без 
черги”, але лише у випадку, якщо 

сама партія подолає 5-відсотковий 
бар’єр. Усі ж інші вели боротьбу 
між чужими і своїми.

Згодом стане зрозуміло, як 
сформувалися остаточні списки 
депутатів до місцевих рад, зараз 
наведемо попередні результати 
місцевих виборів. Так, за попере-
дніми даними Тернопільської ра-
йонної виборчої комісії, до Терно-
пільської районної ради проходять 
такі політичні сили: “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність”” – 
21,88%, “Самопоміч” – 18,24%,  
“Радикальна партія Олега Ляшка” 
– 17,82%, “Батьківщина” – 15,69%, 
“Громадський рух “Народний 
контроль” – 12,1 %, “Громадянська 
позиція” – 6,52%.  

Серед загальної кількості ви-
борців у Тернопільському районі 
– 52 361 – проголосували 31 942, 
тобто 61%. Найактивніше волеви-
явлення зафіксовано в селах Іва-
чів Горішній, Івачів Долішній,  
Серединки, Кип’ячка, Застінка, 
Смолянка, Лозова, найпасивніше 
(явка менше 50%) — у Байківцях, 
Білій, Великій Березовиці, Петри-
кові.

Хто наймолодший?
23-річний Ілля-Михайло Костюк 

за результатами місцевих виборів 
25 жовтня ц. р. став Великобере-

зовицьким селищним головою. 
Кандидатів на цю посаду цьогоріч 
було шестеро. До слова, до вибо-
рів Ілля Костюк працював еконо-
містом у Тернопільському комбіна-
ті з виробництва шляхово-
будівельних матеріалів. Закінчив 
Тернопільський національний еко-
номічний університет (бакалавр у 
галузі права, магістр – з маркетин-
гу). За програмою Європейського 
Союзу “Еразмуз” вивчав економіку 
у Познанському економічному уні-
верситеті (2012-2013 рр.). Перед-
виборча кампанія для Іллі не була 
простою. 22 жовтня представники 
селищної виборчої комісії, отри-
мавши виборчі бюлетені, що надій-
шли з ТВК, виявили, що в бюлете-
ні з виборів селищного голови до-
пущена помилка в особистих да-
них Іллі Костюка. Хоч помилка мо-
гла видатися суто технічною, у ви-
падку перемоги цього кандидата 
вибори могли визнати недійсними. 
На вимогу представників партії 
“Громадський рух “Народний 
контроль” територіальна комісія 
прийняла рішення про передрук 
бюлетенів. Бланки для голосуван-
ня надрукували напередодні вибо-
рів. На виборах за Іллю Костюка 
проголосували 735 виборців Вели-
кої Березовиці. 

Продовження на 2 стор.

“Не питайте, що ваша країна може зробити для вас — питайте, що 
ви можете зробити для своєї країни”.

Джон Кеннеді, 
35-й президент США.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Не 
прийшов голосувати – автоматично втрачаєш 
своє виборче право і надалі тебе виключають з 
реєстру виборців. Якщо наведеш поважні при-
чини неявки, то виборче право можуть понови-

ти, але після сплати крупного штрафу. Так у Сінгапурі. Може, 
і нам варто, як думаєте? Бо, хоч Тернопільщина і стоїть на 
п’єдесталі за кількістю виборців, що виконали свій громад-
ський обов’язок і проголосували 25 жовтня ц. р., – 56,48%, 
обігнавши у цьому львів’ян (явка – 56,31%) і волинян 
(55,29%), загальноукраїнська явка на виборах все ж низька 
– 46,62 % (за даними ЦВК), у деяких східних і південних 
областях на виборчі дільниці прийшли трохи більше третини 
виборців, а в маленьких містечках – заледве кожен десятий. 
Однак порогу явки закон не встановлює, тож волевиявлення 
минулої неділі на місцевих виборах вважається дійсним. 
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Передплата-2016
Передплатна ціна на газету   

“Подільське слово”  
на 2016 рік

Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 62,30 грн.;
на 12 місяців — 123,40 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 74,30 грн. 
на 12 місяців —147,40 грн.

Великоглибочецька сільська рада проводить громадське  
обговорення містобудівної документації “Детального плану терито-
рії в с. Великий Глибочок”.

Громадське слухання відбудеться 30 листопада 2015 р. о 15.00 
год. в приміщенні Великоглибочецької сільської ради за адресою 
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великий Глибочок, вул. 
Середній Десяток,12.

В. о. сільського голови С. Я. ПолотнЯнко-криВа.

Бухгалтер тернопільської дирекції УДПЗ “Укрпошта”, 
жителька селища Великі Бірки тетяна Дениско під час 

Дня передплатника. 23 жовтня 2015 року.
Фото андрія оМЕлЬниЦЬкоГо.

Шановні працівники  
соціальної сфери!

Щиросердечно вітаємо Вас з нагоди професійного свята. У сучас-
них умовах соціальний захист населення є пріоритетним завданням 
влади усіх рівнів. Усю безпосередню працю, спрямовану на реаліза-
цію соціальної політики, здійснюєте саме Ви — висококваліфіковані, 
відповідальні фахівці. Вам доводиться не просто працювати у соціаль-
них закладах і установах, Ви щоденно спілкуєтесь із соціально неза-
хищеними людьми, морально підтримуєте їх, надаєте посильну кон-
сультативну допомогу, сприяєте захисту прав та інтересів громадян.

Від імені усієї громади Тернопільського району висловлюємо свою 
повагу та вдячність за Вашу благородну нелегку працю. Нехай Ваша 
чуйність, милосердя, доброзичливість вселяють у серця людей віру в 
те, що в нашому суспільстві не перевелися такі цінності, як доброта, 
людяність, милосердя. Нехай за самовіддане служіння ближнім Бог 
дарує Вам здоров'я і благословення.

Василь ДІДУХ,  
голова тернопільської 

районної ради.

олександр ПоХилиЙ, 
голова тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні колеги!
У першу неділю листопада Україна вшановує соціальних праців-

ників — людей, на яких покладена відповідальна і почесна місія. До 
численної армії таких працівників належимо і ми з Вами. Тисячі лю-
дей відчувають Вашу турботу, увагу і доброзичливість, бо Ви щодня 
допомагаєте їм справитися з нелегкими життєвими обставинами 
Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Ви небайдужі 
до людських проблем, завжди відкриті для спілкування з тими, хто 
потребує Вашої допомоги.  

Низький Вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, лю-
бов до людей та співчуття. Ви робите потрібну і гуманну справу. 
Бажаю Вам творчого натхнення, здійснення всіх задумів і мрій, щоб 
не вичерпувалася віра в щедрість люд-
ської душі, щоб Вас завжди супроводжу-
вали милосердя та доброта, бажання та 
спроможність бути корисними людям! 
Зичу Вам, шановні колеги, здоров’я і на-
снаги, добра, оптимізму та творчих здо-
бутків, бажання працювати на благо лю-
дей впевненості у майбутньому, здій-
снення мрій та задумів віри, надії та Бо-
жого благословенння!

надія БоЙко, 
 директор територіального  

центру соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) 

тернопільського району.                                                                                      

Володимир 
БолЄЩУк – лідер 

“народного 
контролю” 

тернопільщини

Минулої неділі 
Україна зробила 
дуже важливий 
крок на шляху до 
перезавантаження 
влади на місцево-
му рівні.

Жителі Тернопільщини найак-
тивніше скористалися правом 
свого голосу, адже явка виборців 
у нашій області була найвищою у 
країні. 

Віддаю належне громадянській 
мужності краян, які 25 жовтня від-
кинули геть розчарування та 
власні негаразди і прийшли на 
дільниці.

Ще працюють територіальні 
виборчі комісії, ще не на часі 
оприлюднення офіційних резуль-
татів місцевих виборів, проте вже 
з впевненістю можна сказати, що 
об’єднана спільною метою, патрі-
отичними ідеалами та революцій-
ною стратегією оновлення Украї-
ни наша дружна команда буде 
гідно представлена і в обласній, і 
у районних, і в Тернопільській 
міській радах.

Два активісти “Народного 
контролю” обрані селищним та 
сільським головами у Тернопіль-
ському районі. 

Лідер політичної партії “Гро-

мадський Рух “Народ-
ний Контроль” Дмитро 
Добродомов, заявив: 
“Для молодої партії – це 
хороший показник, ве-
ликий кредит довіри. А 
ще – свідчення того, що 
існує суспільний запит 
на нові обличчя: волон-
терів, активістів, учасни-
ків АТО. Так, наразі ми 
отримали не багато 
місць у радах. Але це не 
завадить нам ефективно 

працювати і контролювати владу. 
Ми під лупою вивчатимемо кожну 
ухвалу, кожне рішення влади на 
місцях, адже маємо реальне ба-
жання реформувати і змінювати 
країну”.

Безсумнівно, це ваша перемо-

га, дорогі краяни. Це ваш усві-
домлений вибір і, разом з тим, 
ваші сподівання на те, що місцеві 
самоврядні органи служитимуть 
громаді, а не діятимуть всупереч 
інтересам людей.

Ми ж у жодному випадку не 
розчаруємо і не зрадимо вас, як 
не розчаровували і не зраджува-
ли дотепер, щодня вирішуючи 
ваші проблеми, викриваючи ко-
рупціонерів, змушуючи владу пра-
цювати чесно.

“Народний контроль” Терно-
пільщини щиро вдячний за вашу 
довіру, яка стане для наших депу-
татів грізною зброєю проти зла в 
ім’я добра. Разом з вами ми 
обов’язково зробимо більше, бо 
націлені на одну святу справу – 
розбудову європейської України!

Шановні краяни!
Вибори-2015 ●

Вибір зроблено
Продовження.
Початок на 1 стор.

обрали вп’яте
Селище міського типу на тери-

торії  Тернопільського району Ве-
ликі Бірки оригінальне тим, що тут 
на цьогорічних місцевих виборах 
уп’яте селищним головою обрали 
чинного селищного голову, голову 
Тернопільської районної асоціації 
сільських і селищних рад Романа 
Мацелюха. Згідно з підсумковими 
даними протоколу Великобірків-
ської селищної виборчої комісії 
“Про результати виборів селищ-
ного голови”, найбільшу кількість 
голосів виборців в єдиному одно-
мандатному виборчому окрузі – 
725, або 51,16 % здобув саме 
Роман Мацелюх. Депутатами Ве-
ликобірківської селищної ради VII 
скликання обрано 13 осіб, поло-
вина з яких – нові обличчя. Тре-
тього листопада у Великобірків-
ській селищній раді відбудеться 
перша установча сесія, яку скли-
катиме голова територіальної ви-
борчої комісії, після цього новоо-
брані депутати і Великобірківський 
селищний голова офіційно почнуть 
роботу в селищній раді VII скли-
кання.

Вибори без жодного 
кандидата

Чистилів – єдине село у Терно-
пільському районі, де не знайшло-
ся жодного кандидата на посаду 
Чистилівського сільського голови. 
Нагадаємо, у минулому, VI скли-
канні, сільським головою Чистило-
ва був Ігор Полотнянко. Відтак, 
обов’язки сільського голови після 
першої установчої сесії виконува-

тиме обраний депутатами секре-
тар сільської ради. Повторні ви-
бори сільського голови відбудуть-
ся після того, як спливе 60-денний 
термін від попередніх місцевих ви-
борів, тобто 27 грудня ц. р.

У Драганівці не було достатньої 
кількості кандидатів у депутати 
Драганівської сільської ради.  
Повторні вибори призначені на  
27 грудня 2015 року.

В селі Ігровиця по двох округах 
кандидати в депутати до сільської 
ради набрали однакову кількість 
голосів. Відтак, згідно з законо-
давством України, повторне голо-
сування тут відбудеться 15 листо-
пада ц. р. Така ж ситуація, але 
лише на одному окрузі у смт Ве-
лика Березовиця і на одному окру-
зі у селищі Великі Бірки. 

Історичний вибір
Цьогоріч історичні вибори на 

території Тернопільського району 
відбулися у двох об’єднаних тери-
торіальних громадах із центрами у 
селах Байківці та Великі Гаї. На 
посаду Байковецького сільського 
голови об’єднаної територіальної 
громади балотувався один канди-
дат – Анатолій Кулик, за нього 
проголосували 2467 виборців з 
2663, які взяли участь у голосу-
ванні, що становить 93%. Також 
тут відбулися перші вибори депу-
татів об’єднаної територіальної 
громади – за попередніми резуль-
татами, обрано 22 депутатів Бай-
ковецької сільської об’єднаної те-
риторіальної громади.

Великогаївським сільським го-
ловою об’єднаної територіальної 
громади обрали Олега Кохмана, 
за нього з 5 593 осіб, які взяли 

участь у виборах Великогаївської 
об’єднаної територіальної грома-
ди, проголосували 4 787 виборців 
(85,59%). В команді Олега Андрі-
йовича працюватиме 26 депутатів. 
Нагадаємо, Великогаївська сіль-
ська об’єднана територіальна гро-
мада включає села Великі Гаї, 
Баворів, Застав’є, Грабовець, Бі-
лоскірка, Дичків, Красівка, Козів-
ка, Скоморохи, Смолянка, Прошо-
ва, Товстолуг, Застінка. 

Сільським головою Гаїв Шев-
ченківських став активний учасник 
Революції  Гідності Богдан Брич. 
За нього проголосували 62,7% ви-
борців.

Настасівчани обрали сільським 
головою людину мистецтва – ху-
дожнього керівника народної ама-
торської вокальної студії “Музична 
скриня” Тернопільського районно-
го будинку культури Миколу Злон-
кевича.

Гендерний аспект
Дев’ятеро сільських голів у Тер-

нопільському районі – жінки: Ве-
ликоглибочецький сільський голо-
ва Надія Зарівна, Великолуцький 
сільський голова Ольга Гутор, 
Ігровицький сільський голова Га-
лина Голик, Мишковицький сіль-
ський голова Оксана Фарина, 
Плотицький сільський голова 
Оксана Кравець, Почапинський 
сільський голова Марія Палига, 
Романівський сільський голова Га-
лина Петріченко, Білецький сіль-
ський голова Надія Мотика, Буц-
нівський сільський голова Марія 
Мац.

Про остаточні результати 
місцевих виборів-2015 читайте 
у наступному номері газети.

агрохолдинг “МрІЯ” відно-
вив співпрацю з “райффай-
зен Банк аваль” та домо-
вився про лізинг сільсько-
господарської техніки на 
суму 1,26 млн. дол. 

У рамках угоди компанія 
отримала в лізинг 3 самохідних 
обприскувачі, 3 трактори John 
Deere, валкоутворювач Claas 

Liner і прес-підбирач Claas 
Quadrant. Термін лізингової уго-
ди — 2 роки.

У травні 2015 року агрохол-
дингу “МРІЯ” також вдалося 
досягти угоди з “ОТП Лізинг” і 
підписати лізингову угоду на 
суму 2,8 млн. дол.

 
Прес-служба компанії  
“Мрія “агрохолдинг”.

Агробізнес ●

“МРІЯ” відновила співпрацю з “Райффайзен 
Банк Аваль” та домовилася про лізинг 

сільгосптехніки на 1,26 млн. дол.
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Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.

