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На 
в і д к р и т т і 
д и т я ч о г о 
садочка у 
М а р ’ я н і в ц і 

Тернопільського району, 
яке відбулося 3 листопа-
да, парох сіл Мар’янівка 
та Йосипівка отець Іван 
Зозуля признався: коли 
був призначений священи-
ком у ці сусідні один з 
одним села, про себе 
назвав їх тернопільським 
Назаретом (Йосип і Марія 
— Ісусова земна родина). 
Дійсно, хто побуває тут, 
відчує особливе тепло. 

Добрі, усміхнені, хоч і дуже 
втомлені щоденною працею, 
люди. Доглянуті садиби, багато 
квітів навіть у цю пізню пору. 
Чисті вулиці і ні одного закла-
ду, де проводять дозвілля, по-
пиваючи спиртне. На це немає 
часу, адже кожна родина обро-
бляє свій земельний пай сама. 
Лише одинокі літні люди, які не 
мають змоги це робити, відда-
ють землю в оренду.

Як неприємну новину сприй-
няли жителі Мар’янівки інфор-
мацію, що в їхньому селі зби-
раються закривати початкову 
школу. Єдиний мудрий вихід з 
цієї ситуації був один — відкри-
ти при школі дошкільний за-
клад. Багато було в селі з цьо-
го приводу скептиків, але ця 
розповідь не про них, а про лю-
дей, які не лише повірили, але 
і зробили все для того, щоб 
світлого листопадового дня ди-
тячий садочок у Мар’янівці при-
йняв шістнадцятеро гарних  

діточок.
Нині важко не лише будува-

тися, але і проводити рекон-
струкцію чи ремонт. Але в ра-
йонному бюджеті знайшли ко-
шти, щоб у Мар’янівській школі 
відновити приміщення для ігор, 
сну та інші, закупити сучасні 
меблі, необхідну для прання 
техніку, приготування їжі. Зали-
шилось усунути деякі прогріхи 
у котельні, на які будуть виді-
лені додаткові кошти. І, звичай-
но, підтримувати все в ідеаль-
ному стані. Адже це для  
найменших жителів Мар’янівки, 
тому має бути якнайкращим.

На відкриття садочка в селі 
запросили людей, які найбіль-
ше долучилися до цієї доброї 
справи: голову Тернопільської 
районної ради Василя Степа-
новича Дідуха, голову Терно-
пільської райдержадміністрації 
Олександра Ігоровича Похило-
го, заступника голови Терно-
пільської районної ради Рома-
на Івановича Наконечного, на-
чальника відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
Василя Зеновійовича Цаля, 
сільського голову Мар’янівки 
Степана Мирославовича Прей-
знера. Вони і перерізали сим-
волічну стрічку на вхідних две-
рях дошкільного закладу.

Приміщення садочка освятив 
та поблагословив усіх, хто тут 
буде виховуватися та виховува-
ти, парох села Мар’янівка  
о. Іван Зозуля. Священик — 
частий гість у школі та тепер у 
нововідкритому садочку, адже 
саме духовне виховання най-
перше, бо сприяє утвердженню 
в майбутніх громадянах україн-
ської держави найшляхетніших 
рис. 

Продовження на 2 стор.

Вихованці дитячого садка у селі Мар’янівка зі своїми наставниками. 

Посвята  
у гімназисти — 
важливий крок.

    12 стор.

На скрижалях 
історії древнього 

Хотина.
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Продовження.
Початок на  

1 стор.

Саме такі лю-
ди — чесні, від-
криті,  розумні, 
гарно виховані — 
будуть працюва-
ти у своїй країні 
завтра. І що б 
там не говорили: 
в України, незва-
жаючи на сьогод-
нішні труднощі, — 
світле та пре-
красне майбутнє!

До батьків ді-
тей, які будуть 
виховуватись у 
садочку, гостей 
свята звернувся 
голова Терно-
пільської район-
ної ради Василь 
Дідух, який подя-
кував жителям 
Мар’янівки за те, 
що підтримали 
гарну ідею збе-
реження школи у 
селі. “У село 
треба вкладати, 
не чекаючи від-
дачі одразу. До-
бро добром і по-
вернеться, — 
сказав Василь 
Степанович, — Дивлячись на 
цих чудових діток — наше май-
бутнє, душа радіє. Які вони 
гарні та розумні. Нічого не тре-
ба шкодувати для них. Треба 
привчати їх до найкращого, 
щоб вони виросли, усвідомлю-
ючи, що їх люблять. Пригада-
лись чомусь дев’яності роки, як 
тоді одним розмахом було пе-
рекреслено добру ідею — дитя-
чий садок у кожному селі. Як 
все зміталося з лиця землі, 
пропадало невідомо куди. Для 
чого? Потім довелося нам усім 
усе це повертати, відбудовува-
ти, реконструювати. Лише за 
час останньої нашої каденції у 
Тернопільському районі відкри-
то шість садочків. До кінця цьо-
го року, сподіваюсь, ще у двох 
дитячих дошкільних закладах 
пролунає веселий гомін дітво-
ри. Добру справу буде продо-
вжено”.

Голова Тернопільської рай-
держадміністрації Олександр 
Похилий, оглянувши разом з 
усіма приміщення дитячого са-
дочка, залишив найкращі від-
гуки. Адже, як він висловився, 
без перебільшення, кожну ко-
пійку використано за призна-

ченням. Усе зроблено з любов’ю 
до дітей, добрим смаком та по-
господарськи. “Ми врахуємо 
зауваження працівників котель-
ні та найближчим часом виді-
лимо додаткові кошти, щоб усе 
було якнайкраще. Тішить, що у 
садочку тепло. Надіємося, що 
так і буде, незалежно від пори 
року. Хай усі українські діти 
зростають у любові, достатку 
та мирі”.

Заступник голови Тернопіль-
ської районної ради Роман На-
конечний, вітаючи з відкриттям 
дитячого садочка у Мар’янівці, 
зокрема, розповів про добрі 
традиції патріотичного вихо-
вання у цьому селі. “Якщо свя-
щеник, директор школи, будин-
ку культури, бібліотекар — па-
тріот, у такому ж дусі буде пе-
ребувати село і кожний його 
житель, навіть найменший. Ни-
ні це особливо актуально”.

Сільський голова Мар’янівки 
Степан Прейзнер, подякувавши 
за довіру, пообіцяв всіляко до-
помагати школі-садочку.

Особливо хвилювалася  
директор НВК “Мар’янівська 
ЗОШ І ст.-ДНЗ” Олександра 
Іванівна Руда. Це зрозуміло, 

адже багато зроблено, а треба 
зробити ще більше. Виховання, 
навчання — велика відповідаль-
ність, процес безперервний, 
результати якого видно не од-
разу. Тішить, що діти Мар’янівки, 
виховані духовно і в праці, ви-
ростають хорошими людьми, 
за яких ніколи не соромно. Са-
дочок у селі — велика підмога 
для батьків, які можуть спокій-
но працювати, знаючи, що їхні 
діти в теплі, нагодовані, у щи-
рій опіці та вихованні. Олексан-
дра Іванівна подякувала владі 
та батькам за сприяння, висло-
вила сподівання, що і надалі 
буде продовжуватись плідна 
співпраця.

Невеликий концерт, з яким 
виступили учні та вихованці са-
дочка з Мар’янівки приніс при-
сутнім незабутні хвилини ра-
дості та душевного спокою. Ли-
ше діти так щиро можуть де-
кламувати віршики, співати і 
танцювати. Юній солістці Со-
фійці Князевич за українську 
пісню щиро аплодували. Батьки 
дітей були вдячні медсестрі 
ФАПу села Довжанка Наталії 
Станіславчик за виконання 
українських пісень. 

Все буде добре!
Андрій Ярославо-

вич Колісник наро-
дився 16 червня 1985 
року в селі Петриків 
Тернопільського ра-
йону Тернопільської 
області. У 2007 році 
закінчив Тернопіль-
ський національний 
економічний універ-
ситет за спеціальніс-
тю “Фінанси”, при-
своєно кваліфікацію 
магістра з фінансів. 
16 серпня 2007 року 
прийняв Присягу 
державного служ-
бовця. З серпня по 
листопад 2007 року 
працював помічни-
ком міського голови патронатного 
відділу Тернопільської міської ра-
ди, з листопада 2007 року — голо-
вним спеціалістом сектору вико-
навчого комітету інформаційно-
технічного управління Тернопіль-

ської міської ра-
ди. З серпня 2010 
року Андрій Ко-
лісник — голо-
вний економіст 
відділу плануван-
ня доходів фінан-
сового управлін-
ня Тернопільської 
міської ради. З 
січня 2012 до бе-
резня 2013 року 
перебував на по-
саді директора 
комунально го 
п і д приємс т ва 
“ Ф у т б о л ь н и й 
клуб “Тернопіль” 
Тернопільської 
міської ради. 

Згідно з розпорядженням голови 
Тернопільської РДА №127-к від 
28 жовтня 2015 року, призначе-
ний на посаду заступника голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції.

Призначення ●

Андрій Колісник — заступник 
голови Тернопільської 
райдержадміністрації

Андрій Колісник — заступник 
голови Тернопільської  
райдержадміністрації.

Під час відкриття дитячого дошкільного закладу  
в с. Мар’янівка (зліва направо): голова Тернопільської  

районної ради Василь Дідух, голова Тернопільської  
райдержадміністрації Олександр Похилий, начальник  

відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль,  
Мар’янівський сільський голова Степан Прейзнер. 

Фото на згадку: вихованці Мар’янівського дитячого садка,  
педагоги, батьки та гості свята. 

Ірина ЮРКО.

На 15.00 год. 3 листопада ц.р. 
у Тернопільському міськра-
йонному суді було призначено 
чергове судове засідання що-
до застосування запобіжного 
заходу головному лікарю Тер-
нопільського районного тери-
торіального медичного 
об’єднання Ігорю Вардинцю, 
якого підозрюють у кримі-
нальній справі. Однак, суд не 
відбувся, оголосили, що  
суддя перебуває на іншому 
засіданні. Про дату чергового 
розгляду справи наразі неві-
домо. Того дня підтримати 
Ігоря Вардинця у суд прийшли 
його колеги по роботі, праців-
ники Тернопільського район-
ного територіального медич-
ного об’єднання, журналісти, 
громадські активісти, родичі.

Як повідомив адвокат Ігоря Вар-
динця Олег Шрам, ще 19 квітня 
2015 року прокуратура Тернопіль-
ської області звернулася до Терно-
пільського міськрайонного суду з 
клопотанням про застосування до 
Ігоря Вардинця запобіжного заходу. 
Відповідно до ст. 186 Кримінально-
процесуального кодексу України, це 
клопотання повинно бути розгляну-
тим впродовж 72 годин. Незважаю-
чи на визначений законом термін, 
клопотання “розглядають” дотепер 
— вже сьомий місяць. “Через пору-
шення термінів розгляду клопотан-
ня та подану Ігорем Вардинцем 
скаргу до Вищої кваліфікаційної ко-
місії суддів України, у жовтні ц. р. 
задоволена заява про відвід попе-
реднього судді, відтак справу пере-
дано іншому судді — Ларисі Воло-
димирівні Делікатній, яка і призна-
чила судовий розгляд на 3 листопа-
да ц. р., — каже Олег Шрам. —  
Суддя мала невідкладно розглянути 

справу та задовольнити або відмо-
вити у клопотанні про застосування 
запобіжного заходу до Ігоря  
Вардинця. Звісно, як сторона за-
хисту, я б наполягав на відмові у 
застосуванні запобіжного заходу, 
оскільки протягом останніх семи 
місяців мій підзахисний у важкому 
стані здоров’я, у нього високий  
кардіологічний ризик, тому участь у 
судових засіданнях та проведення 
слідчих дій щодо нього категорично 
заборонені. Крім того, протягом 
вказаних семи місяців він не вчиняв 
жодних дій, які, згідно з законодав-
ством України, є підставою для  
обрання запобіжного заходу. За час 
розслідування кримінального про-
вадження Ігор Вардинець переніс 
три інфаркти, спровоковані неза-
конними діями працівників міліції. 
За цими фактами подано заяви про 
злочини, де Ігор Вардинець визна-
ний потерпілим, однак ці розсліду-
вання затягують”.

За словами Олега Шрама, 
останній інфаркт в Ігоря Степано-
вича стався 22 серпня ц. р., коли 
працівники міліції безпідставно та 
всупереч нормам законодавства 
оголосили його в розшук, а потім 
затримали і доставили до райвідді-
лу міліції в м. Києві. Понад дві годи-
ни не допускали до нього лікарів, 
що призвело до чергового інфарк-
ту, який уже п’ятий в історії хворо-
би Ігоря Вардинця. Наразі він зна-
ходиться на стаціонарному лікуван-
ні “Інституту кардіології імені ака-
деміка М. Д. Стражеска”. “Таким 
тривалим розглядом клопотання 
про обрання запобіжного заходу 
правоохоронці та суд фактично 
вчиняють тортури та катування що-
до Ігоря Вардинця, оскільки тим 
самим не дають змоги провести 
необхідне лікування в обраному 
ним медичному закладі, чим пору-
шують право людини на життя та 
здоров’я”, — сказав Олег Шрам.

Право ●

Епопея у “справі  
Ігоря Вардинця” триває: суд 

знову перенесено  
на невизначений термін

“Об’єднання “Самопоміч”:  
спасибі за довіру

Висловлюю вдячність жителям Тернопільського району, які на 
місцевих виборах 25 жовтня 2015 року віддали голоси за кандида-
тів у депутати до Тернопільської районної ради від “Об’єднання 
“Самопоміч”. Партія “Об’єднання “Самопоміч” отримала високий 
результат завдяки Вашому вибору, шановні  
земляки. Це є для нас вагомим аргументом, 
щоб працювати на благо територіальної гро-
мади, докладати зусилля для соціально-
економічного розвитку, вирішення насущних 
питань у селах і селищах Тернопільського ра-
йону. Ваша підтримка — запорука нашої 
впевненості у тому, що разом ми зробимо 
більше для громади, для України.

З повагою — Андрій ГАЛАЙКО,  
голова Тернопільської районної 

організації політичної партії “Об’єднання 
“Самопоміч”. 
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“Пульс” ДФС: (044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представники бізнесу, в тому числі і суб’єкти ЗЕД, мають мож-

ливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність співробітників Державної 
фіскальної служби керівництво відомства та оперативно вирішити спірні питання, 
що виникають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здійснення 
митного контролю та митного оформлення. Номер цілодобової телефонної лінії 
сервісу “Пульс” Державної фіскальної служби — (044) 284-00-07. 

Офіційне ●

Тернопільська районна виборча комісія Тернопільської області

Постанова № 12
від 31.10.2015 р.  м. Тернопіль

Про обрання депутатів до Тернопільської районної ради
Відповідно до ст.86 та ст.88 Закону України “Про місцеві вибори” Тернопільська ра-

йонна виборча комісія постановляє:
Опублікувати результати виборів до Тернопільської районної ради у районній газеті 

“Подільське слово”.
Список обраних депутатів відповідно до встановленої п.1 ст.88 форми додається.

Голова Тернопільської районної виборчої комісії Галич Г. М.

Результати чергових виборів  
депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2015 року

Прізвище, власне ім’я, 
по батькові депутата

Освіта 
(загальна 
середня, 

професійно-
технічна, 

вища)

Місце роботи
(заняття)

Назва місцевої  
організації партії, від якої 

обраний депутат

Блащак Дарія Павлівна вища Настасівська сільська 
рада

ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАР-
НІСТЬ”

Болєщук Володимир  
Михайлович вища

Батальйон патрульної 
служби  міліції особли-
вого призначення “Тер-
нопіль” УМВС України в 
Тернопільській області

Організація політичної 
партії “Громадський рух “На-
родний контроль”

Бородай Степан  
Дмитрович

вища Музична школа  
с. Острів

Радикальна партія Олега 
Ляшка

Бучинський Анатолій  
Євгенійович вища Фермерське госпо-

дарство “Бучинський”

Організація політичної 
партії “Громадський рух “На-
родний контроль”

Галайко Андрій  
Васильович

вища Тернопільська РДА Політична партія 
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Гасілін Олександр  
Миколайович

вища М а л о х о д а ч к і в с ь к 
ЗОШ І-ІІІ ст

Політична партія  Всеу-
країнське об’єднання “Бать-
ківщина”

Грабас Дмитро  
Йосипович середня

Приватний підприє-
мець

Політична партія  Всеу-
країнське об’єднання “Бать-
ківщина”

Грицишин Євген  
Євгенович вища

Комунальний заклад 
Великоглибочецька загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ст.

Організація політичної 
партії “Громадський рух “На-
родний контроль”

Дзудзило Володимир  
Миколайович вища “БЛОК ПЕТРА ПОРО-

ШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА ПО-

РОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”
Дзюбак Назар Олегович вища Приватний підприє-

мець
Політична партія 

“Об’єднання “САМОПОМІЧ”
Дідик Андрій Арсенович вища Фермерське госпо-

дарство
Політична партія 

“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Дурович Микола  
Федорович вища

Товариство з обме-
женою відповідальністю 
“Віконт”

ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАР-
НІСТЬ”

Злонкевич Андрій  
Ярославович

вища Йосипівська ЗОШ І-ІІ ст. Радикальна партія Олега 
Ляшка

Зюбровська Надія  
Яківна

вища Музей С. Крушель-
ницької с. Біла

Політична партія 
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Ковалковська Наталія  
Володимирівна вища

Ступківська сільська 
рада

Політична партія  Всеу-
країнське об’єднання “Бать-
ківщина”

Костик Володимир  
Петрович

вища ФГ “Костик” Радикальна партія Олега 
Ляшка

Крупа Ірина  
Володимирівна

вища Управління ДСНС Укра-
їни в Тернопільській обл.

Політична партія 
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Крупніцький Володимир 
Григорович вища ПП Агрофірма  

“Медобори”

ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАР-
НІСТЬ”

Кузь Андрій Миронович вища Приватний підприє-
мець

ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАР-
НІСТЬ”

Лотоцька Марія Василівна вища
Завідуюча ФАПом 

с. Івачів Горішній.
Політична партія  Всеукраїн-

ське об’єднання “Батьківщина”

Малецький Юрій  
Богданович

вища Тимчасово не пра-
цює

Політична партія  Всеу-
країнське об’єднання “Бать-
ківщина”

Михальчишин Микола  
Степанович

вища Відділ земельного 
кадастру

Радикальна партія Олега 
Ляшка

Мокрицький Володимир 
Євгенович

вища Тернопільський об-
ласний державний центр 
експертизи сортів рос-
лин

Політична партія  Всеу-
країнське об’єднання “Бать-
ківщина”

Озерянський Андрій  
Ярославович

вища Приватний підприє-
мець

Політична парт ія 
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Олійник  І гор  
Ярославович вища Фермерське госпо-

дарство “Олійник”

Організація політичної 
партії “Громадський рух “На-
родний контроль”

Періг Володимир  
Михайлович вища

ТНЕУ Кафедра “Між-
народних економічних 
відносин”

Організація політичної 
партії “Громадський рух “На-
родний контроль”

Решетуха Ярослав  
Дмитрович вища

НВК “Грабовецька ЗОШ 
І-ІІ ступенів-дошкільний на-
вчальний заклад”

ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА ПО-
РОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Свербивус Віктор  
Володимирович

вища Приватний підприє-
мець

Радикальна партія Олега 
Ляшка

Тарасенко Руслан  
Михайлович

вища Приватний підприє-
мець

Радикальна партія Олега 
Ляшка

Федуник Юрій  
Володимирович вища ПП “Енергоремкомп-

лект”
ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА ПО-

РОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Хомко Ігор Ярославович загальна 
середня

Приватний підприє-
мець

Організація політичної пар-
тії “Громадянська позиція”

Чапрак Серг ій  
Володимирович

вища П і д г о р о д н я н с ь к а 
сільська рада

Організація політичної партії 
“Громадянська позиція”

Чудик Арсен Ігорович вища Тернопільська районна 
державна адміністрація

Радикальна партія Олега 
Ляшка

Шершун  Роман  
Петрович

вища Приватний підприє-
мець

Організація політичної партії 
“Громадянська позиція”

Шуліга Олександра  
Богданівна вища Пенсіонер ПАРТІЯ  “БЛОК ПЕТРА ПО-

РОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”

Ящик Богдан Григорович вища Тернопільська
районна рада

Політична партія 
“Об’єднання “САМОПОМІЧ”

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

29 жовтня ц. р. голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий провів коле-
гію Тернопільської районної держав-
ної адміністрації. Олександр Похилий 
представив учасникам колегії ново-
призначеного заступника голови рай-
держадміністрації Андрія Колісника. 