Напевне, не знайдеться у 
Тернопільському районі, об-
ласті людини,  яка не знає 
цієї жінки — Ольги Михай-
лівни Нижник. Адже саме з її 
ім’ям пов’язують 40 років ді-
яльності Тернопільської ра-
йонної організації Товари-
ства Червоного Хреста Укра-
їни. Ця людина разом із 
впевненістю, досвідом, му-
дрістю випрoмінює душевне 
тепло, доброту. З нею хо-
четься поділитися сокровен-
ним, бо знаєш: зрозуміє, не 
осудить, порадить, розра-
дить, як рідна. Саме їй 29 
жовтня 1975 року, тобто рів-
но чотири десятиліття тому, 
довірено очолювати органі-
зацію, девіз якої — доброта, 
милосердя, гуманізм.

Нині це багаточисельна струк-
тура, яка об’єднує 110 первинних 
організацій Товариства. Сюди 
звертаються ті, хто опинився на-
одинці з бідою, хворобою, кого 
спіткало стихійне лихо, втрата до-
мівки, каліцтво. Своїми щоденни-
ми діями люди з емблемою Чер-
воного Хреста доводять:  щоб 
творити добро, не  обов’язково  
володіти великими статками. Го-
ловне — мати серце, небайдуже 
до чужого горя. Це і є найбільша 
цінність цієї простої на перший 
погляд роботи.

Ольга Михайлівна Нижник (з 
дому Богайчук) народилася 24 
травня 1947 року у селі Котів Бе-
режанського району. Батьки 
змалку виховували в дівчинці 
співчуття до інших людей, адже 
самі знали, що таке горе, біда. 
Батько у 1941 році був насильно 
вивезений до нацистської Німеч-
чини, де тяжко поневірявся до 
1944 року. Був визволений і піш-
ки добирався до рідного дому, 
родини. Не легше було матері. У 
1942 році під час німецької окупа-
ції вона була вагітна. Щоб вижити 
без годувальника, працювала — 
приймала молоко від людей. Ро-
бота була важкою фізично. На 
останньому місяці якраз перед 
пологами вона відмовилася під-
німати та переносити важкі бідо-
ни з молоком. За це її мало не 
розстріляли. Лише після того, як 
лікар, який знав німецьку, пояс-
нив, у чому річ, жінку помилували. 
Але ненадовго. Після пологів на 
другий день приступила до своєї 
звичної роботи.

Ольга успішно закінчила 11 
класів середньої школи, а потім 
— Джесказганське медичне учи-
лище широкого профілю у Казах-
стані. У 1975 році як дипломова-
ний спеціаліст прийшла на роботу 
у Тернопільську районну санепіде-
міологічну станцію у Великому 
Глибочку, де відповідала за про-
філактичні щеплення, вела профі-
лактичну роботу щодо недопу-
щення карантинних  хвороб  (хо-
лера, віспа та ін.) У роботі була 
дисциплінована, уважна до лю-
дей,  легко знаходила з ними 
спільну мову. ЇЇ одразу помітили 
та оцінили. Ще донині Ольга Ми-
хайлівна пам’ятає і з усмішкою 
згадує, як у вересні 1975 року го-
ловний лікар району  викликав її 
до свого кабінету та запропонував 
очолити Тернопільську районну 
організацію Товариства Червоно-
го Хреста, на що вона відповіла 
категоричне “Ні!”, адже не знала  
специфіки роботи.  А голова об-
ласної організації Товариства Чер-
воного Хреста Павло Трохимович 
Тройняк не дав можливості Ользі 
Михайлівні бути довго прошеною. 
Коли жінка у спортивному костюмі 
прийшла, щоб поїхати на збиран-
ня картоплі у колгосп, він у такому 
“непарадному” вигляді забрав її 
на машині до приміщення район-
ної лікарні, де проводилась звітно-
виборна конференція. Там її  од-
ноголосно було обрано головою 
Тернопільської районної організа-
ції Товариства Червоного Хреста 

України.  Починалася робота прак-
тично на голому місці. Було важко, 
документація велась на російській 
мові, не було кому пояснити не-
прості нюанси роботи. Важкими 
були перші кроки. Пам’ятає, як 
плакала від того, що не все розу-
міє і не все вдається. З добротою 
серця згадує колишнього дирек-
тора Петриківського геріатричного 
будинку Галину Павлівну Парацій, 
яка була для неї у ці дні доброю 
вчителькою, порадницею. Так са-
мо пам’ятає допомогу та практич-
ні поради тодішнього червоно-
хресного керівника Коломийської 
міської організації (Івано-
Франківська область). На жаль, 
ім’я цієї людини загубилось у пли-
ні літ. Це був немолодий, побож-
ний чоловік. Він навчив вести 
святая-святих будь-якої справи — 
документацію, але основне — все-
лив віру, що все у неї вдасться. 
Було б бажання працювати та щи-
ро допомагати людям.

Уже в грудні цього ж року Оль-
га Михайлівна провела перший 
районний зліт донорів, на якому 
була присутня дуже шанована в 
колишньому СРСР людина — ме-
дична сестра Євдокія  Варцаба, 
нагороджена найвищою відзна-
кою організації Товариства Чер-
воного Хреста — медаллю  Фло-
ренс  Найтінгел за те,  що у роки 
Великої Вітчизняної війни здава-
ла кров для порятунку поранених 
радянських солдатів та офіцерів. 
На все життя запам’ятались сло-
ва цієї мужньої жінки: ”Для того, 
щоб піти по стежині доброти і ми-
лосердя, треба особистим при-
кладом показати, яке велике зна-
чення має кров та препарати з 
неї”. Ольга Михайлівна Нижник 68 
разів безкоштовно здала кров, з 
них — тричі під час прямого пере-
ливання. За це нагороджена зна-
ком “Почесний донор СРСР” та 
“Почесний донор України”.

Про сорокарічну роботу Ольги 

Михайлівни Нижник промовисто 
говорять давні світлини, де вона 
зовсім юна. Молодий голова ра-
йонної червонохресної організації 
організувала роботу санітарних 
дружин та постів на підприєм-
ствах та організаціях. У цьому, як 
говорить Ольга Михайлівна, їй 
допомагали медики, керівники 
підприємств, голови тодішніх кол-
госпів, місцева влада. Щорічно 
проводились огляди сандружин 
та постів, змагання з надання 
першої медичної допомоги в екс-
тремальних умовах і у побуті. 
Сандружинниці мали міцні зна-
ння. Були оснащені сумками з 
медикаментами, найнеобхідні-
шим обладнанням, мали спеці-
альну робочу та парадну форму.

Першочергове завдання Това-
риства Червоного Хреста — нада-
вати допомогу  одиноким хворим 
людям, громадянам похилого ві-
ку, дітям-сиротам, позбавленим 
батьківського піклування, інвалі-
дам.  Для цього залучались   ке-
рівники підприємств, голови кол-
госпів, добропорядні меценати, 
медики, представники влади. 
Протягом чотирьох десятків літ 
Ольга Михайлівна щорічно звіту-
вала про свою роботу перед де-
путатами, активом району і об-
ласті, а в першу чергу — перед 
собою самою. Коли питаю її, коли 
було легше — колись чи тепер  — 
відповідає: ”Легше тоді, коли зна-
ходиш розуміння. Коли хочеш 
щось добре зробити, завжди сти-
каєшся з труднощами. Бувало, 
люди не хотіли здавати спочатку 
50 копійок, а нині 5 гривень на 
Червоний Хрест, а потім зверта-
лись за значною допомогою. На-
приклад, потрібно було інвалід-
ний візок чи ліжко. Не бажали 
бодай раз здати кров, а потім шу-
кали донорів для хворої матері чи 
дитини. Хай ніхто не чекає одразу 
подяки за своє добро. Вона буде 
обов’язково. Головне — робити 

це добро,” — підсумовує Ольга 
Нижник.

Ольгу Михайлівну особливо 
люблять діти, адже знають — за-
вжди приходить у школи з гарни-
ми подарунками від Червоного 
Хреста. Але отримують їх ті, хто 
добросовісно ставиться до свого 
здоров’я, хто на відмінно оволо-
дів навичками надання першої 
медичної допомоги, хто не зали-
шить друга наодинці з бідою.

 Ще сорок років тому започат-
кувала Ольга Михайлівна конкур-
си шкільних санітарних постів. 
Нині ці заходи трансформувались 
і проходять по-сучасному. У шко-
ли приїжджають медики та навча-
ють  дітей правил  надання пер-
шої медичної допомоги в екстре-
мальних ситуаціях,  діти відпові-
дають на запитання щодо діяль-
ності організації Червоного Хрес-
та України, показують свої нави-
чки надавати людям допомогу у 
біді. Діти з допомогою виховате-
лів та учителів організовують 
флешмоби, за що отримують по-
дарунки. Ольга Михайлівна за це 
завжди вдячна усім медикам, ди-
ректорам шкіл Тернопільського 

району, вчителям, на-
чальникам районного 
відділу освіти усіх років 
— Андрію Каплуну, Івану 
Запорожану, Юрію Шве-
ді, Анатолію Івасюку, 
Марії Краковецькій, 
Василю Цалю.

Здається, цю  жінку 
нічим не можна засмути-
ти, вона невразлива, смі-
ливо приймає виклик не-
сприятливих обставин. 
Але це не завжди так.  І 
ось що маю на увазі. 
Пам’ятаю, у серпні 2003  
року як  журналіст  брала 
участь у відкритті лікарні 
Червоного Хреста у Ве-
ликому Глибочку. Якою 
щасливою була тоді Оль-
га Михайлівна! Адже ста-
ло можливим допомогти 
одиноким бідним та хво-
рим людям знайти дах 
над головою,  лікування, 
смачний та ситий стіл. 

Приречені долею люди, врешті-
решт, мали можливість померти, 
висповідавшись, прийнявши Святі 
Тайни та бути гідно відданими 
землі. До них завжди у християн-
ські свята і просто так навідува-
лись учні з Великого Глибочка та 
інших шкіл з подарунками, піснею,  
добрим словом. Ці люди автома-
тично ставали родиною Ольги Ми-
хайлівни, яка вислуховувала їх жа-
лі, привозила з Тернополя гостин-
ці, їхала за першим їх викликом. 
Проте через бюрократичні пере-
пони лікарню за п’ять років закри-
ли. Для чого? Якщо і були якісь 
порушення, неважко їх ліквідува-
ти. Але забирати у людей останню 
надію — безбожно. Як би пригоди-
лась лікарня нині, коли стільки бі-
женців з Криму, зі сходу Украї-
ни...  

А скільки родин, які втратили 
зв’язок у роки Другої світової ві-
йни, вдалося об’єднати. Скільки 
сліз радості та смутку було вили-
то в кабінеті Ольги Михайлівни 
Нижник, коли вдається знайти ко-
гось із живих родичів або виявити 
місце поховання та обставини за-
гибелі когось із рідних. До неї 
звертаються люди, які вже втра-
тили надію знайти своїх родичів, 
а вона тільки їй відомим спосо-
бом вміє це зробити. Дехто по-
думає — професіоналізм, інтуїція. 
Звичайно, що  так. Але, коли в 
людини немає чистого серця, яке 
відгукується на чужий біль, то 
професіоналізм не допоможе. А в 
Ольги Михайлівни Нижник добра 
душа, яка, сама знаючи горе та 
біду, робить все для того, щоб 
печалі було менше. Нині, під час 
російської агресії, її ще більше, 
ніж було колись. Розділяючи чужу 
біду, Ольга Михайлівна робить її 
меншою. А людина, яку підтрима-
ли у горі, відчуває, що вона не 
сама у цьому бурхливому, повно-
му протиріч, світі.

Ювілеї ●

Ольга Нижник:  
“Щоб творити добро, не обов’язково 

володіти великими статками”

Ольга Нижник (зліва) з фронтовою медсестрою Євдокією Варцабою  
під час першого зльоту донорів Тернопільського району, грудень 1975 рік.

Ольга Нижник 40 років на посаді голови Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного Хреста України.

БО “Львівська освітня фунда-
ція” за підтримки Фонду 
Джинджер запрошує юри-
дичних осіб (організації) до 
подання заявок на проекти 
для дітей-сиріт. До участі 
приймаються проекти, які 
спрямовані на допомогу ді-
тям, батьки яких померли, і 
дітям, покинутим батьками, 
які не здатні чи не зацікавле-
ні дбати про них, а також “ді-
тям вулиці”:

— створення дитячих будинків 
сімейного типу (ДБСТ), сиротинців 
та центрів для покинутих дітей;

— втілення проектів та програм, 
які допомагають сиротам та/або 
покинутим дітям у державних си-
ротинцях.

Перевага надається проектам, 
які впроваджуються у сільській 
місцевості та віддалених регіонах 
(схід та південь) України.

Середній розмір гранту для 
проектів з опіки державних уста-
нов, де проживають діти-сироти, 
становить 2000–5000 дол. США, 
для будівельних проектів — 10 
000–25 000 дол. США.

Заявки на участь у конкурсі 
приймаються двічі на рік: до 15 
листопада і до 15 квітня. Апліка-
ційну форму необхідно надсилати 
на електронну адресу: matuszak@
ucef.org

Детальнішу інформацію щодо 
даного конкурсу можна отримати 
на веб-сайті БО “Львівська освітня 
фундація” (http://lef.org.ua/proekty/
sotsial-ni-proekty/programy-fondu-
dzhy-dzher-dlya-ditej-sy-rit), а та-
кож у контактних осіб: Мар’яна – 
(093) 729-35-90, Ольга – (097) 
362-75-16.

Наталія ВОЛОШИН,  
начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

райдержадміністрації. 

Конкурси ●
Проекти для 

дітей-сиріт від 
Фонду Джинджер

Тернопільська Національна гвар-
дія проводить набір чоловіків на 
військову службу за контрактом у 
військову частину 3002, а також во-
діїв зі стажем водіння не менше 
року та кухарів.

Вимоги до кандидата:
— вік до 35 років;
— відсутність судимості;
— придатність до військової 

служби за станом здоров’я;
— повна загальна середня освіта 

або проходження строкової військо-
вої служби.

Військовослужбовцям Націо-
нальної гвардії України за контрак-
том держава гарантує:

— стабільне грошове забезпе-
чення (в розмірі від 3800 гривень);

— додаткові виплати за умови 
проходження військової служби;

— одноразову матеріальну допо-
могу  протягом року;

— виплату грошового забезпе-
чення на оздоровлення;

— безоплатне триразове харчу-
вання під час служби в добовому 
наряді;

— безкоштовне медичне обслу-
говування у закладах МВС України;

— безкоштовне речове забезпе-
чення;

— можливість безкоштовно здо-
бувати цивільну вищу освіту у ви-
щих військових навчальних закла-
дах України;

— щорічну відпустку (від 30 до 45 
діб);

— відпочинок у санаторіях МВС 
України;

— під час проходження військо-
вої служби за контрактом військо-
вослужбовці мають можливість взя-
ти участь у миротворчих операціях 
або інших заходах міжнародного 
військового співробітництва;

Набір на військову службу за 
контрактом до лав Національної 
гвардії України здійснюється за 
адресою: м. Тернопіль, вул.  
С. Будного,1. Контактні телефони: 
(0352) 53-69-66, (068) 105-91-79.

За матеріалами прес-служби 
УМВС в Тернопільській області.