Тернопільський район отримав перше 
місце в рейтинговій оцінці результатів ро-
боти райдержадміністрацій Тернопільської 
області. Про це повідомив перший заступ-
ник голови Тернопільської РДА Володимир 
Осядач, доповідаючи про стан соціально-
економічного розвитку Тернопільського ра-
йону за 9 місяців 2015 року. Високий рей-
тинг досягнуто завдяки показникам еконо-
мічного розвитку, інвестиційної діяльності, 
споживчого ринку та ринку праці. Володи-
мир Осядач зазначив, що за звітний період 
промисловими підприємствами Тернопіль-
ського району вироблено продукції на суму 
829 мільйонів 464 тисячі 400 гривень (на 
10,6% більше, ніж за аналогічний період 
минулого року). Обсяг реалізованої про-
мислової продукції за січень-вересень цьо-
го року склав 575 мільйонів 759 тисяч 300 
гривень. Загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій, внесених в економіку Тернопіль-
ського району, станом на 1 липня 2015 року 
склав 5 мільйонів 513 тисяч 400 гривень. 
Частка експорту товарів Тернопільського 
району в області склала 46,8%, імпорту — 
55,9%. 

Сільськогосподарські підприємства Тер-
нопільського району цьогоріч намолотили 
60,2 тисячі тонн ранніх зернових при серед-
ній врожайності 40,4 ц/га. Станом на 19 
жовтня ц. р. обмолочено 9336 тонн кукуру-
дзи (середня врожайність 68 ц/га), 556 
тонн гречки (10 ц/га), викопано 36 тонн цу-
крових буряків (360 ц/га). 

За січень-вересень 2015 року районний 
бюджет за власними надходженнями вико-
нано на 123,2% (66 мільйонів 938 тисяч 
600 гривень). Доходів отримано на суму 
35 мільйонів 67 тисяч 800 гривень. До зве-

деного бюджету забезпечено збір податків 
у сумі 141 мільйон 724 тисячі 700 гривень, 
до державного бюджету — 64 мільйони 
101 тисяча 300 гривень, до місцевого бю-
джету — 77 мільйонів 623 тисячі 400 гри-
вень. За січень-вересень ц. р. отримано 
153 мільйони 726 тисяч 400 гривень єдино-
го соціального внеску. До бюджету управ-
ління Пенсійного фонду України в Терно-
пільському районі з усіх джерел фінансу-
вання надійшло 330 мільйонів гривень, з 
яких власні надходження склали 138,4 міль-
йона гривень.

З цього питання інформували заступник 
головного лікаря Тернопільського район-
ного територіального медичного об’єднання 
Ігор Войтович, начальник відділу освіти 
Тернопільської РДА Василь Цаль, началь-
ник відділу культури Тернопільської РДА 
Андрій Галайко. Заступник начальника-
начальник міліції громадської безпеки Тер-
нопільського РВ УМВС України в Терно-
пільській області Василь Дідух доповів про 
стан забезпечення громадського порядку в 
Тернопільському районі, роботу громад-
ських формувань з охорони громадського 
порядку та помічників дільничних інспекто-
рів міліції у першому-третьому кварталах 
цього року. 

Начальник управління соціального за-
хисту населення Тернопільської РДА Сер-
гій Мандзюк зазначив, що у першому пів-
річчі 2015 року середньомісячна заробітна 
плата штатного працівника в Тернопіль-
ському районі склала 3156 гривень. За-
гальна заборгованість із виплати заробіт-
ної плати на підприємствах Тернопільсько-
го району станом на 1 жовтня ц. р. —  
1 мільйон 29 тисяч 700 гривень. Згідно з 
інформацією Тернопільського міськрайон-
ного центру зайнятості, цьогоріч працевла-
штовано 654 мешканці Тернопільського 
району. Станом на 1 жовтня 2015 року на 
обліку в центрі зайнятості перебувають 359 
громадян, які проживають у Тернопільсько-
му районі.

За підсумками роботи колегії прийнято 
відповідні розпорядження та доручення го-
лови Тернопільської райдержадміністрації.

Колегія ●

Тернопільський район —  
лідер за показниками  

соціально-економічного 
розвитку

Депутати Тернопільської  
районної ради, обрані на місцевих 

виборах 25 жовтня 2015 року

Шановні працівники культури  
та ветерани галузі культури 

Тернопільського району!
Українська культура досі зберегла свою чистоту, самобутність, яскраву індивідуаль-

ність. Велика в цьому Ваша заслуга — працівників музеїв і бібліотек, будинків культури і 
клубів, мистецьких навчальних закладів, керівників художніх колективів. На Вашу честь 9 
листопада в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури і майстрів 
народного мистецтва спільно з Днем української писемності та мови.

Завдяки Вам, дорогі друзі, могутні традиції поєднувалися і поєднуються з новітніми 
поглядами, течіями, віддзеркаленням сучасності, створюючи таку культуру, яка зрозуміла 
молодому поколінню. Ви повертаєте із забуття, оберігаєте та розвиваєте народні тради-
ції та ремесла. Ви забезпечуєте пам’ять поколінь та створюєте сприятливі умови для 
формування цілісного культурного простору.

Дякуємо Вам за те, що стоїте на сторожі наших культурних здобутків та  традицій, 
пропагуєте моральні принципи і робите життя наших краян яскравішим. Дякуємо, що ді-
литеся часточками своєї душі, дбаючи про настрій тих, кому даруєте своє мистецтво. 

У переддень професійного свята зичимо Вам міцного здоров’я, родинного затишку, 
особистого щастя і нових творчих здобутків у благородній справі відродження, збере-
ження і примноження духовних надбань нашого краю.

Андрій ГАЛАЙКО,  
начальник відділу культури  

Тернопільської райдержадміністрації. 
Любов БИК,  

голова Тернопільської районної організації  
профспілки працівників культури.                                                    

Шановна громадо  
села Миролюбівка!

Від щирого серця вітаю Вас із храмовим празником церкви 
Святого Великомученика Димитрія. Нехай це величне свято на-
повнює Ваші серця світлими почуттями віри, надії, любові, ду-
шевною чистотою та спокоєм. Бажаю Вам доброго здоров’я, 
родинного затишку, добра і достатку, наснаги на добрі і благії 
діла.

З повагою — Миролюбівський  
сільський голова  

Володимир КРИНИЦЬКИЙ.      



Програма телепередачП’ятниця, 6 листопада 2015 року

9 листопада
понеділок 

10 листопада
ВіВторок

11 листопада
середа

12 листопада
ЧетВер

13 листопада
п’ятниця

14 листопада
субота

15 листопада
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 11.40, 22.50,
            23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 День української писемностi 
      та мови. Диктант Нацiональної єдностi.
09.05 Вiчне.
09.25 Перша студiя.
10.10 Д/ф “Формула життя 
         Олександра Палладiна”.
10.30, 11.45 Диктант Нацiональної єдностi.
12.05 Д/ф “Втеча з культу”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 Т/с “Естонська РСР”.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 М/с “Друзi-янголи”.
14.50 Хочу бути.
15.30 Х/ф “Страсний тиждень”.
17.15 Богатирськi iгри.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в Європi.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
        23.15, 3.50 “ТСН”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45 “Мiняю жiнку-7».
12.20 Комедiя “Особливостi 
        нацiонального полювання”.
14.10 “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.40 “Клiнiка”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Кохання у великому мiстi-3”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Комедiя “Мабуть, 
        боги з’їхали з глузду”.

інтер
05.40 Д/с “Україна: забута iсторiя”.
06.40 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25 Т/с “Серафима Прекрасна”.
13.50, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Вiдлига”.
00.50 Х/ф “Дзвiнок”. (3).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Міська рада інформує.
07.40 «Євромакс».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Слідства. інфо».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Карпатське золото». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00,22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Миротворці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Труба мiстера Сосиски.
10.15 Дивитися всiм!
10.30 Х/ф “Ягуар”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.05 Х/ф “Леон”.
16.05 Х/ф “П’ятий елемент”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Малавiта”. (2).

стб
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Все буде смачно!”
08.45, 18.30 “За живе!”
10.00 “Зiркове життя”.
11.50 “Битва екстрасенсiв-15”.
14.00 “Танцюють всi!-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
20.00, 22.45 “Хата на тата”.
23.15 “Детектор брехнi-7”.
00.35 “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 Т/с “Щасливi разом”.
13.55 Х/ф “Кидок кобри”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою».
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за ревiзором.
23.55 Х/ф “Солдат Джейн”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
06.50 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.
13.25, 19.00 Панянка-селянка.
14.20 Пiвцарства за любов.
15.15 Вiталька.
16.20, 22.00 Країна У.
17.40, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.55 Дайош молодьож!
00.40 Анекдоти.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорож гурмана”.
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, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 Із нашої відеотеки.”
          Симфонія дерева”.
15.20 “Живе багатство України”.
15.40 “Гра долі”.
15.55 “Край, в якому я живу”.
16.15 “Чудесний канал”.
17.00 “Сад. Город. Квітник”.
17.20 “100 шедеврів”.
17.35 Із нашої відеотеки. 
        “Нескорені краяни”.
17.50 “Духовні скарби України”.
18.00 “Золота провінція”.
18.30 “Подаруй надію”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
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 “Імена”.
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 О. 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 “Не йди”. (2).
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.00 Т/с “Цвiт черемшини”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мумiя”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
       21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.45, 
          23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/ф “Журналiст
         i масовий вбивця”.
10.50 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку 
         з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Т/с “Земля обiтована”.
14.40 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/с “Друзi-янголи”.
15.40 Фольк-music.
16.45 Чоловiчий клуб. Спорт.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
        16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45 “Мiняю жiнку-7».
12.20, 21.00 Комедiя “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 “Iнспектор Фреймут”.
00.00 Х/ф “Кон-тiкi”.