Оголошення ●

У Національній 
гвардії триває набір  
на військову службу 

за контрактом
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2 листопада
понеділок 

3 листопада
ВіВторок

4 листопада
середа

5 листопада
ЧетВер

6 листопада
п’ятниця

7 листопада
субота

8 листопада
неділя

ут 1
Профiлактика.
15.00 Вiкно до Америки.
15.20 Казки Лiрника Сашка.
15.50 Т/с “Бiлявка”.
17.40 Перша шпальта.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Нацiональнi дебати.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.45 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

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, 10.45 “Мiняю жiнку-7”.
12.20 Х/ф “Сiмейка Крудз”.
14.10 “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.40 “Клiнiка”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Кохання у великому мiстi-3”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Х/ф “День подяки”.

інтер
05.40 Д/с “Україна: забута iсторiя”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.40, 8.10, 8.40 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Зозуля”.
13.50, 14.20 “Судовi справи”.
15.05, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Погана кров”. (2).
23.05 Т/с “Аннушка”.

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 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 Вікно в Європу. 
          Сильні разом.
12.40 «Євромакс». 
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гетьманські 
          клейноди». (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 «Заміна». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Труба мiстера Сосиски.
11.05 Дивитися всiм!
12.05, 13.20 Х/ф “Вiдкрийте, 
        полiцiя!”
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.20 Х/ф “Таксi-3”.
16.55 Х/ф “Таксi-4”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “S.W.A.T. 
         Перехресний вогонь”.

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Все буде смачно!”
09.05, 18.30 “За живе!”
10.15 “Зiркове життя. Кохання
            з другого погляду”.
11.10 “Битва екстрасенсiв–15”.
13.20 “Танцюють всi!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.55 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi–7”.
23.35 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
          Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.00 Х/ф “Хеллбой: Герой з пекла”.
13.15 Х/ф “Хоббiт: Битва 
          п’яти воїнств”.
16.10 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
22.10 Пристрастi за ревiзором.
00.20 Х/ф “Наречена,
          що втекла”. (2).

тет
06.00 Зоо фактор.
06.20 Малята-твiйнята.
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!
11.50 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.35, 19.00 Панянка-селянка.
14.30 Пiвцарства за любов.
15.30 Вiталька.
16.35, 22.00 Країна У.
17.00, 21.00 Одного разу 
         пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Х/ф “Три метри 
       над рiвнем неба”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Дива цивілізації».
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 «Мальовниче 
         Тернопілля».
15.00 «Випробуй на собі».
15.30 «Як це було».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/Ф «Світло хреста
        Митрополита Андрея Шептицького».
18.15 «Із нашої відеотеки».
18.30 Д/Ф «Моя адреса: 
         Соловки».
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 «Тернопілля крізь роки».
21.50 «Вони прославили наш край».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

канал “україна“
05.50 10 хвилин 
         з Прем’єр-мiнiстром.
06.00 Подiї тижня 
         з Олегом Панютою.
06.50, 7.15, 8.15 Ранок 
          з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Андрiйко”. (2).
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Зрада”.
21.00 Х/ф “Наречена 
         мого жениха”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Петля часу”. (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, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Нацiональнi дебати.
10.45 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
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.
15.50 Фольк-music.
16.55 Богатирськi iгри.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45 “Мiняю жiнку-7”.
12.20, 21.00 Т/с “Кохання 
         у великому мiстi-3”.
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 Комедiя “Таксi”.

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, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 23.00 Т/с “Аннушка”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.30 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Погана кров”. (2).
01.05 Х/ф “Залiзна хватка”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька». 
08.05 «Духовні роздуми». 
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «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 «1200». (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 «Слідства. Інфо». 
21.30 «Вікно в Європу.
          Сильні разом». 
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків». 
22.35 Х/ф «Гіпноз». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 20.20 Цивiльна оборона.
11.15, 17.40 Т/с “Далекобiйники”.
12.15, 13.20 Х/ф “Форрест Гамп”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Нюхач-2”.
23.30 Т/с “Морська 
         полiцiя. Лос-Анджелес”.

стб
05.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10, 18.30 “За живе!”
10.20 “Зiркове життя. Зiрки з сиротинця”.
11.10 “Зiркове життя. Мiй батько — ангел”.
12.10 “Битва екстрасенсiв”.
13.45 “Танцюють всi!”
20.00, 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
23.45 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.30 Х/ф “Ковбої проти прибульцiв”.
23.00 Супермодель по-українськи.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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!
11.50 Повне перевтiлення.
          Дiм за тиждень.
13.35, 19.00 Панянка-селянка.
14.30 Пiвцарства за любов.
15.30 Вiталька.
16.35, 22.00 Країна У.
17.00, 21.00 Одного 
         разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
        Українська місія».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Тернопілля крізь роки».
12.20 «Вони прославили
           наш край».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Серединки 
         найкраще село у світі».
14.00 Муз. програма.
14.20 «Живе багатство України».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «У дорозі. 
         Щоденник».
15.50 Д/Ф «Стародавні культури».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Зона ризику».
18.00 «Замки Тернопілля».
18.15 «Край, в якому я живу».
18.20 «Поборники 
          Незалежності України».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Тернопілля крізь роки».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Вони прославили 
         наш край».
21.30 «Європа 
        очима українця».  
22.00 «Вісті ТТБ».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.30 Х/ф “Квочки”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Зрада”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв 
          УЄФА. “Шахтар” — “Мальме”.
23.50 Подiї дня.
00.10 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
          злочину Маямi-4”. (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, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
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 Як це?
15.40 Музичне турне. Спiває Оксана Пекун.
16.40 Чоловiчий клуб. Спорт.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Нацiональнi дебати.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.30 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
           з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45 “Мiняю жiнку-7”.
12.20, 21.00 Т/с “Кохання 
         у великому мiстi-3”.
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 “Мiняю жiнку-10”.
00.00 Комедiя “Чоловiк нарозхват”.

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, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 23.00 Т/с “Аннушка”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.30 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Погана кров”. (2).
01.05 Х/ф “День працi”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо». 
08.00 «Вікно в Європу. Сильні разом». 
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 Фільм-спогад «Життя на чистовик». 
14.00 Х/ф «Диявольський вітер». (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 «Давай зробимо 
         це швиденько». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.00, 17.40 Т/с “Далекобiйники”.
12.00, 13.20 Х/ф “S.W.A.T. 
            Перехресний вогонь”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25 Т/с “Код Костянтина”.
15.20, 16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Нюхач-2”.
23.25 Т/с “Морська полiцiя. 
         Лос-Анджелес”.

стб
05.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Все буде смачно!”
08.45, 18.30 “За живе!”
10.00 “Зiркове життя. Казка пiсля слави”.
10.55 “Зiркове життя. 
          Мiй коханий — ангел”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.10 “Танцюють всi!”
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.
00.45 “Один за всiх”.

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 вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху? 4.
21.00 Х/ф “Крiзь горизонт”.
23.00 Аферисти в мережах.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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!
11.50 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.35, 19.00 Панянка-селянка.
14.30 Пiвцарства за любов.
15.30 Вiталька.
16.35, 22.00 Країна У.
17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
         Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Замки Тернопілля».
12.15 «Вони прославили наш край».
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 Муз. фільм.
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своє, українське».
17.15 «Степовики».
17.30 «На долині туман».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 Д/Ф «Моя адреса: 
       Соловки».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Чернівці. На полотні життя».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «Діловий ритм».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Х/ф “Наречена 
        мого жениха”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Зрада”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
          “Челсi” — “Динамо”.
23.50 Подiї дня.
00.10 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
            злочину Маямi-4”. (2).

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.15 Свiт online.
08.40 Тепло.ua.
09.15 М/с “Друзi-янголи”.
09.30 Школа Мерi Поппiнс.
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.05 Як це?
10.40 Спогади.
11.10 Твiй дiм.
11.55 Х/ф “Страсний тиждень”.
14.00 Фольк-music.
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.45 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
17.50 Театральнi сезони.
18.25 Т/с “Бiлявка”.
19.20 Д/ф “Голiвуд над Днiпром”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
        А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Гоголь Fest’ 15.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Елiксир бадьоростi.
          Середовище перебування”.
06.45 “Що? Де? Коли?”
08.00 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-6”.
12.20 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.50 “Мiняю жiнку-10”.
15.05 “Чотири весiлля-4”.
16.30 “Розсмiши комiка”.
17.30 Комедiя “Особливостi 
          нацiонального полювання”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Маленькi гiганти”.
23.15 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
23.25 “Свiтське життя”.
00.25 Драма “Бiлий птах з чорною ознакою”.

інтер
06.15 Х/ф “Приходьте завтра”.
08.10 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний”.
11.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
12.00 Х/ф “Серафима Чудова”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.50 Iнтерв’ю Прем’єр-мiнiстра 
         України Арсенiя Яценюка.
22.00 Т/с “Птах в клiтцi”.

TV-4
06.00 Х/ф «Італійська казка». (1).
07.30 «Про нас». 
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна». 
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії 
      з архікатедрального собору
        УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми». 
12.00 Х/ф «Шестеро мандрують світом». (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 «Полярна буря». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.40 Факти.
06.05 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
07.00 Х/ф “Країна мавп”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.10 Дивитися всiм!
11.10 Труба мiстера Сосиски.
12.10, 13.00 Х/ф “Прибульцi-2. Коридори часу”.
12.45 Факти. День.
14.50 Х/ф “Ягуар”.
16.50 Х/ф “Васабi”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України.
20.35 Х/ф “П’ятий елемент”.
23.10 Х/ф “Леон”.

стб
05.50 Х/ф “Дiловi люди”.
07.20, 10.50 “МастерШеф-5”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
13.05, 15.35 “Х-Фактор 6”.
15.10 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-15”.
21.15 “Один за всiх”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
05.45, 7.55 Kids’ Time.
05.50 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
06.10 М/ф “Монстри проти прибульцiв”.
08.00 Х/ф “Крiзь горизонт”.
10.00 Х/ф “Час розплати”.
12.35 Х/ф “Ковбої проти прибульцiв”.
15.00 Х/ф “Трансформери: 
           Помста занепалих”.
18.00 Х/ф “Трансформери: 
          Темна сторона Мiсяця”. (2).
21.00 Х/ф “Кидок кобри”. (2).
23.15 Х/ф “Монстри: Темний континент”. (2).

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки-мутанти
          черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.25 М/ф “Болт та Блiп поспiшають 
             на допомогу”.
12.45 М/ф “Пригоди Лева 
         в чарiвнiй країнi Оз”.
14.10 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
16.00 Х/ф “Братц”.
17.55 Х/ф “Усе, чого хоче Лола”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Дайош молодьож! Спецвипуск.
00.00 Х/ф “Пагорби мають очi 2”. (3).

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 «Мальовниче Тернопілля».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Поборники Незалежності
           України».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Подорож гурмана».
17.35 «Живе багатство України».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Гра долі».
18.30 «Із нашої відеотеки».
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 «Клара Лучко».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
06.40 Подiї.
07.30 Реальна мiстика.
09.15 Т/с “Зведена сестра”.
13.00 Т/с “Заради тебе”.
16.50, 20.00 Т/с “Не йди”. (2).
19.00, 6.00 Подiї тижня
            з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
21.50 Х/ф “Смокiнг по-рязанськи”.
23.45 Глядач як свiдок.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
         18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 19.30 Нацiональнi дебати.
10.45 Вiйна i мир.
11.45 Вiкно до Америки.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Т/с “Естонська РСР”.
14.45 Казки Лiрника Сашка.
14.55 Школа Мерi Поппiнс.
15.10 Хто в домi хазяїн?
15.55 Надвечiр’я. Долi.
16.50 Свiтло.
17.30 Книга.ua.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.30 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 1
        6.45, 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, 10.45 “Мiняю жiнку-7”.
12.20, 21.00 Т/с “Кохання 
          у великому мiстi-3”.
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 Комедiя “Якось у Голiвудi”.

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, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 22.50 Т/с “Аннушка”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.30 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Фото на документи”.
00.55 Х/ф “Амiстад”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «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 «Екстремальне 
         побачення». (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 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс». 
22.35 Х/ф «Переполох 
        в гуртожитку». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.10, 17.40 Т/с “Далекобiйники”.
12.10, 13.20 Х/ф “Таємний план”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Нюхач-2”.
23.25 Т/с “Морська 
         полiцiя. Лос-Анджелес”.

стб
05.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Все буде смачно!”
08.50, 18.30 “За живе!”
10.05 “Зiркове життя. 
         Загартованi злиднями”.
10.55 “Зiркове життя. 
        Кримiнальнi родичi”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.15 “Танцюють всi!”
20.00, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
00.45 “Один за всiх”.

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 вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.30 Х/ф “Час розплати”.
23.00 Хто зверху 3.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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!
11.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.35, 19.00 Панянка-селянка.
14.30 Пiвцарства за любов.
15.30 Вiталька.
16.35, 22.00 Країна У.
17.00, 21.00 Одного
         разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2.
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
          Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «М-хвиля».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Запрошує Оксана».
14.05 Муз. програма.
14.40 Телезамальовка.
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 «Запоріжжя 
          туристичне».
17.45 «Край, в якому я живу».
18.00 Д/Ф «Моя адреса: 
         Соловки».
18.20 «Тернопілля крізь роки».
18.30 «Думки вголос».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче
          Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Х/ф “Вiддаленi 
          наслiдки”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Зрада”.
21.50 Футбол. Лiга Європи 
        УЄФА. “Сент-Етьєн” — “Днiпро”.
00.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “C.S.I.: Мiсце
          злочину Маямi-4”. (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, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Нацiональнi дебати.
10.45 Д/ф “Поцiлунок Путiна”.
12.00 Д/ф “Летючi боги Дуньхуана”.
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.
15.45 Спогади.
16.15 Театральнi сезони.
16.45 Вiра. Надiя. Любов.
17.45 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
          9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45 “Мiняю жiнку-7”.
12.20 Т/с “Кохання у великому мiстi-3”.
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 “В пошуках Ерiка”.

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, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Аннушка”.
11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.30 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Виклик”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «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 «Разом». (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 «Переполох в гуртожитку-2». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.10, 17.40 Т/с “Далекобiйники”.
12.10, 13.20 Х/ф “Нiкуди бiгти”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.20 Т/с “Нюхач-2”.
22.35 Що по телеку?
23.30 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”.

стб
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
07.00 Х/ф “Тривожна недiля”.
08.35 “Зiркове життя. Мiй син особливий”.
09.25 “Зiркове життя. Кохання,
           перевiрене вiдстанню”.
10.20 Х/ф “Зрада”.
18.30, 0.20 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.45 “Танцюють всi! 8”.

новий канал
05.55, 7.10 Kids’ Time.
06.00 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.10, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
20.40 Половинки.
22.10 Суперiнтуїцiя.
23.55 Стенд-Ап шоу.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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!
11.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.35 Панянка-селянка.
15.30 Вiталька.
16.40 Країна У.
17.40 Одного разу пiд Полтавою.
18.30 Х/ф “Гарфiлд”.
20.00 Х/ф “Алiса у країнi чудес”.
22.00 Х/ф “Загадки Сфiнкса”. (2).
23.45 Х/ф “Пагорби мають очi 2”. (3).

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 «Моя родино християнська». 
          Муз. програма.
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «Що робити?»
14.40 «Мальовниче Тернопілля».
14.45 Д/Ф “Христова фіалка».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Смакота».
17.15 «Сад. Город. Квітник».
17.30 «Слово має народний депутат».
18.00 Д/Ф «Мелодії української душі».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Слід».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни
           рятувальник».
21.30 «Актуально».
21.45 «7 природних чудес України».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Х/ф “Там, де є щастя для мене”.
15.30 Х/ф “Там, де є щастя для мене”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Зрада”.
21.00 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi-4”. (2).

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.40 Вперед на Олiмп!
09.10 М/с “Друзi-янголи”.
09.40 Хочу бути.
10.00 Д/ф “Вiзит до Кореї”.
10.35, 21.30 Полiцiя 1.0.
11.15 Книга.ua.
12.10 Свiтло.
12.55 Баскетбол. Чемпiонат
        України. “Черкаськi Мавпи” — “БIПА”.
14.55 Богатирськi iгри.
16.05 Чоловiчий клуб.
16.40 Iван Карабиць. “Мадонна Україна”.
17.55 Баскетбол. Чемпiонат 
       України. “Хiмiк” — “Волиньбаскет”.
19.40 Д/ф “Капелани”.
21.00 Новини.
22.15 Гоголь Fest’ 15.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
07.35 “Елiксир бадьоростi. 
        Середовище перебування”.
08.35 “Грошi”.
09.50 “Свiтське життя”.
10.50, 19.30 “ТСН”.
11.50 “Маленькi гiганти”.
14.20 “Вечiрнiй Київ”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.30 Комедiя “Остання людина на Землi”.

інтер
05.50 “Подробицi” — “Час”.
06.45 М/ф.
07.10 “Чекай на мене. Україна”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Приходьте завтра”.
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 “Кохання з першого погляду”.
13.00 Т/с “Серафима Прекрасна”.
18.05 Т/с “Птах в клiтцi”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Птах в клiтцi”. (2).
22.20 Х/ф “Фото на документи”.
00.20 Х/ф “Iгри дорослих дiвчаток”.

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 «Італійська казка». (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». 
12.25 Х/ф «Джіа». (1).
14.30 «Щоденник для батьків». 
15.00 Х/ф «Шестеро
        мандрують світом». (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 І. Федишин «Музична феєрія». 
22.15 Х/ф «Чорна таверна». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.15 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
07.05 Провокатор.
08.55 Секретний фронт.
09.55 Антизомбi.
10.55 Дiстало!
11.55, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.10 Iнсайдер.
14.10 Т/с “Нюхач-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Васабi”.
22.00 Х/ф “Малавiта”. (2).
00.05 Х/ф “Азартнi iгри”. (2).

стб
06.10 Х/ф “Гараж”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Хата на тата”.
11.55, 22.55 Т/с “Коли ми вдома”.
15.05 “Зваженi та щасливi-5”.
19.00 “Х-Фактор 6”.
23.50 “Х-Фактор 6. Пiдсумки 
           голосування”.

новий канал
05.50, 6.50 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
06.55 Хто зверху 3.
08.45 Ревiзор.
12.00 Пристрастi за ревiзором.
14.00 Хто зверху? 4.
16.00 М/ф “Монстри проти прибульцiв”.
18.00 Х/ф “Трансформери: 
        Помста занепалих”.
21.00 Х/ф “Трансформери: 
        Темна сторона Мiсяця”. (2).
00.00 Х/ф “Спуск-2”. (3).

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
          черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.25 М/ф “Пригоди 
         Лева в чарiвнiй країнi Оз”.
12.45 М/ф “Болт та 
        Блiп поспiшають на допомогу”.
14.10 Кiт фактор.
14.45 Х/ф “Братц”.
16.40 Х/ф “Гарфiлд”.
18.00 Х/ф “Алiса у країнi чудес”.
20.00 Вiталька.
21.35 Одного разу 
        пiд Полтавою.
23.00 Дайош 
         молодьож! Спецвипуск.
00.00 Х/ф “Загадки Сфiнкса”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу 
         і слави. Українська місія».
10.35 «Смакота».
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 «Ми українські».
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 Телезамальовка.
17.20 «Поборники 
          Незалежності України».
17.30 Д/Ф «Збирач слави козацької».
18.10 «Край, в якому я живу».
18.15 «Гра долі».
18.30 «У пошуках легенд».
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.

канал “україна“
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Там, де є щастя 
        для мене”. (2).
09.00 Вiдверто з Машею Єфросинiною.
10.00, 0.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”. (2).
13.00 Т/с “Зведена сестра”.
17.10 Т/с “Заради тебе”.
21.50 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

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

Оксана ТЕЛИХ, 
завідуюча бібліотекою-філією 

с. Забойки.

Настала нова історична до-
ба, та Україна знов у крива-
вому герці виборює свою до-
лю. Війна щодня пожирає її 
найкращих синів на Сході 
України. 

У цей  трагічний час черпаємо 
наснагу для боротьби, для процві-
тання нації з тих величних фунда-
ментів духовності і любові до Бать-
ківщини, які заклав Митрополит 
Андрей в умовах бездержавності. 
Тому і не дивно, що в пору 150-
ліття від дня народження Андрея 
Шептицького в його постать вдив-
ляється не тільки Галичина, але й 
вся Україна. Без сумніву, вшану-
вання його світлої пам’яті є актом 
історичної справедливості, адже 
він вершив не тільки великі цер-
ковні справи, але й продовжував 
священну справу розвитку та 
утвердження нації, надихав укра-
їнців на боротьбу за свою держа-
ву, мужньо ставав в обороні цінно-
го дару людського життя. 

Тільки для Вас маю жити – 

Для Вас цілим серцем 
і душею працю вести.

Для Вас усе посвятити – 
Ба, навіть за Вас, 

як цього треба буде,
Й життя своє віддати.

Андрей Шептицький.
Такими словами 20 жовтня ц. р. 

в бібліотеці-філії с. Забойки роз-
почався вечір-портрет “Андрей 
Шептицький – духовний провідник 
та просвітитель українського на-
роду”, присвячений 150-річчю з 
дня народження Митрополита. 

Виступ священика о. Тараса 
Юречка  допоміг усім присутнім 
осягнути велич особи Митропо-
лита Андрея, його життєвої до-
роги. Читання поезій про пра-
ведне життя Андрея хористами 
УКГЦ св. бзс. Косми і Дам’яна 
релігійних пісень і духовного Гім-
ну України стали складовою час-
тиною вечора.

Окрасою і доповненням свят-
кування ювілею стали розгорнута 
книжково-ілюстративна виставка 
“Андрей Шептицький – Митропо-
лит УГКЦ”, яка ввібрала в себе 
статті з газет, ілюстрації з журна-
лів, портрети Андрея Шептиць-
кого, пам’ятки – заповіт, образ-

ки, брошурки, видання: Софія з 
Фредрів Шептицька — “Моло-
дість і покликання о. Романа 
Шептицького”, Августин Баб’як  
— “Подвиг Митрополита Андрея 
Шептицького”, “Пастирські по-
слання” Митрополита Андрея 
Шептицького в чотирьох томах. 
Пам’ятна книга “Шептицький від 
А до Я”, подарована сільським 
головою Марією Палигою, стала 
неоціненним даром, пам’яткою і 
згадкою про відзначення 150-
ліття ювілею від дня народження 
Андрея Шептицького для усіх 
груп читачів бібліотеки. 

Проведення таких заходів віді-
грає велику роль у духовному, 
просвітницькому та культурному 
житті дітей, молоді та старшого 
покоління. Про особу Митрополи-
та повинні знати майбутні поколін-
ня. Адже його життя – це тернис-
тий шлях, як і життя його народу, 
який так багато  вистраждав упро-
довж багатьох століть від окупан-
тів, а сьогодні ще й втягнутий у 
війну, бореться за свою землю. 
Однак, Україна вистояла завдяки 
таким великим світочам, як Ан-
дрей Шептицький, завдяки їхній 
вірі, мудрості й любові.

“Подячний дар ченцю  
і Митрополитові”

Отець Тарас Юречко з їмостю, Почапинський сільський голова Марія Палига,  
учасники вечора “Андрей Шептицький – духовний провідник та просвітитель українського  

народу”, присвячений 150-річчю з дня народження Митрополита у бібліотеці-філії с. Забойки. 

Культура ●

Учасники святкового концерту, приуроченого 
73-ій річниці створення УПА, “Лине слава козацька 

у дзвонах пісень” у клубі села Смолянка.

Нещодавно відбувся брифінг, 
який провів начальник Терно-
пільської об’єднаної ДПІ Пе-
тро Якимчук. Журналістам на-
дано інформацію про стан 
надходжень до бюджетів усіх 
рівнів. 

Цього року більшість наших гро-
мадян стали платниками по-новому 
зміненого акцизу, розширилось ко-
ло платників військового збору, 
бюджети отримали перші надхо-
дження від сплати транспортного 
податку.

Як зазначив начальник Терно-
пільської ОДПІ Петро Якимчук, став-
ка військового збору становить 
1,5% суми отриманих доходів фі-
зичних осіб. Впродовж 9 місяців 
платниками міста вже внесено до 
Державного бюджету 40,2 мільйонів 
гривень військового збору, платни-
ки Тернопільського району попо-
внили казну на 6,7 мільйонів гри-
вень.

З нового року акцизний пода-
ток сплачують й суб’єкти госпо-
дарювання, які здійснюють роз-
дрібну реалізацію підакцизних 
товарів: пива, алкогольних напо-
їв, тютюнових виробів, тютюну, 
нафтопродуктів, скрапленого га-
зу тощо. Форма розрахунків, при 
цьому, значення не має,  уточнив 
Петро Якимчук, це стосується й 
реалізації підакцизних товарів на 
розлив в ресторанах, кафе, ба-
рах, інших об’єктах громадсько-
го харчування. Безпосередніми 
платниками акцизу є усі грома-
дяни, коли купують такі товари, 
адже ставка податку – 5% «за-
кладена» в ціну.

Акцизний податок з роздрібного 

продажу надходить виключно до 
місцевих бюджетів. На прикладі од-
нієї із сільських рад керівник ОДПІ 
пояснив, яким чином це відбуваєть-
ся.

Зокрема, якщо на території Бай-
ковецької сільської ради є заправка 
та декілька магазинів, що продають 
підакцизні товари, податок спрямо-
вуютьдо сільського бюджету. Тільки 
впродовж січня – вересня цього ро-
ку бюджет Тернопільського району 
отримав майже 12 мільйонів акцизу, 
а міста – більш як 55 мільйонів гри-
вень. Ось чому, купуючи товари в 
магазинах, заправляючи свої авто 
на АЗС, ми повинні усвідомлювати, 
що, отримавши чек на руки, змушу-
ємо продавців легалізувати прода-
не, а отже – сплатити податок до 
бюджету. 

Прямою гривнею надходить до 
казни місцевої громади і єдиний 
податок. Так, до бюджету міста за 9 
місяців платники цього податку – 
фізичні та юридичні особи — спла-
тили його понад 50 мільйонів гри-
вень, а це на 10 мільйонів більше, 
ніж за цей же період минулого року. 
Бюджет Тернопільського району 
отримав майже 10 мільйонів гри-
вень цього податку, що також біль-
ше на 3 мільйони, як торік.

— Завдяки росту надходжень за 
основними платежами, що форму-
ють бюджет, можна стверджувати 
про суттєву позитивну динаміку, — 
зазначив начальник ТОДПІ Петро 
Якимчук, — адже бюджет Терно-
пільського району поповнився на 66 
мільйонів, а це на 17 млн. грн. біль-
ше, як передбачалось відповідним 
розписом. Це ще раз говорить про 
ріст податкової свідомості та куль-
тури наших платників. 

Податкові новини ●

Тернопільський район  
уже отримав 66 мільйонів 

гривень податкових 
надходжень

Порушення правил пожежної 
безпеки при експлуатації пічного 
опалення – одна з поширених при-
чин виникнення пожеж у побуті в 
зимову пору року. Зрозуміло, що 
кожен прагне, аби у його оселі було 
тепло та затишно, для цього вмикає 
електронагрівальні прилади, корис-
тується несправним пічним опален-
ням. Як наслідок – виникнення по-
жеж, знищення матеріальних цін-
ностей та загибель людей. У зв’язку 
з цим Тернопільський районний від-
діл управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області звертається 
із застереженням дотримуватись 
елементарних правил пожежної 
безпеки в побуті та виконувати за-
ходи безпеки при використанні пе-
чей та електропобутових нагріваль-
них приладів.

При користуванні печами забо-
роняється:

— розпалювати їх легкозаймис-
тими та горючими рідинами;

— залишати печі, в яких горить 
вогонь, без нагляду;

— доручати розпалювати печі та 
нагляд за ними дітям;

— розташовувати меблі, шафи та 
інше обладнання поблизу печей на 
відстані менше, ніж 0,7 м, а від піч-
них отворів до горючих матеріалів 
відстань повинна бути не менше 
1,25 м;

— проводити розпалення печей 
дровами, довжина яких перевищує 
розміри топника;

— сушити та зберігати на по-
верхні нагрівання опалювальних пе-
чей горючі предмети;

— використовувати для обігріву 
несправні печі;

— категорично забороняється 
закривати піддувало печі, коли там 
ще горить вугілля або є жар – це 
може призвести до отруєння чад-
ним газом;

— виносити та викидати гаряче 
вугілля ближче, ніж 15 метрів від 
будівель;

— в опалювальний сезон не за-
бувайте очищати димарі від сажі 
хоча б один раз на три місяці.

Не менш поширеною причиною 

пожеж є порушення правил корис-
тування побутовими електроприла-
дами. Аналіз таких пожеж показує, 
що вони відбуваються, в основно-
му, з двох причин: у разі порушення 
правил користування електропобу-
товими приладами і прихованої їх 
несправності.

Крім того, пожежі можуть вини-
кати і від несправного електропро-
воду або неправильної експлуатації 
електромережі. Це може статися, 
наприклад, якщо в одну розетку 
включити кілька побутових приладів 
водночас. Виникає перевантажен-
ня, електропровід може нагрітися, а 
ізоляція – спалахнути. Якщо в місці 
короткого замикання є горючі мате-
ріали й конструкції, вони миттєво 
спалахують. Тому необхідно стежи-
ти за справністю ізоляції проводів, 
не допускати кріплення їх цвяхами, 
які можуть пошкодити ізоляцію.

Запам’ятайте кілька основних 
запобіжних заходів і правил пожеж-
ної безпеки при експлуатації елек-
тричних та нагрівальних приладів, 
що використовуються у побуті:

— нагрівальні прилади можна 
встановлювати тільки на негорючі 
підставки;

— забороняється залишати при-
лади, увімкнені без нагляду, та вми-
кати в одну розетку одночасно де-
кілька приладів;

— необхідно спостерігати за 
щільністю контактів у місцях приєд-
нання проводів приладів до вилки, 
клем між собою тощо;

— забороняється користуватися 
саморобними нагрівальними при-
ладами.

Якщо пожежі уникнути не вдало-
ся, негайно повідомте про це 
пожежно-рятувальну службу за те-
лефоном 101, при цьому вкажіть 
точну адресу об’єкта, місце виник-
нення пожежі, наявність людей, а 
також повідомте своє прізвище та 
номер телефону. 

 
Тернопільський районний відділ 

управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 

у Тернопільській області.