інтер
05.25 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок
          з Iнтером”.
09.20 Т/с “Серафима Прекрасна”.
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.40 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується 
           кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Вiдлига”.
00.15 Х/ф “Марафонець”. (2).

TV-4
ПРОФІЛАКТИКА
14.00 «Сільський календар».
14.30 «Духовні роздуми».
15.00 Переможний голос 
         віруючого.
15.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
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 Європа у фокусі.
20.30 «Євромакс».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Іржавий 
        алюміній».(2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 20.20 Цивiльна 
         оборона.
11.05, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
12.00, 13.20 Х/ф “Прибульцi-2. 
          Коридори часу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50 Т/с “Код Костянтина”.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.20 Т/с “Морська полiцiя.
         Лос-Анджелес”.

стб
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.25 “Все буде смачно!”
09.20, 18.30 “За живе!”
10.45 “Зiркове життя”.
12.25 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Танцюють всi!-2”.
20.00, 22.45 “Кохана, 
         ми вбиваємо дiтей”.
23.45 “Один за всiх”.
00.50 Х/ф “Мiчман Панiн”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
       Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродливою».
18.00, 23.55 Абзац!
19.00 Половинки.
20.30 Х/ф “Драконiвськi
         перли: Еволюцiя”.
22.15 Супермодель по-українськи.
00.55 Т/с “Милi обманщицi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
06.50 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.
13.25, 19.00 Панянка-селянка.
14.20 Пiвцарства за любов.
15.15 Вiталька.
16.20, 22.00 Країна У.
17.10, 21.00 Одного разу 
         пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.55 Дайош молодьож!
00.40 Анекдоти.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “В об’єктиві ТТБ”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Випробуй на собі”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Перлини Прибузького краю”.
14.00 Д/Ф “Батурин 
          столиця гетьмана І.Мазепи”.
14.25 Із нашої відеотеки.” 
        Нескорені краяни”.
14.40 “Сад. Город. 
          Квітник”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Золота провінція”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Зона ризику”.
18.00 “Замки 
         Тернопілля”.
18.15 “Степовики”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Соціальні грані”.
20.25 “Мальовниче
         Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Герої серед нас”.
21.30 “Європа очима у
         країнця”.
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 Т/с “Цвiт черемшини”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. 
        Битва”.
21.00 Т/с “Цвiт черемшини”.
23.00 Подiї дня.
23.30 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 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.50,
        22.45, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 ДебатиPRO.
11.30 Д/ф “Конфуцiй. 
        Шлях видатного мислителя”.
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Т/с “Земля обiтована”.
14.40 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/с “Друзi-янголи”.
15.05 Школа Мерi Поппiнс.
15.40 Музичне турне.
16.40 Як це?
17.10 Д/с “Сага старовинної пущi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Нацiональнi дебати. Київ.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
      16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Мiняю жiнку-7».
10.45 “Мiняю жiнку-4”.
12.20, 21.00 Комедiя “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 “Весiлля наослiп”.
00.00 Бойовик “Полiт Фенiкса”. (2).

інтер
05.25 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Серафима Прекрасна”.
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.40 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Вiдлига”.
00.15 Х/ф “Сонна Лощина”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.00 «Євромакс».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.35 «Щоденник для батьків».
13.00 І. Федишин «Музична феєрія».
14.00 Х/ф «Іван та кобила». (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 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Не забувай мене, 
        заради всіх святих». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.00, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
11.55, 13.20 Х/ф “Вартовi порядку”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30 Т/с “Код Костянтина”.
15.30, 16.25 Патруль. Самооборона.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.20 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!”
10.00 “Зiркове життя”.
11.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.25 “Танцюють всi!-3”.
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.
01.35 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою».
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
20.55 Х/ф “Вогонь i лiд”.
22.40 Аферисти в мережах.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
06.50 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.
13.25, 19.00 Панянка-селянка.
14.20 Пiвцарства за любов.
15.15 Вiталька.
16.20, 22.00 Країна У.
17.10, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.55 Дайош молодьож!
00.40 Анекдоти.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні 
         Мультляндії”.
12.00 “Замки Тернопілля”.
12.15 “Герої серед нас”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Будьте здорові”.
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Дива цивілізації”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Своє, українське”.
17.15 “7 природних 
          чудес України”.
17.30 “Скарби музеїв
         Полтавщини”.
18.00 “Актуально”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Усе любов’ю 
         зміряне до дна…”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Діловий ритм”.
20.00 “Будуть приходити люди”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

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 Т/с “Цвiт черемшини”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.00 Т/с “Цвiт черемшини”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: 
         Мiсце злочину Маямi-4”. (2).

ут 1
06.00, 7.10, 8.05, 9.00, 16.35, 22.45 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.15 Свiт on line.
08.40 Тепло.ua.
09.20 Хто в домi хазяїн?
09.40 Як це?
10.00 5 баксiв.net.
10.25 Спогади.
10.55 Твiй дiм.
11.45 Фольк-music.
12.55 Хокей. Чемпiонат України.
          “Донбас” — “Рапiд”.
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.45 Д/ф “Веслувальник”.
17.40 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
18.45 Театральнi сезони.
19.20 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
         А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.05 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
07.00 “Що? Де? Коли?”
08.00 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-3: Танзанiя, Ефiопiя”.
12.15 “Iнспектор Фреймут”.
13.35 “Весiлля наослiп”.
15.00 “Чотири весiлля-4”.
16.30 “Розсмiши комiка”.
17.30 Комедiя “Особливостi 
         нацiональної риболовлi”.
19.30, 5.25 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Маленькi гiганти”.
23.15 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
23.25 “Свiтське життя”.
00.25 Х/ф “Перший крок у хмарах”.

інтер
05.00 “Великий бокс” на “Iнтерi”.
06.15 “Великий бокс”. Денис Берiнчик
       Iнносент Аньянву, Умар Саламов 
        Дуду Енгумбу.
08.10 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.05 Х/ф “Шалено закоханий”.
13.05 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
21.40 Т/с “Мама буде проти”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «4 листи фанери». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архіка-
тедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «У тридев’ятому царстві». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Модна правда».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Рятувальний модуль». (1).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.40 Факти.
06.05 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.55 Х/ф “Iнструкцiї не додаються”.
09.25 Зiрка YouTube.
10.45, 13.00 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф “Золота дитина”.
16.15 Х/ф “Поїздка до Америки”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України.
20.35 Х/ф “13-й район. Цеглянi маєтки”.
22.30 Х/ф “Напролом”.
00.20 Х/ф “Нiкiта”. (2).

стб
06.20, 10.50 “Х-Фактор-6”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
13.50, 15.35 “МастерШеф-5”.
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”.
01.15 “Детектор брехнi-7”.

новий канал
05.35, 7.25 Kids’ Time.
05.40 Х/ф “Флiппер”.
07.30 М/ф “Переполох у Гiмалаях”.
09.00 Х/ф “Драконiвськi перли: Еволюцiя”.
10.45 Х/ф “Подорож: Таємничий острiв”.
12.30 Х/ф “Гаррi Поттер
         i фiлософський камiнь”.
15.15 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна кiмната”.
18.15 Х/ф “Гаррi Поттер 
        i в`язень Азкабана”. (2).
21.00 Х/ф “Гаррi Поттер i кубок вогню”.
23.45 Х/ф “Мерайя Мундi 
         i скринька Мiдаса”. (2).

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки-мутанти
         черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.20 М/ф “Бембi-2”.
12.35 М/ф “Бiонiкл: Вiдродження легенди”.
13.45, 22.00 Країна У.
14.30 Х/ф “Моя супермама”.
16.15 Х/ф “Боги, мабуть, з’їхали з глузду”.
18.15 Х/ф “Кохання та iншi катастрофи”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.55 Дайош молодьож!
23.50 Х/ф “Чужi проти Хижака-2”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту “.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.45 “Учнівський щоденник”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.40 “Духовні скарби України”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Мальовниче Тернопілля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Наодинці з усіма”.
17.30 “Розквітай, моє Поділля”.
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Подорож гурмана”.
18.50 “Край, в якому я живу”.
19.00 “Музичний калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
21.55 “Духовні скарби України”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 Весільні рушники Світлани Новосад”.
22.30 “Музика двох сердець”.
22.50 “Мальовниче Тернопілля”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
06.30 Подiї.
07.00 Реальна мiстика.
08.00 Т/с “Найщасливiша”.
11.50 Т/с “Люба. Любов”. (2).
15.35 Х/ф “Терапiя любов’ю”.
17.45, 20.15 Т/с “Вiдбиток любовi”. (2).
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
23.00 Подiї. Вибори-2015.
23.30 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
23.50 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 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 10.40, 12.15, 17.55, 
        22.50, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Нацiональнi 
        дебати. Київ.
10.50 Вiйна i мир.
11.50 Вiкно до Америки.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40, 3.10 Т/с “Земля обiтована”.
14.40 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/с “Друзi-янголи”.
15.05 Хто в домi хазяїн?
15.50 Надвечiр’я. Долi.
16.45 Свiтло.
17.30 Книга.ua.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time” 
        з Мирославою Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.45 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 
        Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45 “Мiняю жiнку-4”.
12.20, 21.00 Комедiя “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 Бойовик “Великий майстер”. (2).

інтер
05.25 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Серафима Прекрасна”.
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
        з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.40 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Вiдлига”.
00.40 Х/ф “П’ятниця 13-те”. (3).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Тіні забутих 
        предків». (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 «Слідства. Інфо».
21.30 Програма «Вікно 
        в Європу. Сильні разом».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Розкішне життя». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Цивiльна оборона.
11.05, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
12.00, 13.20 Х/ф “Любов на трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30 Т/с “Код Костянтина”.
15.30, 16.25 Патруль. 
         Самооборона.
16.50, 22.20 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.20 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”.
11.15 “Битва екстрасенсiв”.
12.55 “Танцюють всi!-3”.
20.00, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
23.05 “Один за всiх”.
00.20 Х/ф “Ти iнодi згадуй”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
        Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою».
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.25 Х/ф “Подорож:
         Таємничий острiв”.
22.15 Хто зверху?