Служба 101 ●

Пічне опалення  
та електроприлади: 
правила безпеки
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ЄвроІнтеграція ● Героям слава! ●

Продовження.
Початок у №42.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора. 

Тернопіль – Вільнюс.
 
У Вільнюсі є дух, який свого часу па-
нував на Майдані в Києві. Відчува-
ється, литовці привезли цю атмос-
феру до себе, наче вічний вогонь. 
На ці думки наштовхнула розмова з 
місцевим волонтером Гарольдасом 
Даублісом – економістом за осві-
тою, бізнесменом, волонтером. 
Ми розговорилися на площі перед сті-

нами будинку парламенту, де у 1991 меш-
канці Вільнюсу, переважно студенти, 
вдень і вночі готувалися перекрити рух 
радянським танкам. Гарольдасу на той 
момент було 18 років, першокурсником 
він теж жив на “литовському Майдані”. “7 
січня 1991 року нам, студентам, тоді до-
строково закрили сесію, — каже Гароль-
дас. — Ми були сповнені рішучості, що все 
вийде. Уночі і вдень тут у наметах теж жи-
ли люди, як і у вас в Києві, ми грілися біля 
багаття, ділилися їжею. Мої батьки у бідо-
нах привозили з дому гарячий суп та чай, 
бутерброди. Друзі литовці з Німеччини 
тоді передали нам значну грошову допо-
могу. Здається, це була тисяча радян-
ських рублів – велика сума на той час”. 
Тому не дивно, що події в Україні були ду-
же гостро сприйняті у Вільнюсі. 

Волонтерський рух тут – пульсуюче 
явище, яке миттєво реагує на події в 
Україні. Під час побиття студентів на Май-
дані в Києві наприкінці листопада 2013-го, 
Гарольдас і його друзі чітко відчули потре-
бу підтримати українців. Вони пригадали 
свій тернистий шлях до свободи і вже не 
могли залишатися осторонь. “Багато іс-
торичних моментів Литви і України пере-
гукуються, — каже Гарольдас. — Так, як у 
нас був потужний народний рух “Саюдіс”, 
який очолював боротьбу за незалежність 
у кінці 80-их-початку 90-их років, у вас 
піднявся “Євромайдан”. Саме 40 пред-
ставників покоління “Саюдісу” у п’ятницю, 
6 грудня 2013 року, першими вирушили в 
Україну, аби висловити підтримку. Кожен 
мав литовський національний прапор,  
стяги НАТО та Євросоюзу. Спочатку ми 
приїхали у Львів, тоді якраз почалося пер-
ше народне віче. Наступного дня вируши-
ли в Київ. У першу ж ніч організували ви-
ступ на сцені Майдану зі словами  
підтримки, разом співали гімн України. В 
неділю 8 грудня ще побачили повалення 
пам’ятника Леніну, який знаходився на 
перетині вулиць Хрещатик та бульвару Та-
раса Шевченка. Ввечері того ж дня виру-
шили назад у Литву, бо треба було повер-
татися на роботу. У Вільнюс ми привезли 
неймовірну спільну енергетику Майдану, 
яка “заряджає” наше суспільство і досі”. 

За словами Гарольдаса, київський 
Майдан став точкою відліку, коли Литва 
пліч-о-пліч пішла з Україною. З того часу 
швидко розширювалася мережа волон-
терства у Вільнюсі та околицях. Уже після 
перших поранень на Майдані відбувався 
масштабний збір допомоги. “Ми робили 
акції біля Посольства України в Литві, у 
Старому Місті, був навіть міні-автомайдан, 
— розповідає Гарольдас Даубліс. — У Лит-
ві є 200-метровий прапор України, який 
демонструємо на публічних заходах. Ми 
піднімали українське питання серед своєї 
громадськості щодня. Паралельно 

з’явилася і політична активність у цьому 
напрямку, адже влада не могла не поміти-
ти і не відреагувати на цей рух”.  

Платформа співпраці волонтерів у Лит-
ві розпочалася із інтернет-мережі 
Facebook. Гарольдас був засновником во-
лонтерської організації “За демократію в 
Україні”, на яку в Facebook підписалися 
3000 користувачів. Окремі відео про Укра-
їну в групі сягали 200 тис. переглядів. 

Наразі у Литві є до десятка волонтер-
ських груп, які працюють на постійній 
основі, та сотні окремих громадських ініці-
атив. Різні напрями цієї роботи дають 
можливість зібрати необхідне, починаючи 
від шкарпеток до тепловізорів. До слова, 
саме з Вільнюсу йде чи не найбільша 
частка оптичних приладів, екіпіровки. У 
Литві є власне виробництво тепловізорів 
високої якості. Тут пильно слідкують і за 
прозорістю процесу збору та звітами про 
передану допомогу. “Коли відбувалися 
масштабні трагедії, як Іловайський котел у 
серпні 2014 року, ми відчули складність у 
логістиці передачі допомоги в Україну, 
особливо на митниці, — каже волонтер. 
— Тоді спробували виділити окремі спеці-
алізації щодо технічних деталей. Припи-
нили везти те, що можна купити в Украї-
ні”. 

Литовці допомагали Самообороні Май-
дану наводити лад і у Межигір’ї. “Межигір’я 
– переконлива причина, чому українці 
“скинули” свого президента, людину, в 
якої на робочому столі навіть не було  
місця для комп’ютера, яким навряд чи і 
вмів користуватися Янукович”, — каже ли-
товський волонтер. 

Гарольдас Даубліс був спостерігачем в 
Ізюмі, Слов’янську під час усіх виборчих 
кампаній у період після Майдану. “Мені 
дуже сподобалося, коли наприкінці весни 
2014 року на виборах Президента, ми за-
їхали у село неподалік Ізюму, — пригадує 
мій співрозмовник. — На той час не всі 
розуміли масштаб погроз з боку загарб-
ника і його можливості. Але у сільській 
школі, де знаходилася виборча дільниця, 
правоохоронці і вчителі, які працювали в 
комісії, дуже щиро говорили про свої 
українські сподівання, демонстрували 
впевненість у собі, очікування на невідво-
ротність змін до кращого – дивне роман-
тичне відчуття, що пронизувало і все ли-
товське суспільство на початку 90-их. Цей 
оптимізм простих українських людей ще 
довго жив у мені потім. Вірю, ці добрі дум-
ки ще матеріалізуються. Всі зусилля укра-
їнської сторони – не бутафорні, тому 
отримують результати. Ми розуміємо, що 
Майдан переміг”. 

Коли ми прощалися, Гарольдас попро-
сив передати українцям, що руки не варто 
опускати, і говорити про зраду теж не 
можна. “Кожного дня у цьому квазісвіті на 
Сході міцніє українська армія, — переко-
наний литовець. — Розумію, складно усві-
домлювати, що ворог відібрав у тебе улю-
блену частину країни. Але те, що ти саме 
зараз не здатен на це вплинути, не озна-
чає, що цього не буде взагалі. Це тривала 
проблема, яку не перестрибнеш. Однак, 
Україна на правильному шляху. Вочевидь, 
прийдешня зима буде ще складнішою за 
попередню. Тому права на песимізм в 
українців нема, треба діяти”. 

Цьогоріч Гарольдас Даубліс пообіцяв 
приїхати в східні регіони України у якості 
спостерігача на виборах 25 жовтня. 

Далі буде.

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Сотні мешканців 
Терноп ільсько го 
краю на сході Укра-
їни захищають бать-
ківщину від ворога. 
Серед них — 
37-річний Михайло 
Сидяга із селища 
Великі Бірки Терно-
пільського району. 

Після закінчення Ве-
ликобірківської школи 
Михайло навчався у 
Львові на електротехні-
ка. Шість років працю-
вав у Тернополі на за-
лізниці. У 1996-1998 ро-
ках проходив строкову 
службу у військах про-
типовітряної оборони у 
Львові. Разом із дружи-
ною Оксаною, яка пра-
цює головним спеціаліс-
том управління соціаль-
ного захисту Тернопіль-
ської районної держав-
ної адміністрації, вихо-
вує доньку Зоряну, яка 
цього року пішла до 
п’ятого класу НВК “Ве-
ликобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-гімназія 
імені Степана Балея”. 
Торік наприкінці липня 
трагічно загинув син 
Дмитро. Хлопчику було 
одинадцять років… 

Підступність долі не 
зламала сили духу Михайла. Цьогоріч 
11 березня під час четвертої хвилі част-
кової мобілізації його мобілізували до 
війська. Понад місяць проходив військову 
підготовку на Тучинському полігоні під 
Рівним. У травні повернувся у Тернопіль-
ську військову частину, звідки його з 
13 іншими військовозобов’язаними у 
складі ремонтної роти 44-ої бригади від-
правили для проходження бойового за-
вдання в зону проведення АТО. 

“15 червня потягом прибули в 
Новоолександрівку Луганської області, — 
каже Михайло Сидяга. — Виконував 
обов’язки водія-електрика БТ-ЛБ (бага-
тоцільового тягача легкої броні) в 3-му 
протитанковому батальйоні. Односельча-
ни допомогли придбати медикаменти та 
засоби захисту, за що їм щиро вдячний. 
В зоні бойових дій під Щастям керував 
машиною, до якої приєднували протитан-
кову гармату. Доводилося жити під по-
стійними обстрілами. Однак страху не 
було. Знав, що все станеться так, як має 
статися. Не впасти духом допомагав ка-
пелан із Тернопільської військової части-
ни, який неодноразово відвідував нас на 
передовій. На війні не можна втрачати 
пильність. Часу на роздуми не було — під 
час бойових дій рішення треба приймати 
миттєво. Стежив, щоб машина завжди 

була справною. Техніка стара, іноді не 
вистачало запчастин, що створювало 
труднощі для ведення бою”. 

Михайло Сидяга розповів, що місцеве 
населення на Донбасі приязно ставило-
ся до українських військових. Волонтери 
двічі на тиждень привозили продукти 
харчування, необхідні речі. Бойові по-
братими готові підставити плече у скрут-
ну хвилину. За словами Михайла, з ним 
постійно підтримують зв’язок із 
ПрАТ “Тернопільський молокозавод”, де 
він працює. Цікавляться потребами, до-
помагають за необхідності. В липні після 
ротації Михайло Сидяга повернувся до-
дому. 

“У шкільні роки в старших класах я 
був командиром підрозділу товариства 
“Сокіл”, — ділиться спогадами Михайло. 
— Проходили військову підготовку, 
вправлялися у стрільбі, вчилися орієнту-
ватися на місцевості. Їздили в Карпати, 
де навчали молодших школярів. Ініціато-
ром, керівником вишколу був Володи-
мир Польчій — сьогодні директор 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія імені Степана Балея”. Здобуті 
навики допомогли мені на передовій. 
Захищати батьківщину — обов’язок кож-
ного чоловіка. Будь-якого ворога можна 
здолати, якщо держава і військо діяти-
муть злагоджено”.

Михайло Сидяга 
захищає Україну

У Литву — 
побачити своїх Житель селища Великі Бірки Михайло Сидяга з дружиною Оксаною, дітьми 

Зоряною і Дмитром, мамою Любов’ю Мар’янівною, 27 квітня 2014 року.

Захисник України Михайло Сидяга  
з дружиною Оксаною. 

Один з лідерів громадського руху в Литві “За демократію в Україні”,  
активний проукраїнський волонтер Гарольдас Даубліс біля першої барикади  

у Вільнюсі, створеної щоб перекрити рух радянським військам в січні 1991-го.
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Це важливо ●
Акценти

Служба за контрактом — крок до професійної армії
Продовження.
Початок у №41, 42.

— Розкажіть, будь ласка, де-
тальніше про право контрактни-
ків на матеріальне, грошове та 
інші види забезпечення.

— Держава гарантує військовос-
лужбовцям достатнє матеріальне, 
грошове та інші види забезпечення 
в обсязі, що відповідає умовам вій-
ськової служби, стимулює закрі-
плення кваліфікованих військових 
кадрів. Грошове забезпечення ви-
плачується у розмірах, що встанов-
люються Кабінетом Міністрів Украї-
ни, та повинно забезпечувати до-
статні матеріальні умови для комп-
лектування Збройних Сил України 
кваліфікованим особовим складом, 
враховувати характер, умови служ-
би, стимулювати досягнення висо-
ких результатів у службовій діяль-
ності. Військовослужбовці звільня-
ються від сплати податків з грошо-
вого забезпечення та можуть роз-
раховувати на підвищення його су-
ми залежно від умов та строків 
служби, кваліфікації військовослуж-
бовця. За військовослужбовцями, 
які тимчасово проходять військову 
службу за межами України, зберіга-
ється виплата грошового забезпе-
чення в національній валюті та ви-
плачується винагорода в іноземній 
валюті за нормами і в порядку, що 
визначаються Кабінетом Міністрів 
України. Продовольче, речове та 
інші види матеріального забезпе-
чення здійснюються за нормами, 
що встановлюються Кабінетом Міні-
стрів України. При переїзді військо-
вослужбовців на нове місце вій-
ськової служби в інший населений 
пункт або у зв’язку з передислока-

цією військової частини їм виплачу-
ється підйомна допомога в розмірі 
місячного грошового забезпечення 
на військовослужбовця і 50 відсо-
тків місячного грошового забезпе-
чення на кожного члена сім’ї вій-
ськовослужбовця, який переїжджає 
з ним на нове місце військової 
служби.

— Чим регламентується право 
військовослужбовців на відпуст-
ки?

— Військовослужбовцям нада-
ються щорічні основні відпустки із 
збереженням грошового, матері-
ального забезпечення та наданням 
грошової допомоги на оздоровлен-
ня у розмірі місячного грошового 
забезпечення. Передбачено збіль-
шення тривалості щорічної відпуст-
ки залежно від вислуги років на 
військовій службі, отримання додат-
кових відпусток із збереженням ма-
теріального забезпечення за осо-
бливий характер служби, у зв’язку з 
навчанням у навчальних закладах та 
інших поважних причин. За бажан-
ням військовослужбовців щорічна 
основна відпустка може надаватися 
їм частинами, не більше двох, за 
умови, що основна безперервна її 
частина становитиме не менше 24 
календарних днів. Військовослуж-
бовцям надаються додаткові від-
пустки у зв’язку з навчанням, творчі 
відпустки та соціальні відпустки на-
даються відповідно до Закону Укра-
їни «Про відпустки». Інші додаткові 
відпустки надаються їм на підставах 
та в порядку, визначених відповід-
ними законами України. Військо-
вослужбовцям, виконання обов’язків 
військової служби яких пов’язано з 
підвищеним нервово-емоційним та 
інтелектуальним навантаженням 

або здійснюється в особливих при-
родних, географічних, геологічних, 
кліматичних і екологічних умовах та 
умовах підвищеного ризику для 
життя і здоров’я, надається щорічна 
додаткова відпустка із збережен-
ням грошового та матеріального 
забезпечення. Тривалість такої що-
річної додаткової відпустки визна-
чається залежно від часу прохо-
дження служби в цих умовах та не 
може перевищувати 15 календар-
них днів. У зв’язку з хворобою вій-
ськовослужбовця йому надається 
відпустка для лікування із збере-
женням грошового та матеріально-
го забезпечення на підставі висно-
вку військово-лікарської комісії. 
Тривалість такої відпустки визнача-
ється характером захворювання.

— Яке право контрактника на 
охорону здоров’я?