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
06.50 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.
13.25, 19.00 Панянка-селянка.
14.20 Пiвцарства за любов.
15.15 Вiталька.
16.20, 22.00 Країна У.
17.10, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.55 Дайош молодьож!
00.15 Т/с “Янгол або Демон”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Телевізор”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Скарби музеїв Полтавщини”.
14.00 “Будуть приходити люди”.
14.25 “Усе любов’ю зміряне до дна…”
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 Погода. Анонси.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 “Храми Поділля”.
17.30 Із нашої відеотеки.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
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 Т/с “Цвiт черемшини”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.00 Т/с “Цвiт черемшини”.
23.00 Подiї дня.
23.30 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 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 17.40, 22.50 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
10.00 Д/ф “Революцiя: за i проти”.
10.50 Д/с “Сага старовинної пущi”.
12.05 Д/ф “Кайпiнськi будинки-привиди”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.40 Т/с “Земля обiтована”.
14.50 М/ф “Iсторiя про мрiю”.
14.55 Казки Лiрника Сашка.
15.30 Спогади.
16.00 Театральнi сезони.
16.40 Вiра. Надiя. Любов.
17.45 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45 “Мiняю жiнку-4”.
12.20 Комедiя “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”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 Бойовик “Збройовий барон”. (2).

інтер
05.25 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Серафима Прекрасна”.
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.20, 16.15 “Судовi справи”.
16.40 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Хрещений батько”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15 Ранковий фітнес.
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Вбивство у зимовій Ялті». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Про кіно».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Абсолютне вторгнення». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.00, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
11.55, 13.20 Х/ф “Iнструкцiї не додаються”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50 Т/с “Код Костянтина”.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
22.20 Що по телеку?
23.20 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”.

стб
06.00 Х/ф “Не горюй”.
07.50 “Зiркове життя”.
08.50 “Зiркове життя”.
09.45 Х/ф “Рiвняння любовi”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 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”.
16.15, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
20.40 Половинки.
22.05 Суперiнтуїцiя.
23.45 Стенд-Ап шоу.
00.40 Х/ф “Солдат Джейн”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
06.50 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.
13.25 Панянка-селянка.
15.15 Вiталька.
16.30 Країна У.
17.20 Одного разу пiд Полтавою.
18.15 Х/ф “Кохання та iншi катастрофи”. (2).
20.00 Х/ф “Час”. (2).
22.00 Х/ф “Ларго Вiнч. Початок”. (2).
00.00 Х/ф “Чужi проти Хижака-2”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 Д/Ф “Вражаючий світ тварин”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Храми Поділля”.
13.45 “Запоріжжя туристичне”.
14.00 “Що робити?”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Ми українські”.
15.30 “Видатні волиняни”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Краяни”.
17.25 “Духовні скарби України”.
17.30 “Cлово має народний депутат”.
18.00 “Мамина сорочка”. Муз. програма.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Влада таланту”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
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 “Парламенти світу”.
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 Т/с “Цвiт черемшини”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.00 Т/с “Цвiт черемшини”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi-4”. (2).

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 20.20, 
        22.45 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.40 Вперед на Олiмп!
09.20 М/с “Друзi-янголи”.
09.45 Хочу бути.
10.05 М/ф “Iсторiя про мрiю”.
10.10 М/ф “Тарбозавр”.
12.05, 21.30 Полiцiя 1.0.
12.55 Хокей. Чемпiонат України. 
          “Донбас” — “Рапiд”.
15.30 Богатирськi iгри.
16.20 Чоловiчий клуб.
16.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 
        БК “Хiмiк” — БК “Iнфiз-Баскет”.
19.10 Концерт сестер Тельнюк.
20.30 На пам’ять.
21.00 Новини.
22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Гранд-шоу “Я люблю тебе, Україно!”

канал «1+1»
06.15, 5.05 “Найвидатнiшi 
         фокусники свiту”.
07.05 “Їжа з Пiднебесної. 
         Середовище перебування”.
08.05 “Грошi”.
09.30 “Свiтське життя”.
10.30, 19.30 “ТСН”.
11.30 “Маленькi гiганти”.
14.00 “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
05.15 Д/с “Легенди бандитської Одеси”.
05.35 “Чекай на мене. Україна”.
07.50, 8.40 “Школа доктора 
       Комаровського”.
09.30 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 “Кохання з першого погляду”.
13.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2”.
18.00, 20.30 Т/с “Мама буде проти”. (2).
20.00 “Подробицi”.
22.30 “Великий бокс”. Денис Берiнчик 
       Iнносент Аньянву, Умар Саламов 
          Дуду Енгумбу.
00.20 “Великий бокс” на “Iнтерi”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30  «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «4 листи фанери». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Унікальна Україна.
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Дитячий будинок». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «У тридев’ятому царстві». (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 Концерт
        Арсена Мірзояна.
21.20 «Євромакс».
21.55 Х/ф «Дитячий будинок». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.40 Факти.
06.05 М/с “Том i Джерi 
         в дитинствi”.
06.55 Стоп-10.
07.50 Провокатор.
09.45 Секретний фронт.
10.45 Антизомбi.
11.45 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.00 Цивiльна оборона.
13.55 Iнсайдер.
14.50 Т/с “Нiконов i Ко”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Геракл. Початок легенди”.
22.00 Х/ф “Вiйна богiв.
          Безсмертнi”.
00.00 Х/ф “Незаконне 
          вторгнення”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Ти менi,
          я  тобi”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Хата на тата”.
11.55, 23.00 Т/с “Коли ми вдома”.
16.30 “Зваженi та щасливi-5”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
23.55 “Х-Фактор-6. 
        Пiдсумки голосування”.

новий канал
05.40, 7.35 Kids’ Time.
05.45 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.40, 14.35 Хто зверху?
09.40 Ревiзор.
12.25 Пристрастi за ревiзором.
16.35 М/ф “Переполох у Гiмалаях”.
18.05 Х/ф “Гаррi Поттер 
        i фiлософський камiнь”.
21.00 Х/ф “Гаррi Поттер 
         i таємна кiмната”.
00.05 Х/ф “Вогонь i лiд”.

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
       черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.20 М/ф “Бiонiкл: 
        Вiдродження легенди”.
12.35 М/ф “Бембi-2”.
13.45, 22.00 Країна У.
14.15 Х/ф “Боги, мабуть, з`їхали з глузду”.
16.15 Х/ф “Моя супермама”.
18.00 Х/ф “Час”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.55 Дайош молодьож!
23.50 Х/ф “Ларго Вiнч. Початок”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Запоріжжя туристичне”.
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 “Влада таланту”.
15.00 “Дива цивілізації”.
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 Танцює “Бджілка”.
17.40 “Живе багатство України”.
18.00 Із нашої відеотеки. 
        “Цвіт Галичини”.
18.40 “Думки вголос”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.15 “Акценти тижня”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
21.30 “Поклик таланту “.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 15.00, 21.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Страшна красуня”.
09.00 Вiдверто з Машею Єфросинiною.
10.00, 23.40 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Т/с “Найщасливiша”.
14.40, 15.20 Т/с “Люба. Любов”. (2).
18.50 Футбол. Вiдбiр до Євро-2016. 
         “Україна” — “Словенiя”.
21.30 Х/ф “Терапiя любов’ю”.

4-9

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

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

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

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



5 П’ятниця, 6 листопада 2015 року Суспільство
Шкільний меридіан ●

Зайнятість ●

1. Байковецька сільська ра-
да об’єднаної територіальної 
громади — Кулик Анатолій  
Романович. 

2. Білецька сільська рада — 
Мотика Надія Ярославівна.

3. Буцнівська сільська рада 
— Мац Марія Петрівна.

4. Великоберезовицька  
селищна рада — Костюк  
Ілля-Михайло Ігорович.

5. Великобірківська селищ-
на рада — Мацелюх Роман  
Євгенович.

6. Великогаївська сільська 
рада об’єднаної територіаль-
ної громади — Кохман Олег  
Андрійович.

7. Великоглибочецька  
сільська рада — Зарівна Надія 
Іванівна.

8. Великолуцька сільська 
рада — Гутор Ольга Михайлівна.

9. Гаї-Шевченківська  
сільська рада —  Брич Богдан 
Васильович.

10. Довжанківська сільська 
рада —  Ткач Олег Михайлович.

11. Домаморицька  
сільська рада — Ладика Олег 

Ярославович.
12. Драганівська сільська 

рада — Борух Анатолій Петро-
вич.

13. Івачеводолішнівська 
сільська рада — Гук Михайло 
Федорович.

14. Ігровицька сільська рада 
—  Голик Галина Богданівна.

15. Йосипівська сільська  
рада — Данилюк Василь Іванович.

16. Малоходачківська сіль-
ська рада — Береза Володимир 
Васильович.

17. Мар’янівська сільська 
рада — Прейзнер Степан  
Мирославович.

18. Миролюбівська сіль-
ська рада — Криницький  
Володимир Дмитрович.

19. Мишковицька сільська 
рада — Фарина Оксана  
Богданівна.

20. Настасівська сільська 
рада — Злонкевич Микола  
Ярославович.

21. Острівська сільська рада 
— Піщатін Богдан Петрович.

22. Петриківська сільська 
рада — Король Володимир  

Михайлович.
23. Підгороднянська  

сільська рада — Чапрак Сергій  
Володимирович.

24. Почапинська сільська 
рада — Палига Марія Степанів-
на.

25. Плотицька сільська рада 
— Кравець Оксана Володимирів-
на.

26. Романівська сільська  
рада — Петріченко Галина  
Ярославівна.

27. Смиковецька сільська 
рада — Сидяга Володимир  
Степанович.

28. Ступківська сільська 
рада — Радецький Ігор  
Романович.

29. Чернелево-Руська  
сільська рада — Дручок  
Михайло Іванович. 

 
Голова Тернопільської  

районної виборчої комісії  
Г. М. Галич. 

Секретар Тернопільської  
районної виборчої комісії  

С. Б. Бутковський.

Офіційне ●

Повідомлення про результати виборів сільських  
і селищних голів Тернопільського району

Місцеві вибори 25 жовтня 2015 року  
Тернопільська районна  

виборча комісія

Людмила ІВАСЕЧКО, 
педагог-організатор НВК 

«Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія імені Степана 

Балея».

Великобірківська щкола-
гімназія – столиця дитинства 
і юності. Вона особлива, бо 
саме в цьому храмі науки на-
роджується особистість. 

Проте, стати гімназистом не-
легко. Це велика відповідальність, 
наполеглива праця, дисциплінова-
ність, повага до вчителів, друзів, 
батьків. Тому «Посвята у гімназис-
ти» учнів 5-А класу завжди хвилю-
юча як для дітей, так і для вчителів 

і батьків. 
В актовій залі було багато 

гостей, старших друзів, батьків. 
У майбутніх гімназистів було 
хвилювання, адже їм потрібно 
гідно представити свій клас, 
прийняти клятву. Під урочистий 
марш п’ятикласники вийшли на 
сцену і провели презентацію 
класу разом із класним керівни-
ком Ольгою Володимирівною 
Підборочинською. Діти розпові-
ли про свої здобутки у молодшій 
школі, спортивні досягнення, 
про те, чого навчилися у п’ятому 
класі. 

Присутні побачили творчих, іні-
ціативних, дружніх та наполегли-
вих школярів, які вступили у гімна-

зійну сім’ю. Випробування 
п’ятикласники витримали з честю 
і підійшли до найбільш хвилюючо-
го етапу посвяти – клятви юного 
гімназиста. Її зачитала президент 
шкільного парламенту Великобір-
ківської школи-гімназії Юліта Со-
колова. Традиційно учні другого 
гімназійного класу подарували 
юним гімназистам шапочки науки.

З вітальним словом виступили 
гості свята: начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Василь 
Зеновійович Цаль, Великобірків-
ський селищний голова Роман 
Євгенович Мацелюх та отець Ва-
силь. На завершення учні стар-
ших гімназійних класів підготува-
ли концерт.

Гімназія – наша  
маленька держава

Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, директор  
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” Володимир Польчій,  

класний керівник 5-А класу Ольга Підборочинська з юними гімназистами.

В управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільському районі функціонує “гаряча” телефон-
на лінія для надання консультацій щодо порядку проведення перерахунків пенсій у зв’язку із збільшен-
ням прожиткового мінімуму  для непрацездатних осіб з 1 вересня цього року. За отриманням консуль-
тацій можна звернутись за номерами “гарячих” телефонних ліній: 53-51-54; 53-51-32.

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі.

28 жовтня 2015 року у при-
міщенні Тернопільського 
міськрайонного центру за-
йнятості відбувся семінар 
для безробітних із питань 
запобігання торгівлі дітьми 
та експлуатації дитячої 
праці. До участі у семінарі 
запросили Зоряну Барчук 
— представника громад-
ської організації ТМЖК 
“Відродження нації”,  
консультанта національної 
безкоштовної гарячої  
лінії з протидії торгівлі 
людьми і консультування 
мігрантів. 

“Відповідно до загально-
прийнятого визначення, яке ви-
користовує Міжнародна органі-
зація праці, дитяча праця – це 
робота дітей, що має таку при-
роду чи інтенсивність, які зава-
жають навчанню дітей або шко-
дять їхньому здоров’ю та роз-
витку. Така праця може завдати 
дітям непоправної шкоди; вона 
суперечить нормам міжнарод-
ного права і українському на-
ціональному законодавству. В 
Україні праця неповнолітніх су-
воро регламентується законо-
давством. За його дотриман-
ням слідкують правоохоронні 
органи та громадські організа-
ції”, — відзначила Зоряна Бар-
чук.

Забороняється залучення ді-
тей до найгірших форм дитячої 
праці. Зокрема: 

* всі форми рабства або 
практика, подібна до рабства, 
зокрема, продаж дітей та тор-
гівля ними, боргова залежність, 
а також примусова чи 
обов’язкова праця, включаючи 
примусове чи обов’язкове вер-
бування дітей для використан-
ня їх у збройних конфліктах; 

* використання, вербування 
або пропонування дитини для 
зайняття проституцією, вироб-
ництва порнографічної продук-
ції чи порнографічних вистав; 

* використання, вербування 
або пропонування дитини для 
незаконної діяльності; 

* робота, яка за своїм харак-
тером чи умовами, в яких вона 
виконується, може завдати 
шкоди фізичному або психічно-
му здоров’ю дитини.

Учасники заходу жваво об-
говорювали питання щодо ди-
тячої праці, наводили життєві 
приклади, дискутували на тему 
”Чи має працювати дитина?” .

У багатьох країнах застосу-
вання праці малолітніх (осіб, які 
не досягли 14 років) забороне-

но. В українському Кодексі за-
конів про працю чітко прописа-
но вік, з якого дозволяється 
прийняти людину на роботу, — 
16 років. Як виняток, законо-
давство допускає працевла-
штування 14-15-річним юнакам 
і дівчатам, але лише за згодою 
одного з батьків чи осіб, які їх 
заміняють.

У жодному разі робота не 
має завдавати шкоди здоров’ю 
дитини, порушувати навчаль-
ний процес. Окрім того, непо-
внолітніх не можуть використо-
вувати на важких роботах (із 
переміщенням тяжких речей) і 
на роботах зі шкідливими, не-
безпечними умовами праці, на 
підземних роботах. Підлітки не 
мають працювати у нічні та по-
наднормові години, їх не можна 
залучати до робіт у вихідні. За-
робітна плата неповнолітнім 
працівникам при скороченій 
тривалості щоденної роботи 
виплачується в такому ж роз-
мірі, як і “дорослим” працівни-
кам при повній тривалості що-
денної роботи. Щорічні відпуст-
ки працівникам віком до вісім-
надцяти років повинні надавати 
у зручний для них час.

Задля кращої поінформова-
ності Зоряна Барчук роздала 
учасникам буклети з корисною 
інформацією щодо запобігання 
торгівлі людьми (в тому числі 
дітьми) та звернула увагу на 
номер національної безкоштов-
ної гарячої лінії з протидії тор-
гівлі людьми і консультування 
мігрантів, за яким будь-яка 
особа, при необхідності, може 
отримати кваліфіковану кон-
сультацію:

* 0 800 505 501 — зі стаціо-
нарних телефонів;

* 527 — для абонентів мо-
більних операторів.

Якщо ваша дитина бажає 
працювати, вік це дозволяє, 
допоможіть їй знайти роботу 
через близьких, знайомих та 
друзів, через центр зайнятості. 
Головне, щоб не було шкоди 
здоров’ю та навчанню дитини. 
Потреба працювати й заробля-
ти в дітей є, і в цьому немає 
нічого поганого. Можливо, са-
ме це дитяче уподобання зго-
дом стане професійним покли-
канням уже дорослої людини!

 
Інна ЛІСОВСЬКА,  

провідний фахівець із 
профорієнтації відділу 

активної підтримки 
безробітних 

Тернопільського МРЦЗ. 

Праця дітей

Валентина СЕМЕНЯК.

Як стало відомо,  директора 
української бібліотеки у Мо-
скві Наталю Шарину затри-
мали  після того, як провели 
там обшук. Жінку допитали 
у слідчому комітеті. Зі слів 
представника одного з ро-
сійських агентств, у примі-
щенні бібліотеки нібито бу-
ло виявлено видання з  
“прорусофобською” літера-
турою. Більше того, пані На-
талю затримано на 48 го-
дин. У суді вирішуватиметь-
ся питання про її арешт. 

Чесно кажучи, я шокована 
цим повідомленням, бо добре 
знаю пані Наталю, її заступника 
Віталія Крикуненка. Три роки то-
му мені пощастило побувати у 
цій бібліотеці напередодні Ново-
го року. Пані Наталя запланува-
ла тоді провести зі мною твор-
чий вечір, але як почалися події 
на Майдані, ситуація  
різко змінилася. Приїхала я до 

бібліотеки, яка знаходиться на 
Трифонівській вулиці, не з по-
рожніми руками — привезла ве-
лику сумку книг, які мені (на мій 
заклик) дружно позносили тер-
нопільські письменники. Сумку 
підняти не могла, такою вона бу-
ла важкою, але дорогою до Мо-
скви допомагали всі, хто зустрі-
чався на шляху. Наталя  
Григорівна зустріла радісно. 
Скликала всіх працівників, ми 
багато й цікаво спілкувалися. 
Вже тоді на бібліотеку почали 
здійснювати сплановані напади 
та гоніння: на подвір’ї білою 
фарбою “хтось” порозписував 
різні непристойності. Пан Віта-
лій зробив мені екскурсію зала-
ми бібліотеки. Там справді є 
унікальні книги, манускрипти, 
фоліанти, які розвінчують радян-
ські міфи і відновлюють історич-
ну справедливість. Про цю зу-
стріч можна прочитати на сайті 
української бібліотеки у Москві. 
Я спробувала зателефонувати 
до пані Наталі, але... телефон 
відключено.

Війна і ми ●

У бібліотеці української 
літератури, що в Москві,  

є багато книг тернопільських 
письменників
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Усього членів комісії: 7 осіб.
Будинок культури с. Байківці
Офіційне оприлюднення  

результатів виборів
Розглянувши протоколи  

Байковецької сільської виборчої 
комісії та  керуючись статтею 88 
Закону України “Про перші вибо-
ри депутатів сільських, селищ-
них, міських рад об’єднаних те-
риторіальних громад та відповід-
них сільських, селищних, міських 
голів”,

Байковецька сільська ви-
борча комісія постановила:

1. Вважати:
— Кулика Анатолія Романо-

вича — народився 23.05.1955 
року в м. Зборів. Освіта — вища. 
Безпартійний. Займає посаду 
Байковецького сільського голо-
ви. Проживає у с. Байківці. Само-
висунення — обраним на поса-
ду Байковецького сільського 
голови Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади.