— Військовослужбовці мають 

право на безоплатну кваліфіковану 
медичну допомогу у військово-
медичних закладах охорони 
здоров’я. За відсутності за місцем 
проходження військової служби або 
за місцем проживання військовос-
лужбовців військово-медичних за-
кладів охорони здоров’я чи відпо-
відних відділень або спеціального 
медичного обладнання, а також у 
невідкладних випадках медична до-
помога надається державними або 
комунальними закладами охорони 
здоров’я за рахунок Міністерства 
оборони України, члени сімей вій-
ськовослужбовців за відсутності за 
місцем їх проживання державних 
або комунальних закладів охорони 
здоров’я отримують медичну допо-
могу у військово-медичних закладах 
охорони здоров’я, члени сімей вій-
ськовослужбовців та осіб, звільне-
них у запас або у відставку, а також 
військовослужбовців, які загинули 
(померли), пропали безвісти, стали 
інвалідами під час проходження вій-
ськової служби або постраждали у 
полоні в ході бойових дій (війни) чи 
під час участі в міжнародних опера-
ціях з підтримання миру і безпеки, 
якщо ці особи прослужили не менш 
як 25 календарних років, мають 
право на медичне обслуговування у 
закладах Міністерства оборони 
України.

— Чи регламентується право 
на забезпечення житлом?

— Держава забезпечує військо-
вослужбовців жиловими приміщен-
нями або за їх бажанням грошовою 
компенсацією за належне їм для 
отримання житлове приміщення на 
підставах, у порядку і відповідно до 
вимог, встановлених нормативно-
правовими актами. Військовослуж-

бовці строкової служби та члени їх 
сімей, які проживають разом з ни-
ми, забезпечуються службовими 
житловими приміщеннями, що по-
винні відповідати вимогам житлово-
го законодавства. У разі відсутності 
службового житлового приміщення 
військовослужбовці, які не перебу-
вають у шлюбі, розміщуються без-
платно в спеціально пристосованих 
казармах у розташуванні військової 
частини, а сімейні — у сімейних гур-
тожитках. Для військовослужбовців, 
які не розміщені в спеціально при-
стосованих казармах або сімейних 
гуртожитках, військова частина 
зобов’язана орендувати житло для 
забезпечення ним військовослуж-
бовця та членів його сім’ї або за 
бажанням військовослужбовця ви-
плачувати йому грошову компенса-
цію за житловим приміщення.

Військовослужбовці, які мають 
вислугу на військовій службі 20 ро-
ків і більше, у разі звільнення з вій-
ськової служби у випадках, визна-
чених Законом України «Про соці-
альний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їх сімей», 
мають право на безплатне отри-
мання у приватну власність жилого 
приміщення, яке вони займають у 
будинках державного житлового 
фонду.

Громадян, які бажають проходи-
ти військову службу за контрактом у 
військових частинах, що дислоку-
ються на території Тернопільської 
області та України, просимо зверта-
тись в Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна, 5 з понеділка по п’ятницю 
з 08:00 до 17:00 год., довідки за 
тел. 43-58-19, 43-58-15.

Військовий комісар  
Тернопільського об’єднаного 

міського військового комісаріату, 
підполковник Сергій Гаврилюк.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Острівець—Тернопіль. 

Фото автора.

Важко писати про людину у 
минулому часі, з якою ще 
декілька днів тому спілку-
вався, жартував, ділився 
планами на майбутнє. Я про 
письменника (світлої пам’яті) 
Романа Лубківського. Так 
сталося, що  була остан-
ньою із журналістів, хто з 
ним спілкувався...

15-го жовтня разом із письмен-
ником Михайлом Ониськівим та 
художницею Наталею Собкович 
ми їхали до Острівця на Теребов-
лянщину. Цього дня виповнювало-
ся 120 років із дня народження 
Володимира Гжицького, неспра-
ведливо забутого письменника, 
про якого згодом скажуть, що він 
належить до когорти тих митців, 
які увіковічнились в епосі “Розстрі-
ляного відродження”. 

З нетерпінням чекала на зустріч 
із класиком української літератури 
Романом Лубківським, з ініціативи 
якого вже вдруге відбувалось тут 
літературно-мистецьке свято “По-
дільський карб”. Одна справа вчи-
ти його твори в університеті, і зо-
всім інша — спілкуватись віч-на-
віч. На порозі школи  нас зустріли 
її директор і сільський голова Ост-
рівця. А у шкільній їдальні — пан 
Роман із цукерками і гарячим ча-
єм. “Грійтеся, дівчата! Грійтеся!”, 
— радісно припрошував нас до не-
сподіваної теплої трапези. Поки 
чаювали, Лубківський встиг розпо-
вісти курйозний випадок із цукер-
ками, який трапився із ним у шкіль-
ні роки... А потім про однокласни-
ка Андрійка: “Я пригадую, як мама 
цього хлопчика поставила миску 
на буквар, і ця миска «сіла» на зо-
браження Леніна і Сталіна. Чорна 
масна пляма від банячка так і за-
лишилась на мундирі Сталіна. Вчи-
телька була дуже мудрою і гуман-
ною, нікому нічого не сказала. 
Згодом Андрій став сподвижником 
створення храму в Острівці”. 

Хтось із присутніх нагадав пану 
Роману про шкільний дах. “Знаєте, 
— сказав він, — якби не Лазарен-
ко, той, що сидить, були б ще й 

досі без даху. Я розповів йому про 
острівецьку біду, а він відразу до 
телефону. Комусь передзвонив і 
сказав, що там то і там є така шко-
ла, треба кошти на дах. Я осмілів, 
і вирішив ще за дитсадок попро-
сити. А той поглянув на  мене, і 
каже, мовляв, добре, але  не все 
відразу”.

Повертаючись думкою у той 
день, 15-го жовтня, зауважила: 
“Пан Роман впродовж дня жив 
тільки спогадами”. А ще  помітила, 
що тоді мені не вдавалось “злови-
ти” кадр, де б у нього були роз-
плющені очі. Його погляд завше 
був опущений, збоку видавалось 
(а це так і було — авт.), що він за-
нурений  і сконцентрований все-
редину самого себе. Навіть під час 
виступу на святі, у шкільному му-
зеї. Хоча зараз розумію: насправ-
ді, чоловікові було нестерпно бо-
ляче від недуги, яка йому того дня 
нестерпно дошкуляла. Пан Роман 
мужньо тримався з останніх сил, 
аби нікому не затьмарити святко-
вої події. І коли мені та Наталі Соб-

кович довелось разом з ним їхати 
в одному авто від школи до сіль-
ської бібліотеки, а потім — до хра-
му, він вже тримався рукою за лі-
вий бік і виглядав дуже блідим. Я 
не втрималась і запитала: “Вам 
зле?”. На що у відповідь почула: 
“Так, мені ще ніколи не було так 
погано, але це зараз минеться”. 
До бібліотеки (колишня хата 
Гжицького, де він народився) так і 
не зайшов, залишався сидіти в ма-
шині. Дорогою до храму попросив 
водія їхати повільніше. Був для нас 
з Наталею екскурсоводом (хоча 
мала порив написати у цьому місці 
— “поводирем”): “Он там була на-
ша хата, нічого не залишилося, а 
там Гжицькі жили, а там он так 
званий клуб — ремонту просить, а 
там...”. Говорив з відчутним бать-
ківським болем у голосі. Здава-
лось, якби міг, то все б зробив 
сам, власноручно”. 

На подвір’ї храму нас зустрів 
безлад: тут ще роботи й роботи. 
Замість східців — дошка. Заходи-
мо всередину: перед нами у всій 

красі розгортається неосяжна ве-
лич і благодать. Тривають рестав-
раційні та ремонтні роботи. Цер-
ковні врата дбайливо загорнуті 
плівкою, через те вивищуються 
якоюсь окремішністю. Окрім них 
— більше нічого. Хоча це тільки на 
перший погляд. Пан Роман, який 
тут як у себе вдома, повертає го-
лову до племінника і каже: “А при-
неси он ту ікону”. Ми повертаємо 
голови в той бік, куди показує 
письменник. І справді. Там сирот-
ливо й непомітно притулилася до 
стіни ікона Матері Божої з дитят-
ком Ісусом на руках. Ікона припала 
пилом. Письменник це помічає і, 
видно, бере близько до серця, але 
на загал не подає виду. Натомість 
каже урочисто, піднесено і водно-
час дуже просто: “Я її з Афону 
привіз”. Моя уява зачинає змальо-
вувати недоступний для мене 
Афон (бо жінок туди не пускають), 
Грецію з греками, і на тому фанта-
зія завершується, бо до храму за-
ходить о. Віталій. Йду ближче до 
гурту. Цікаво ж почути ім’я святого, 

яке носитиме храм, адже колись 
це був костел, а не церква. “Дми-
тра Солунського” — чую у відпо-
відь від отця. “Ну, от, — проголо-
шує ніби з трибуни Лубківський, 
— 8 листопада на Дмитра має від-
бутися відкриття храму”. Я роззи-
раюсь довкола, мене бере сумнів: 
надто багато тут ще праці. І, ніби 
прочитавши мої думки, пан Роман 
каже: “Перший президент України 
Кравчук обіцяв взяти шефство над 
церквою”. “Ну, якщо сам прези-
дент, — мислю я подумки, — то 
вже інша справа”. 

Вже за порогом церкви дізнає-
мось, що треба заїхати відвідати 
сестру Лубківського Іванку, яка 
мешкає неподалік в селі. Їдемо — 
то їдемо. Іванка — молодша се-
стра, виглядає ще з порога. Пле-
мінник привозить старшу сестру 
Ірину, яка розміняла вже дев’ятий 
десяток, — всі тішаться, як малі ді-
ти. Виявляється, в пані Іванки на-
передодні Покрови був ювілей. 
Після такого повідомлення почува-
ємося незручно, бо ж прийшли 
без подарунка. Але для пані Іванки 
найкращий подарунок — рідний 
брат у хаті і його друзі: Левко Різ-
ник, Марія Людкевич, Михайло 
Ониськів, Наталя Собкович. Звер-
таю увагу на образ в куті світлиці, 
а поряд — портрет молодого кра-
сеня — брата Романа. І знову —  
спогади, сміх, радість, многая лі-
та... За тими розмовами незчу-
лись, як і надвечір’я стало зазира-
ти до хати…

Один пан Роман був сумний. 
Щось таки ятрило його зсередини. 
Прощаючись із сестрами, та й з 
нами, мабуть вже знав, принаймі 
душа відчувала, що більше ніколи 
сюди не повернеться. Дерева біля 
хати золотились ніжною барвою, 
бовваніли на обрії чорною смуж-
кою стомлені за літо поля. І тільки 
густий зелений спориш, наперекір 
осені, не здавався — чіплявся за 
черевики, обціловував їхні підошви 
— нагадував про життя.

…А вже через кілька днів, 23 
жовтня, серце Людини і Письмен-
ника Романа Лубківського пере-
стало битися. У царині української 
літератури його життя і творчість 
— це ціла епоха людинолюбства і 
служіння Україні. 

Незабутні ●

Острівець у житті Романа Лубківського  
насправді був океаном, який надихав

Письменник Роман Лубківський (у центрі) та його сестра Іванна (зліва) з учасниками  
літературно-мистецького свята “Подільський карб”, серед яких письменники Левко Різник,  

Михайло Ониськів, краєзнавець Богдан Залізняк, художниця Наталія Собкович.
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ПРОДАМ
* автомобіль Geely MK Impreza 

2010 р., газ-бензин, відмінний 
стан, ціна договірна. Тел. (097) 
776-77-07.

* продам дрібну картоплю. 
Тел.  (067) 366-15-69.

*ВАЗ 2107, 2005 року ви-
пуску. Газ-бензин. Тел.: (067) 
924-76-90, (067) 369-26-54.

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

* 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 (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06. 

www.tractor_c.com ua

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. 

* обміняю земельну ділянку у 
Хмельницькому на житло у Тер-
нополі.. Тел. (067) 28-54-360.

* 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 надає-
мо 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: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 
заміна стояків, водопроводу, ка-

налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  

життя. Недорого, виїзд у села, 
запис на DVD, монтаж фото-
кліпів. 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.

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 ●

Конкурси ●

У гендерному центрі Терно-
пільського міськрайонного 
центру зайнятості відбулося 
чергове засідання жіночого 
клубу “Гармонія” на тему: 
”Кар’єра, працевлаштуван-
ня жінок — досвід очима 
професіоналів” за участю 
президента тренінгової ком-
панії “OVITTA”, бізнес-
тренера Миколи Сапсана, 
представниці ТМЖК “Відро-
дження нації” Зоряни Бар-
чук та волонтера “Корпусу 
Миру” Селіз Веллер.

“Не має великого значення, у 
якій країні ви проживаєте і скіль-
ки у вас дипломів — це другоряд-
ні речі. Єдине, що є важливим, 
це те, що ваша кар’єра, успіх та 
працевлаштування залежать ви-
ключно від вас! — розпочав засі-
дання жіночого клубу Микола 
Сапсан. — Щоб знайти достойну 
і оплачувану роботу, людям не 
вистачає додаткових знань, яких 
не дають в університетах. Заду-
майтесь: в якому університеті 
вас можуть навчити, як стати 
мільйонером? Чи, приміром, на 
якому факультеті вам розкажуть 
,як стати хорошим менеджером з 
продажів? Вам розкажуть тільки 
звичайну економічну теорію. Всі 
інші навики вам доведеться здо-
бувати самостійно”.

Бізнес-тренер наголосив на 
тому, що ми самі творимо своє 
майбутнє, будуємо себе у про-
фесії, формуємо свій успіх. 

“Основні підходи у всіх країнах 

однакові. Тому секрети успіху та 
поради для всіх є універсальни-
ми: постійно працювати над со-
бою, удосконалюватись та роз-
виватись, — додав Микола Сап-
сан. — Адже і зараз можна диви-
тись на кризу в країні, занепад 
економіки та інші негативні яви-
ща, пакувати валізи на виїзд за 
кордон, мотивуючи тим, що тут 
нічого робити. Проте, можна від-
ключити емоції, по-іншому поди-
витися довкола та побачити нові 
потреби ринку, можливості для 
створення успішного бізнесу”.

Підтримала думку президента 
тренінгової компанії “OVITTA” й 
волонтер “Корпусу Миру” Селіз 
Веллер.

“Я виросла на Алясці, навча-
лася в університеті Каліфорнії і 
Колорадо. “Корпус Миру” — це 
американська програма, де всі 
волонтери є громадянами США, 
які зобов’язуються жити і пра-
цювати в іншій країні протягом 
певного періоду часу. Вони не 
отримують заробітної плати, не 
мають можливості вибирати 
країну,для здійснення волонтер-
ської діяльності (це може бути 
будь-яка країна світу, будь-якого 
рівня економічного розвитку) , 
— розповіла волонтер. — Україн-
ський “Корпус Миру” був ство-
рений у 1992 році і співпрацю-
вав з багатьма урядовими та 
неурядовими організаціями, на-
вчальними закладами. Серед го-
ловних цілей “Корпусу Миру”— 
проведення тренінгів та озна-
йомлення українців з американ-

ською культурою. Я житиму і 
працюватиму в Тернополі про-
тягом року. В основному буду 
співпрацювати з Тернопільським 
міським жіночим клубом “Відро-
дження нації”, але над кількома 
невеликими проектами попра-
цюю також і з іншими партнер-
ськими організаціями”.

Селіз розповіла учасницям 
про соціальні гарантії, кар’єру, 
працевлаштування американ-
ських жінок. 

“Жителі США також стикають-
ся з життєвими проблемами, до-
лати які потрібно лише самотуж-
ки, нічого їм у житті не дається 
легко. Наприклад: здобуття про-
фесійної освіти — платне, пошук 
роботи — важкий та клопіткий 
процес”, — додала американка. 

Сама Селіз, перш ніж отрима-
ти омріяну роботу в “Корпусі Ми-
ру”, заповнила 60 резюме, з яких 
лише на 2 отримала відповідь. 

Здивувала учасниць засідання 
інформація про те, що декретна 
відпустка у США триває лише 12 
тижнів, до того ж, є безоплат-
ною. 

Розповідь Селіз не залишила 
байдужою жодну з учасниць. По-
чута інформація не лише заціка-
вила усіх присутніх, а й дала по-
штовх до роздумів та дій, розві-
яла міф про те, що ”скрізь легко 
жити, тільки у нас важко”.  

“Необхідно цінувати те, що  
маємо, брати позитивні прикла-
ди інших та будувати своє май-
бутнє тут і зараз!”, — зазначила 
одна з учасниць засідання.

Бізнес-тренер 
та американка навчали 

тернополянок шукати роботу

Під час засідання жіночого клубу “Гармонія” 
в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.

Шановні діти та батьки! Як-
що ваша дитина проявляє 
цікавість до писемності, за-
пропонуйте їй взяти участь у 
конкурсі, який організовує 
Укрпошта.

З 15 жовтня 2015 року Укрпо-
шта запрошує школярів від 10 до 
15 років взяти участь у національ-
ному етапі 45-го Міжнародного 
молодіжного конкурсу творів епіс-
толярного жанру “Напиши листа 
собі 45-ти річному”, який прово-
дить Всесвітній поштовий союз.

Мета конкурсу – розвивати у 
молоді уміння формулювати та 
висловлювати свої думки, пробу-
джувати в них бажання писати 
листи, привернути увагу до тієї 
важливої ролі, яку відіграють по-
штові служби. Конкурс буде про-
ведено на регіональних, націо-
нальному та міжнародному рів-
нях.

Надсилайте конкурсні роботи 
на адресу місцевої дирекції Ук-
рпошти із позначкою на конверті 
“Конкурс ВПС”. Ознайомитись з 
адресами дирекцій можна на сай-
ті Укрпошти.

Національний конкурс відбува-

ється в два етапи:
– регіональний етап – прово-

диться з 15 жовтня 2015 року до 
30 січня 2016 року. В цей період 
конкурси організовують дирекції 
Укрпошти в усіх областях Украї-
ни.

– фінальний етап – тривати-
ме з 1 березня до 15 квітня 2016 
року. Розглядатимуться твори, 
що посіли перше місце в кожній 
дирекції Укрпошти.

Переможців національного 
конкурсу Укрпошта оголосить 30 
квітня 2016 року. На них очікують 
такі грошові премії:

І місце – 5 тисяч гривень;
ІІ місце – 3 тисячі гривень;
ІІІ місце – 2 тисячі гривень.
Творча робота переможця на-

ціонального конкурсу відправля-
тиметься на оцінювання журі Між-
народного конкурсу. Переможці 
Міжнародного конкурсу отрима-
ють золоту, срібну і бронзову ме-
далі за перше, друге і третє місце 
відповідно. Дитина, яка отримає 
золоту медаль, також нагороджу-
ється поїздкою в м. Берн (Швей-
царія), де проведе незабутню по-
дорож у супроводі організаторів 
конкурсу.

Укрпошта розпочинає 
молодіжний конкурс творів 

епістолярного жанру

Землевпорядна служба та 
органи місцевого самовря-
дування Тернопільщини 
включили до переліку зе-
мель, що можуть бути на-
дані у власність учасникам 
АТО, 143 земельні масиви 
площею 1277,65 гектара.

Інформацію про землі звели 
у графічному альбомі-атласі та 
розмістили у відкритому досту-
пі. Учасники АТО, які вирішили 
одержати земельні ділянки на 
території будь-якого району 
Тернопільської області, можуть 
ознайомитись із матеріалами 
про вільні землі в режимі он-
лайн. Альбоми-атласи розміще-
ні на сайті Головного управління 
Держгеокадастру Тернопільщи-
ни.

До резерву включені земель-
ні масиви різного цільового 
призначення. Військові можуть 
отримати ділянки загальною 
площею 418 га для ведення са-
дівництва. Ще 734 га можуть 
бути відведені для особистого 
селянського господарства та 

125 га для будівництва та об-
слуговування житлових будин-
ків.

Довідково:
Надання у власність земель-

них ділянок учасникам АТО здій-
снюється у порядку, визначено-
му статтею 118 Земельного ко-
дексу України, за умови, що 
такий громадянин не скорис-
тався своїм правом на безо-
платне отримання у власність 
земельної ділянки відповідного 
цільового призначення та надав 
документ, який посвідчує його 
участь в АТО.

На сайті Держгеокадастру 
розміщена покрокова схема дій 
для допомоги учасникам АТО та 
членам родин загиблих воїнів, 
котрі бажають отримати зе-
мельні ділянки. Роз’яснення 
складено з урахуванням запи-
тів, які найчастіше надходять до 
земельного відомства.

 
Прес-служба 

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

Земельна реформа ●

На Тернопільщині до резерву 
земель для учасників АТО 

включили майже 1280 гектарів

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня містобудівної документації “Детальний план території житлової 
забудови в с. Байківці” (масив Гаї Ходорівські). Громадське слухан-
ня відбудеться о 15.00 годині 1 грудня 2015 р. в приміщенні Байко-
вецької сільської ради за адресою вул. С. Стрільців, 43, с. Байківці, 
Тернопільський р-н, Тернопільська обл.
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Запитую у сусідського хлоп-
чика Максимка, хто у нього 
вчителька, – відповідає з 
гордістю: “Наталія Володи-
мирівна”. Коли намагаюся 
розповісти що-небудь про 
природу, — випереджує ме-
не: про це вже їм розказува-
ла Наталія Володимирівна. У 
будь-яких дитячих справах і 
суперечках Наталія Володи-
мирівна беззаперечний ав-
торитет. Хто ж вона, ця за-
гадкова і авторитетна Ната-
лія Володимирівна? 

Нещодавно мені пощастило 
поспілкуватися із нею. Наталія 
Володимирівна Скубіш — учитель 
початкових класів Стегниківської 
загальноосвітньої школи I-II сту-
пенів. Про таких кажуть: учитель 
від Бога. Закохана у свою про-
фесію. Неймовірно гордиться 
своїми дітьми – так вона називає 
своїх школяриків. Каже, що вони 
дуже талановиті, обдаровані і 
геть усі можуть бути відмінника-
ми. Тільки ось хлопчакам не ви-
стачає трішки терпіння і посидю-
чості. А лідерами у її класі все ж 
дівчатка – Настя Ховрат і Віка Ру-
да.

Коли Наталії після закінчення 
школи довелося обирати профе-
сію, сумніву не було – тільки вчи-
телем. Велику роль зіграв і вибір 
старшої сестри Галини, яка за-
кінчила педагогічний універси-
тет. Бажання вчитись привело 
юну дівчину в Чортківське педа-
гогічне училище, яке закінчила в 
1992 році.

 Згодом поглиблювала знання 
в Тернопільському педагогічному 
університеті. Як сьогодні пам’ятає 

свій перший урок в стінах рідної 
школи. Було радісно і водночас 
тривожно: як зустрінуть її колиш-
ні вчителі, які відтепер будуть її 
колегами. Педагогічний колектив 
оточив увагою молодого спеціа-
ліста. З вдячністю згадує Наталія 
Володимирівна підтримку дирек-
тора школи, відмінника освіти 
України Богдани Дмитрівни 
Чикало і досвідченого педагога 
Ольги Василівни Могильської. 
Непомітно пролетіли роки і тепер 
уже Наталія Володимирівна пе-
редає свій досвід  молодшим  
колегам, очолюючи методичне 
об’єднання вчителів початкових 
класів школи.

Багато років вела гурток тех-
нічної творчості. Її вихованці на 
виставках-конкурсах займали 
призові місця, нагороджувались 
грамотами.  У Наталії Володими-
рівни також чимало нагород. Цін-
на для неї Грамота відділу освіти 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації “За розвиток 
особистості молодшого школяра 
засобами інтерактивних техноло-
гій”. Сама ж Наталія Володими-
рівна може годинами обговорю-
вати цю тему. Вона у неї улюбле-
на. Педагог демонструє фото-
графії, слайди, і тут я по-доброму 
заздрю її вихованцям. Ось вони 
біля джерельця, тут на лісовій 
галявині, там на святковому кон-
церті, на спортивних баталіях. У 
Наталії Володимирівни безліч за-
хоплень. Дуже любить співати. Із 
фольклорно-етнографічним ан-
самблем “Гаївочка” педагогічно-
го училища об’їхали майже всю 
Східну Україну. Це було чи не 
найкращою агітацією під час ре-
ферендуму за Незалежність. Лю-

бить малювати. В її малюнках 
узори і квіти, квіти… Вони нага-
дують роботи Катерини Білокур 
– такі ж красиві, загадкові і непо-
вторні. Красива квіткова казка із 
зашифрованим посланням при-
йдешнім поколінням.

Захоплюється методикою ви-
готовлення  ляльки-мотанки. Не-
щодавно провела майстер-клас 
для вчителів початкових класів 
Тернопільського району.

Щаслива жінка, мудрий педа-
гог, турботлива донька і мати. Її 
донька Оленка закінчила Інститут 
міжнародних відносин у поль-
ському місті Хелм і працює в од-
ному із консульств у Львові. За-
питую про проблеми, і тут на її 
обличчя набігає хвилька смутку. 
“Шкода, — каже сумно, – нове 
приміщення школи, будівництво 
якого успішно стартувало в 1991 
році, стало безнадійним довго-
будом. Можливо, децентраліза-
ція допоможе у цій важливій 
справі”. Адже зараз школярі 
вчаться в приміщеннях будівлі 
ще 19-го століття. А ще брак но-
вих підручників. Проте, це все 
ніщо у порівнянні із щастям, коли 
заходиш у клас і бачиш ці захо-
плені і допитливі дитячі оченята. 
Вони чекають свою вчительку, 
щоб разом із нею відкривати ча-
рівний і неповторний світ, взамін 
обдаровуючи її своєю щирістю і 
безпосередністю.

“У цьому є щастя — людське і 
професійне”, – вважає Наталія 
Володимирівна Скубіш, і це є її 
життєвим кредо. 

Микола СЕМУСЬ,  
с. Стегниківці  

Тернопільського району.
  

Наталія Володимирівна 
Вчителька початкових класів Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. 
Наталія Володимирівна Скубіш зі своїми вихованцями.

Стегниківські школярики.

Педагогічний ко-
лектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів щиро вітає з 
днем народження 
лаборанта Оксану 
Р о м а н і в н у  
БУЧИНСЬКУ.

Бажаємо успіхів великих 

у роботі, 

Побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи,

Хай приносить радість кожний день.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження провід-
ного економіста Ольгу Миросла-
вівну БУРАК.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів й надії.

Колектив Настасівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вітає з днем народження 
вчителя основ християнської етики 
Любов Іванівну МАНОВИЧ, опе-
ратора шкільної паливної Яросла-
ва Йосиповича САЗА.

Бажаємо щастя i достатку

Ясного неба i тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження учасників фольклор-
ного гурту “Чернелівські забави” 
БК с. Чернелів-Руський Назара 
ЖУКА і Богдана МИТУ.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай завжди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

З повагою – дирекція будинку 
культури  с. Чернелів-Руський, 

колектив фольклорного 
гурту “Чернелівські забави”.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів вітає з днем народження 
вчителя хімії і біології Ірину  
Тадеївну КУХАРУК.

З днем народження вітаємо,

Від усього серця бажаємо

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку,

Хай посміхається життя,

Та кращим буде майбуття.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  соціального ро-
бітника с. Байківці Мирославу  
Петрівну НАКОНЕЧНУ.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,

Як не оминає цвіт весна

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує сотню літ.

Вітаємо з днем народження 
Драганівського сільського голову 
Анатолія Петровича БОРУХА.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив 
Драганівської сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого комі-
тету Байковецької сільської ради  
Романа Васильовича  
ТУРЧМАНОВИЧА.

Життя Вам щедрого, як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою – колектив 
Байковецької 

сільської ради.

З ініціативи Тернопільського 
міськрайонного центру за-
йнятості пройшов День від-
критих дверей на виробни-
цтві у комунальному підпри-
ємстві “Тернопільелектро-
транс”.

Головний інженер КП Ростислав 
Кулина зазначив, що “Тернопілье-
лектротранс” засновано у 1975 
році. 25 грудня цього ж року від-
булось урочисте відкриття тролей-
бусного руху в Тернополі, відтак 
найекологічніший транспорт об-
ласного центру у 2015 році відзна-
чає 40-річний ювілей.

У своєму виступі Ростислав Ку-
лина акцентував увагу на перспек-
тивах розвитку підприємства. “За 
останні три роки у рамках програ-
ми “Екологічний транспорт” у Тер-
нополі оновлено 30% тролейбус-
ного парку. У 2015-му плануємо 
придбати ще 8 тролейбусів, а та-
кож прокласти три нові тролей-
бусні лінії, щоб сполучити вул. 
Академіка Корольова—Академіка 
Сахарова — Романа Купчинського; 
вул. Протасевича — О. Довженка 

— Лесі Українки; вул. Бережанську 
— Лучаківського — С. Будного — 
Тролейбусну. У 2016 році 80% 
міста будуть охоплені тролейбус-
ними лініями, а основним переві-
зником буде “Тернопільелектро-
транс”, — зазначив Ростислав Ку-
лина.

Під час заходу представник ро-
ботодавця презентував роботу 
свого підприємства, розповів про 
умови праці та її оплати, графік 
роботи, вимоги до працівників.

Головний інженер КП розповів, 
що ті, хто зацікавиться роботою в 
КП “Тернопільелектротранс”, за 
направленням центру зайнятості, 
можуть пройти навчання за профе-
сією водій тролейбуса, а також на 
виробництві здобути фах електро-
газозварника, фрезерувальника, 
токаря, кухара, простажуватися на 
виробництві.

До речі, за спрямуванням Тер-
нопільського міськрайонного цен-
тру зайнятості з початку 2015 року 
у комунальному підприємстві вже 
працевлаштовано 20 осіб із числа 
безробітних, зареєстрованих у по-
шуках роботи.

Ринок праці ●

День відкритих дверей у  
КП “Тернопільелектротранс” 

З учасниками заходу спілкуються заступник директора 
Тернопільського МРЦЗ Ігор Кондира та головний інженер 

КП ”Тернопільелектротранс” Ростислав Кулина.
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Гороскоп ●

Конфліктний час у сфері сімейного та 
особистого життя. Це та пора, коли по-
трібно знати, що робити, як діяти і не 
ризикувати. Послідовно, без сутичок 
виконуйте те, що вам належить. Не роз-
слабляйтесь і не дозволяйте собі за-
йвих витрат і непродуманих кроків. Са-
моконтроль потрібен як ніколи.

Займайтеся справами, що на часі і 
тими, що носять авральний характер. 
Вам вдасться долучитися до таких про-
ектів, про які ви мріяли довгий час. Пра-
цюйте з документами, отримаєте по-
трібні корисні поради і послуги. Змініть 
імідж, обновіть гардероб до зими. На 
вихідні чекайте сюрпризів.

Психологічно напружений тиждень у 
стосунках із компаньйонами, членами 
сім’ї, у колі. Вам можуть нав’язувати те, 
що суперечить вашими вподобанням. 
Вирішуйте кредитно-фінансові операції, 
а також питання, пов’язані з нерухоміс-
тю. Сприятливий час для зустрічей зі 
спонсорами та інвесторами.

В першій половині тижня бажано ви-
рішувати проблеми, що стосуються  по-
їздок і відряджень. Романтичні зустрічі 
тільки будуть зміцнювати ваші амурні 
стосунки. Не зволікайте з пропозиція-
ми, які отримаєте на цьому тижні. Якщо 
ви не готові вирішувати якогось важли-
вого питання, не квапте подій.

Перша половина тижня сприятиме 
розширенню виробничих питань, про-

фесійному росту, з’ясуванню стосунків 
із партнерами та клієнтами. В другій по-
ловині тижня маєте шанс трохи розсла-
битися. Знайдіть час для розваг, тренін-
гів, короткочасних поїздок. Флірт буде 
вдаватися.

Працюйте і плануйте на перспективу, 
не відходьте від того, що обговорили з 
партнерами і наполягайте на своєму ба-
ченні справ. Відчуття виваженості, пер-
шості і переможності у справах буде 
притаманне упродовж усього тижня. 
Вдало мають зав’язатись перемовини. 

Дуже відповідальний тиждень чекає 
всіх, хто зайнятий роботою, є керівни-
ком і несе відповідальність за якусь 
важливу справу. Висувайте свої бачен-
ня і вимоги до уповноважених органів, 
займайтесь пропагандою своїх ідей. 
Час, коли можна ризикнути у фінансово-
комерційній діяльності. До ваших про-
позицій будуть прислуховуватись. При-
ватні справи наберуть втішних обертів.

Організовуйте спільні плани, залу-
чайте до них нових людей, беріть участь 
у семінарах,  різних презентаціях, де 
можете багато почерпнути для себе чо-
гось нового і легко впровадити в життя. 
Таланитеме тим, хто займається освіт-
ньою і туристичною роботою. Зможете 
переконливо перетягти на свій бік тих, 
хто вам потрібен у подальшій роботі.

Незаплановані витрати можуть су-
проводжувати конфлікти у малому біз-
несі або з домашньою челяддю. Маєте 
бути поступливими до тих, хто ніяк за-

раз не хоче зрозуміти ваших планів і за-
баганок. У колі друзів через найменшу 
дурницю можуть виникнути напруження. 
Обережно з алкоголем, уникайте непо-
розумінь з органами правопорядку.

Використайте цей тиждень для вирі-
шення або побудови особистих стосун-
ків і партнерських зв’язків. Фінансово-
комерційні питання вирішуйте у вівто-
рок і п’ятницю. Маєте шанс за чийсь 
рахунок добре відпочити, або будете 
запрошені у цікаву поїздку. Не виключе-
но, що особа, про яку мріяли, зараз са-
ма попаде вам у руки.

Можливості зростання. Те, що колись 
планували, може стати реальністю. 
Щасливий випадок принесе вам не тіль-
ки задоволення, але допоможе виріши-
ти якесь досить складне питання. Осо-
бливо будьте обережні з тими, кому 
довіряєте. 

Вдалий час для важливих, давно за-
планованих покупок для дому чи офісу, 
оформлення цінних паперів, кредитів, а 
також довготривалих поїздок. Чудовий 
час для залагодження сімейних стосун-
ків, поглиблення дружніх стосунків, про-
ведення урочистих подій. Вам має по-
вернутись колись утрачена річ.

від Івана Круп'яка з 2 по 8 листопада

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 №42 

від 23 жовтня 2015 року.

— Що ви робите, коли у вас з’являються 
гроші?

— Так одразу і не пригадаєш...

— Дівчино, це вам від чоловіка за он тим 
столиком.

— Що це?
— Його рахунок.

— Татку, татку, подивися, як я тебе нама-
лювала!

— Добре, донечко, молодець, тільки чому 
в мене помаранчеве волосся?

— Ну, немає в мене олівця лисого  
кольору!

Підходить кіт до миски.
— Фу! Гречка!
На другий день.
— Фу! Вчорашня гречка!
На третій день.
— Вау! Гречка!

— Лікарю, я зламав ногу в двох місцях!
— Пам’ятаєте, де?
— Звичайно!
— Більше ніколи туди не ходіть!

Білявка каже подрузі:
— У мене в машині колесо спустило… 
— Зовсім спустило? 
— Ні, тільки знизу.

Коли дружина сказала чоловікові, що ку-
пила нові чоботи: шкіряні, коричневі і з пряж-
кою, він і не підозрював, що це... три пари.

— Лікарю, я щойно дізнався, що мене бу-
де оперувати практикант.

— Так, операція буде завтра.
— Але ж він мене заріже!
— Не хвилюйтеся, ми йому за це двійку 

поставимо.



12 сторінкаП’ятниця, 30 жовтня 2015 року

Вітаємо! ●Шкільний меридіан ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Директор Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. імені Володимира Гарма-
тія Тернопільського району 
Лариса Вікторівна Єжижан-
ська сказала на зустрічі 
педагогів-організаторів та лі-
дерів учнівського самовря-
дування району, яка відбу-
лась 16 жовтня: “Патріотизм 
виховують не ненавистю до 
інших народів, а любов’ю до 
свого”. Hині  багато її одно-
сельчан  захищають Україну 
від російського агресора та 
сепаратистів на сході нашої 
країни. А колишній учень цієї 
школи Володимир Гарматій 
віддав своє молоде життя в 
зоні АТО 25 липня минулого 
року. На кладовищі у 
Чернелеві-Руському педаго-
ги, учні помолилися за його 
чисту душу та вшанували 
світлу пам’ять Героя  
України.

У селі Жовтневе в місцевій шко-
лі гостей щиро вітали на подвір’ї  
школи найменші її учні флешмо-
бом “Молитва за Україну”. Педагог-
організатор школи Оксана Степа-
нівна Волошин показала малень-
кий дубок, який посадили учні  на 
пам’ять про Володимира Гарматія. 
На цьому місці поставили пам’ятний 
камінь на честь свого колишнього 
учня, з любов’ю посадили квіти, 
обгородили та доглядають як свя-
тиню. Дубочок спочатку пропав, 
що дуже усіх засмутило, але потім  
відродився, пустивши два сильні 
паростки. Оксана Волошин пода-
рувала представникам учнівського 
самоврядування свічу, щоб її у по-
минальні дні запалили у кожній 
школі в пам’ять усіх, хто загинув за 
волю України.

Директор Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ступенів ім. Володимира Гарматія 
Лариса Вікторівна Єжижанська 
сказала про школу: “Вона така за-
тишна і розміщена в дуже живо-
писному місці. Це колишній пан-
ський маєток   Подлєвських. Їхні 
нащадки живуть нині у Польщі.  А 
могила  Подлєвських у Чернелеві-
Руському. Ми вважаємо своїм 
християнським обов’язком догля-
дати її...” Лариса Вікторівна  зро-
била короткий та цікавий екскурс в 
історію школи, яка за майже сімде-
сят років випустила у світ близько 
трьох тисяч учнів, що нині живуть в 
усіх куточках світу. Усі, хто живий, 
пам’ятають про рідну школу, навід-
уються, телефонують, зустрічають-
ся.

Учні показали проект ”Подорож 
селами Чернелів-Руський та Жов-
тневе”, розповіли про багату, слав-
ну і справді захоплюючу історію, 
хороших працьовитих людей.

Методист з виховної роботи 
Тернопільського районного мето-
дичного кабінету Ірина Богданівна 
Руцька інформувала про державну 
концепцію національно-
патріотичного виховання учнів. А 
методист Великобірківського бу-
динку творчості школяра Ольга 
Дмитрівна Урманець — про соці-
альні та благодійні проекти  “Хто 
живий, в ряд вставай захищати 
рідний край”, “З вірою в серці”, “Я  
— громадянин України”, “Вчимося 
демократії разом” та інші, їх роль у 
національно-патріотичному вихо-
ванні. “Ще донедавна ніхто з нас 
не міг подумати, що ми нині буде-
мо вчити дітей патріотизму на при-
кладі вчителів, друзів, полеглих 
українських бійців, які ще вчора 
були учнями наших шкіл”, — сумно  
сказала Ольга Дмитрівна.

Досвідом роботи щодо 
національно-патріотичного вихо-
вання у ЗОШ І-ІІ ст. імені Володи-
мира Гарматія села Жовтневе та 
проведеною роботою над реалі-
зацією краєзнавчо-пошукового 
проекту “Книга звитяги та пам’яті 
героїв Євромайдану та АТО” поді-
лилась педагог-організатор Окса-
на Степанівна Волошин. Учнів-
ська рада школи презентувала 
проекти та акції патріотичного ха-
рактеру. Учні, зокрема, зібрали 

багатий матеріал директор Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володими-
ра Гарматія Лариса Вікторівна 
Єжижанська про мешканців Жов-
тневого — жертв операції “Вісла”, 
записали спогади очевидців та 
лемківські пісні. Учні та вчителі 
обладнали куточок пам’яті колиш-
нього учня школи, Героя України 
Володимира Гарматія у класі, де 
він навчався. Великий стенд про 
Володимира Гарматія можна по-

бачити у залі зібрань школи.
Виступ педагога та волонтера 

Світлани Василівни Гоч — це за-
вжди хвилююча розповідь про 
воєнні події на сході нашої дер-
жави, про самопожертву україн-
ських військових та доброволь-
ців, волонтерів. Ця мужня жінка 
здійснила 13 поїздок з волон-
терською місією у найгарячіші 
точки воєнних дій. Ми співпере-
живали, коли читали у “Поділь-

ському слові” її хвилюючі розпо-
віді про війну та наших захисни-
ків. У Жовтневому Світлана Ва-
силівна показала частину світ-
лин, які вона зробила на сході 
України. З них на нас дивляться 
гарні люди, які до війни мали та-
кі мирні професії і які ніколи не 
планували брати у руки зброю. 
Присутні переглянули кадри, де 
показані спорожнілі українські 
села, зруйновані війною. “Бу-
динки можна відновити, та тих, 
хто загинув у бою чи від обстрі-
лів, на жаль, не повернеш. Війна 
несе спустошення, смерть. Така 
її жорстока ціна”, — сказала 
Світлана Гоч. Присутні ще раз з 
хвилюванням послухали пісню 
“Всім відстаням наперекір”, яку 
написала та виконала Світлана 
Гоч. Вона про тих, хто воює і про 
тих, хто вірно чекає. Мені ж до 
душі такі слова з пісні: “Життя 
без любові — недоречність”.

Учні школи виготовили для 
Світлани Гоч оберіг. Вони просили 
брати його з собою, коли буде 
знову виїжджати до наших обо-
ронців. Хоча, краще б та війна 
скоріше закінчилась. Адже вона 
множить вдів, сиріт, розбиває мрії 
про щастя.

У цей день відбулася ще одна 
хвилююча подія. Розповідають, що 
Володя Гарматій колись мріяв по-
садити для своєї мами розарій. Та 
не встиг. Мрію сина вирішили реа-
лізувати школярі Тернопільського 
району. З кожної школи привезли 
по одному трояндовому кущу. Хай 
своїм цвітом троянди нагадують 
усім про хорошого хлопця Володи-
мира Гарматія, життя якого було 
коротким, як світло падаючої зорі. 
Це тепло зігріватиме й робитиме 
нас добрішими.

Світло його зорі

Учасники флешмобу “Молитва за Україну” — учні  
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. імені Володимира Гарматія.

 Директор Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. імені Володимира Гарматія Лариса 
Вікторівна Єжижанська (друга справа) з волонтером Світланою Василівною Гоч, 

педагогом-організатором Оксаною Степанівною Волошин, учнями школи: Діаною Горобець, 
Анастасією Юрчак, Іриною Тиник, Мар’яною Гурською, Юлією Телюк та Юлією Виговською

які презентували проект “Книга звитяги та пам’яті героїв Євромайдану та АТО”.

Лідери учнівського самоврядування, педагоги-організатори  
ЗОШ Тернопільського району на могилі Героя України  

Володимира Гарматія у Чернелеві-Руському. 

Найщиріші ві-
тання з днем на-
родження надси-
лаємо методисту 
Тернопільського 
районного будин-
ку культури  
Наталії Романів-
ні ПОРАДІ.  

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!

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської 

райдержадміністрації, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільської районної 

організації профспілки 
працівників культури. 

Вітаємо з днем народження 
стоматолога ТРТМО Михайла Во-
лодимировича ЯВОРСЬКОГО, хі-
рурга ТРТМО Адама Трифонови-
ча КОВТУНЦЯ, рентгенлаборанта 
ТРТМО Дмитра Петровича БЕН-
ДЕРСЬКОГО, медсестер ТРТМО 
Зиновію Володимирівну САМО-
ЛЕВИЧ, Віру Петрівну КЛИМКО, 
Галину Миронівну БАГРІЙ, мо-
лодшу медичну сестру ТРТМО 
Оксану Богданівну ГРЕЛЮ, гар-
деробника ТРТМО Олесю Степа-
нівну КОШУЛИНСЬКУ, молодшу 
медсестру ФАПу с. Великі Гаї Да-
ніїлу Василівну ЖЕЛІШКЕВИЧ, 
молодшу медсестру ФАПу с. Вели-
ка Лука Ольгу Євгенівну БІДОЧ-
КО, молодшу медсестру ФАПу  
с. Драганівка Наталію Василівну 
ПЕРИСТИНЬКУ, медсестру Ігро-
вицької АЗПСМ Надію Василівну 
КУЗИК, медсестру Великоберезо-
вицької АЗПСМ Ганну Антонівну 
СКОВРОНСЬКУ, акушера ФАПу  
с. Петриків Оксану Іванівну КИБУ, 
завідуючу ФАПом с. Івачів Доліш-
ній Марію Петрівну КОВАЛЬ.

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.

Вітаємо з днем народження  
заступника директора з навчально-
виховної роботи Ігровицької  
ЗОШ І-ІІ ступенів Марію Володи-
мирівну СЛІВІНСЬКУ.

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!

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження бухгал-
тера Валентину Іванівну КАВУН.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить повсякчас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів щиро вітає з ювілеєм 
кухара школи Ольгу Ярославівну 
МЕЛЬНИК, з днем народження 
вчителя української мови та літера-
тури Оксану Стахівну ГРИНЧІЙ.

Хай Матір Божа від зла захищає,

Від горя боронить молитва свята,

Христос хай здоров’я міцне посилає

На довгі, щасливі, благії літа!

Колектив Смиковецької  
ЗОШ І-ІІ ступенів вітає з днем на-
родження вчителя української мо-
ви і літератури Ганну Йосипівну 
ЛАЗУТУ.

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!