2. Вважати:
— Турчманович Юлію Рома-

нівну — народилася 01.07.1990 
року в с. Байківці. Освіта — вища. 
Безпартійна. Працює начальни-
ком військово-облікового столу в 
Байковецькій сільській раді. Про-
живає в с. Байківці. Самовису-
нення — обраним депутатом в 
одномандатному виборчому 
окрузі №1; 

— Мудровського Михайла 
Васильовича — народився 
25.11.1983 року в м. Тернополі. 
Освіта — середня спеціальна. 
Безпартійний. Працює електро-
газозварювальником у ВАТ  
“Тернопільобленерго”. Проживає 
у с. Байківці. Самовисунення — 
обраним депутатом в одно-
мандатному виборчому окрузі 
№2; 

— Козака Василя Михайло-
вича — народився 04.11.1953 
року в с. Козівка. Освіта — се-
редня спеціальна. Безпартійний. 
Пенсіонер. Проживає в с. Байків-
ці. Самовисунення — обраним 
депутатом в одномандатному 
виборчому окрузі №3; 

— Чотловша Івана Альбер-
товича — народився 02.11.1962 
року в с. Косів Чортківського ра-
йону. Освіта — середня. Безпар-
тійний. Фізична особа-
підприємець. Проживає в с. Бай-
ківці. Самовисунення — обраним 
депутатом в одномандатному 
виборчому окрузі №4;

— Гарбуза Мар’яна Васи-
льовича — народився 11.05.1980 
року в с. Улашківці Чортківського 
району. Освіта — вища. Член по-
літичної партії “Удар”. Працює 
директором будинку культури  
с. Байківці. Проживає в с. Байків-
ці. Самовисунення — обраним 
депутатом в одномандатному 
виборчому окрузі №5;

—  Паращука Любомира Зі-
новійовича — народився 
22.02.1969 року в  с. Байківці. 
Освіта — середня спеціальна. 
Безпартійний. Працює на заводі 
“Оріон”. Проживає в с. Байківці. 
Самовисунення — обраним де-
путатом в одномандатному ви-
борчому окрузі №6;

— Рудавського Тараса Воло-
димировича — народився 
25.05.1982 року в м. Тернополі. 
Освіта — вища. Безпартійний. 
Фізична особа-підприємець. 
Проживає в с. Байківці. Самови-
сунення — обраним депутатом 
в одномандатному виборчому 
окрузі №7; 

— Телепа Романа Васильо-
вича — народився 19.02.1970 
року в с. Байківці. Освіта — се-
редня спеціальна. Безпартійний. 
Тимчасово не працює. Проживає 
в с. Байківці. Самовисунення — 
обраним депутатом в одно-
мандатному виборчому окрузі 
№8; 

— Волощук Ірину Василівну 
— народилася 28.12.1982 року в 
м. Тернополі. Освіта — вища. 
Безпартійна. Фізична особа-
підприємець. Проживає в с. Бай-
ківці. Самовисунення — обраним 
депутатом в одномандатному 
виборчому окрузі №9;

— Тернового Ігоря Володи-
мировича — народився 
14.03.1963 року в смт Микулинці 
Теребовлянського району. Освіта 
— вища. Безпартійний. Тимчасо-
во не працює. Проживає в с. Гаї 
Гречинські. Висунутий Терно-
пільською районною організаці-
єю Всеукраїнського обєднання 
“Батьківщина” — обраним депу-
татом в одномандатному ви-
борчому окрузі №10;

— Лагіша Ігоря Володими-
ровича — народився 20.09.1963 
року в м. Тернополі. Освіта — се-
редня спеціальна. Безпартійний. 
Власник ПП “Лісма”. Проживає в 
с. Гаї Гречинські. Висунутий Тер-
нопільською районною організа-
цією ПП “Об’єднання Самопоміч” 
— обраним депутатом в одно-
мандатному виборчому окрузі 
№11; 

— Левчук Катерину Іванівну 
— народилася 06.12.1961 року в 
с. Новоселиця Черкаської облас-
ті. Освіта — вища. Член Україн-
ської народної партії. Займає 
посаду директора Шляхтинець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінсько-
го. Проживає у с. Шляхтинці. 
Самовисунення — обраним де-
путатом в одномандатному ви-
борчому окрузі №12;

— Терещенко Миколу Івано-
вича — народився 25.01.1953 
року в с. Свободне Донецької 
області. Освіта середня спеці-
альна. Безпартійний. Пенсіонер. 
Проживає в с. Шляхтинці. Само-
висунення — обраним депута-
том в одномандатному вибор-
чому окрузі №13;

— Федорчука Дмитра Ми-
хайловича — народився 
22.08.1951 року в с. Клювинці 
Гусятинського району. Освіта — 
вища. Безпартійний. Займає по-
саду голови Шляхтинецької сіль-
ської ради. Проживає в с. Шлях-
тинці. Самовисунення — обра-
ним депутатом в одномандат-
ному виборчому окрузі №14; 

— Гураля Ігоря Йосифови-
ча— народився 07.11.1975 року 
в м. Тернополі. Освіта — середня 
спеціальна. Безпартійний. Фізич-
на особа-підприємець. Прожи-
ває в с. Лозова. Самовисунення 
— обраним депутатом в одно-
мандатному виборчому окрузі 
№15; 

— Кіца Юрія Йосиповича — 
народився 04.08.1974 року в  
с. Лозова. Освіта — вища. Без-
партійний. Працює в Тернопіль-
ській КПТМ старшим майстром. 
Проживає в с. Лозова. Самови-
сунення — обраним депутатом 
в одномандатному виборчому 
окрузі №16;

— Саланського Василя  
Богдановича — народився 
11.02.1982 року в с. Шляхтинці. 
Освіта — вища. Безпартійний. 
Займає посаду старшого мене-
джера АТ “Райффайзен Банк 
Аваль”. Проживає в с. Курники. 
Самовисунення — обраним де-
путатом в одномандатному ви-
борчому окрузі №17; 

— Рудого Олега Мирославо-
вича — народився 23.08.1972 
року в с. Стегниківці. Освіта — 
середня спеціальна. Безпартій-
ний. Тимчасово не працює. Про-
живає в с. Стегниківці. Самови-
сунення — обраним депутатом 
в одномандатному виборчому 
окрузі №18;

— Скиблюк Любов Михай-

лівну — народилася 27.03.1967 
року в с. Курники. Освіта — се-
редня спеціальна. Безпартійна. 
Займає посаду головного бух-
галтера Стегниківської сільської 
ради. Проживає в с. Стегниківці. 
Самовисунення — обраним де-
путатом в одномандатному ви-
борчому окрузі №19; 

— Уніята Тараса Кириловича 
— народився 24.08.1963 року в с. 
Дубівці. Освіта — середня спеці-
альна. Безпартійний. Фізична 
особа- підприємець. Проживає в 
с. Дубівці. Самовисунення — об-
раним депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№20;

— Ільківа Богдана Володи-
мировича — народився 
16.06.1966 року в с. Дубівці. 
Освіта — середня спеціальна. 
Безпартійний. Фізична особа-
підприємець. Проживає в с. Ду-
бівці. Самовисунення — обра-
ним депутатом в одномандат-
ному виборчому окрузі №21;

— Лучкевич Ларису  
Степанівну — народилася 
18.10.1969 року в с. Дубівці. 
Освіта — вища. Безпартійна. 
Працює вчителем початкових 
класів Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Проживає в м. Тернопіль. Само-
висунення — обраним депута-
том в одномандатному вибор-
чому окрузі №22.

Керуючись статтею 86 Закону 
України “Про перші вибори депу-
татів сільських, селищних, місь-
ких рад об’єднаних територіаль-
них громад та відповідних сіль-
ських, селищних, міських голів”, 

Байковецька сільська  
виборча комісія постановила:

Наступні результати голосуван-
ня з виборів депутатів до Терно-
пільської районної ради у багато-
мандатному виборчому окрузі №5:

—  Тернопільська районна ор-
ганізація “Радикальної Партії 
Олега Ляшка” —  Дорошенко Во-
лодимир Олексійович — 253 го-
лосів;

—  Тернопільська організація 
районної політичної партії “Гро-
мадянська позиція” — Яворський 
Олександр Олексійович — 39 го-
лосів; 

—  Тернопільська районна  
організація партії “Об’єднання 
“Самопоміч” —  Лагіш Ігор Воло-
димирович — 313 голосів;

— Тернопільська районна в 
Тернопільській області організа-
ція політичної партії “Громад-
ський рух “Народний контроль” 
— Чорний Назар Миколайович — 

183 голоси;
— Тернопільська районна   

організація політичної партії 
“УКРОП” — Яворський Роман Іва-
нович — 55 голосів;

— Тернопільська районна  
організація “Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина” —  
Терновий Ігор Володимирович — 
159 голосів;

— Тернопільська районна в 
Тернопільській області організа-
ція партії “Блок Петра Порошен-
ка “Солідарність” — Пулька Ві-
ктор Володимирович — 325 голо-
сів;

— Тернопільська організація 
політичної партії “Українська Га-
лицька Партія” Колос Володимир 
Володимирович — 31 голос.

Байковецька сільська  
виборча комісія постановила:

Наступні результати голосуван-
ня з виборів депутатів до Терно-
пільської районної ради у багато-
мандатному виборчому окрузі №6: 

— Тернопільська районна  
організація “Радикальної Партії 
Олега Ляшка” — Скубіш Олег  
Володимирович — 183 голоси;

— Тернопільська організація 
районної політичної партії “Гро-
мадянська позиція” — Сахнюк 
Олександра  Зіновіївна — 68 го-
лосів;  

— Тернопільська районна  
організація партії “Об’єднання 
“Самопоміч” Вельган Лілія  
Петрівна — 109 голосів;

— Тернопільська районна в 
Тернопільській області організа-
ція політичної партії “Громад-
ський рух “Народний контроль” 
— Кулинич Андрій Ярославович 
— 241 голос; 

— Тернопільська районна  
організація політичної партії 
“УКРОП” Лагошняк Віктор  
Володимирович — 23 голоси; 

— Тернопільська районна  
організація “Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина” —  
Ратушняк Олег Миколайович — 
202 голоси;

— Тернопільська районна в 
Тернопільській області організа-
ція партії “Блок Петра Порошен-
ка “Солідарність” — Дума Микола 
Андрійович — 287 голосів;

— Тернопільська організація 
політичної партії “Українська  
Галицька Партія” — Чаповський 
В’ячеслав Васильович — 70  
голосів.
Голова Байковецької сільської 

виборчої комісії  
Г. В. ЛЕНЬКО.     

Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних громад та відповідних 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року 
Постанова №20

с. Байківці

28 жовтня 2015 року голова Тернопіль-
ського обласного благодійного фонду 
“Апостол” Ігор Апостол разом із головним 
спеціалістом сектору молоді та спорту Тер-
нопільської райдержадміністрації, членом 
президії правління Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного Хреста 
України Світланою Яхван відвідали багато-
дітні сім’ї Тернопільського району, які опи-
нилися в складних життєвих обставинах і 
потребують допомоги: сім’ю Гуцуляк із села 
Підгороднє, в якій виховується 8 неповно-
літніх дітей, та сім’ю Дручок-Пласконіс із 
селища Великі Бірки, в якій виховується 
4 неповнолітніх дітей. 

Багатодітні сім’ї отримали допомогу від 
благодійного фонду “Апостол” та Терно-
пільської районної організації Товариства 
Червоного Хреста України: продукти харчу-
вання, речі першої необхідності, одяг та 
іграшки.

На фото: головний спеціаліст сектору 
молоді та спорту Тернопільської райдер-
жадміністрації Світлана Яхван та голова  
Тернопільського обласного благодійного 
фонду “Апостол” Ігор Апостол у багатодітній 
сім’ї Дручок-Пласконіс у селищі Великі 
Бірки.

Благодійний фонд “Апостол”  
допомагає багатодітним сім’ям

У третьому кварталі 2015 року 
Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України зареєструвала та 
видала 56,8 тис. документів до-
звільного характеру. З них найбіль-
ше декларацій про початок буді-
вельних робіт (20,7 тис.) та декла-
рацій про готовність об’єкту до 
експлуатації (17,4 тис.). Зареєстро-
вано 12,7 тис. повідомлень про по-
чаток будівельних робіт, видано 438 
дозволів на будівництво та 224 сер-
тифікатів готовності об’єктів. В 
липні-вересні 2015 року найбільше 
дозвільних документів зареєстрова-
но у Львівській, Київській та Дніпро-
петровській областях. 

У рамках «будівельної амністії» 
— легалізації самочинних будів-
ництв, які здійснені в 1992-2011 рр. 
– в третьому кварталі 2015 року за-
реєстровано 3,3 тис. декларацій 
про готовність об’єкту до експлуа-
тації. Найбільше – в Дніпропетров-
ській, Тернопільській та Чернівець-
кій областях. 

Прес-служба ДАБІ України. 
Довідки за телефоном:  

(044) 291-69-05.

В липні-вересні ДАБІ 
зареєструвала 

56,8 тисяч дозвільних 
документів

Це важливо ●
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Соціум

Продовження.
Початок у №42-43.

Ірина ЮРКО. 
Тернопіль — Вільнюс.

Вулиці столиці Литви ви-
нятково охайні, жодної 
пилинки. Мабуть, якби не 
було так холодно, можна 
було б безпечно ходити 
босоніж. На головній цен-
тральній вулиці Вільнюса 
— на проспекті Гедиміна є 
затишна піцерія “Субма-
рина”. Тут у мене відбула-
ся зустріч із місцевим по-
літиком, активісткою, во-
лонтером Юлією Мацке-
вич. Ця молода жінка від-
крила мені “ширму” в де-
що втаємничений світ 
Литви. Те, як живуть ли-
товці в столиці, зовсім не 
означає, що так і в провін-
ції. В окремо взятій литов-
ській провінції — у Шаль-
чинінкайському районі — 
наразі не дуже весела 
картина.

“Unseen All Ukraine”
29-річна Юлія Мацкевич — ке-

рівник “Європроекту” щодо допо-
моги Україні, депутат Шальчинін-
кайської міської ради. Впродовж 
двох років була молодіжним пред-
ставником Литви в Раді  
Європи. Живе і працює у місті 
Шальчинінкай, яке знаходиться 
неподалік Вільнюса. Володіє  
англійською, литовською, росій-
ською, за три останні роки вивчи-
ла українську мову. Аби зрозуміти 
масштаби волонтерської роботи 
Юлії, ось вам факт: за останні два 
роки вона 25 разів побувала  
в Києві. 

— Моя зустріч з Україною роз-
почалася два з половиною роки 
тому — з телефонного дзвінка від 
українців, які шукали активну мо-
лодіжну організацію у Литві, — 
пригадує Юлія. — У моїй молодіж-
ній організації зараз понад 400 
осіб по всій країні. У 2013-му я і 
мої українські партнери почали 
організацію українського осередку 
в Вільнюсі на підтримку підписан-
ня документу щодо асоціації з Єв-
росоюзом. Було організовано дво-
денний фестиваль за участю мит-
ців з України, під час якого я дуже 
тісно потоваришувала з молоддю 
Львова, Києва, Сум, Луганська. З 
іншого боку, ми організовували 
поїздки європейської молоді в 
Україну. Останній за часом мій 
проект, профінансований Євроко-
місією, — “Unseen All Ukraine” 
(“Невідома Україна”) — масштабна 
експедиція молоді з 12 країн Єв-
ропи у грудні минулого року в 
Львівську, Волинську області. Єв-
ропейці познайомилися з україн-
ською місцевістю, побутом, пред-
ставниками влади, простими 
людьми. Насправді переконати 
європейців поїхати в країну, де 
фактично триває війна, було не-
легко. Зголосилися переважно 
хлопці. У результаті іноземці змі-
нили свої упередження щодо 
України, позбулися багатьох уста-
лених стереотипів”. За підсумка-
ми проекту “Unseen All Ukraine” 
створено 30-метрову поему, де 
кожен учасник писав про те, що 
нового відкрив в Україні. Цю пое-
му потім демонстрували у бага-
тьох країнах Європи.

— Щодо консультацій у сфері 
самоврядування, ми тепер приїж-
джаємо в Україну, як свого часу це 
робили для нас німці, передаючи 
прогресивний досвід, — каже Юлія 
Мацкевич. — На жаль, поки що, є 
відчуття, що влада, зокрема, у 
парламенті України, не хоче до-
слухатися до литовців у цьому на-
прямку. 

Тепер настав час зазирнути за 
“ширму”. Є у Литві провінція, яка 
має схожу проблематику з україн-
ським Донбасом. У рідному місті 
Юлії — Шальчинінкай, яке знахо-
диться за 40 кілометрів від Віль-
нюса, основне населення — націо-
нальні меншини. Понад 80% 
Шальчинінкайського району (з 35 
тисяч осіб — ред.) — поляки за по-
ходженням. А із загальної кількос-
ті населення Литви поляків — 200 
тисяч, загалом представники ін-
ших національностей у цій країні 
становлять 14 відсотків. У Шаль-
чинінкайському районі проживає 
велика частка соціально незахи-
щених осіб, зокрема, тут найбіль-
ше інвалідів, порівняно з загаль-
нолитовським показником. Безро-
біття процвітає. Промисловості 
нема. Молодь виїжджає у столи-
цю. Польська і білоруська громад-
ськість тут великою мірою підтри-
мує “східного сусіда”.

— У тому, що я дізналася від 
друзів, які побували в Луганську, 
Сєверодонецьку, побачила ситуа-
цію, яка актуальна і у моєму рідно-
му місті, — каже Юлія Мацкевич. 
— Тому ще активніше почала під-
тримувати Україну, а в Литві біль-
ше тиснути на тутешню владу, аби 
на національні меншини у нашому 
регіоні спрямували більше уваги. 
Адже, як бачимо на тлі конфлікту в 
Україні, як інструмент впливу Росія 
використала саме нацменшину. 
Литва теж не надавала належної 
уваги цій проблемі впродовж двох 
десятиліть. Більшість жителів 
Шальчинінкайського району навіть 
не знають литовської мови, пере-
важно спілкуються російською, ді-
алектом, дивляться білоруське, 
відтак проросійське телебачення.  
Сигнал білоруського телебачення, 
до речі, кращий, ніж литовського. 
А ще мешканці нашого району на-
віть не ідентифікують себе грома-
дянами своєї ж країни, коли часто 

кажуть: “О, поїду завтра на 
Литву”. В Україні бодай всі 
школи працюють за національ-
ною системою освіти. До при-
кладу, у литовській школі 
Шальчинінкайського району — 
два перших класи у середньо-
му по 20 учнів, в польській — 
чотири по 28 учнів. Між собою 
у сільських школах району діти 
переважно спілкуються росій-
ською. Раніше батькам першо-
класників видавали по тисячу 
злотих одноразової виплати, 
якщо дитина буде навчатися у 
польській школі. Два останні 
роки ці виплати припинено. 
Натомість дають укомплекто-
ваний повністю рюкзак для на-
вчання у першому класі, з ли-
товського боку — жодного за-
охочення…”. 

У Шальчинінкайській міській 
раді, за словами співрозмов-
ниці, є монополія однієї партії, 
звісно, з проросійськими пе-
реконаннями. Мер Шальчинін-
каю не змінюється 20 років, у 
міській раді постійно у біль-
шості одна партія. Щоб вла-
штуватися на будь-яку робо-
ту, треба отримати дозвіл ме-

ра, навіть прибиральницю затвер-
джує він, тобто, хто-небудь у 
структуру не потрапить. “Очевид-
но, в правлячої політичної сили є 
фінансова підтримка з боку “сусі-
да”, — каже Юлія Мацкевич, — але 
поки що виявити її не вдалося. 
Поки що. Якраз зараз працюю над 
справою медичної сестри, якій за-
бороняли висловлювати свою 
думку на публіці, а згодом звіль-
нили з роботи. До слова, просто 
так на стаціонарне лікування в на-
шому районі не потрапити, спо-
чатку лікарю треба заплатити міні-
мум 30 євро. На жаль, сфера ме-
дицини в Литві практично не за-
знала реформування”. 

Коли депутат  
копає картоплю

— Нещодавно у своєму Шаль-
чинінкайському районі впродовж 
двох тижнів я допомагала сіль-
ським жителям копати картоплю, 
— розповідає Юлія. — Місцеві 
часто запитували, де можна кра-
ще заробити. Бо, приміром, здо-
ровий сільський чоловік за тяжку 
роботу в лісі в місяць заробляє у 
кращому випадку 300 євро, а за-
звичай — 150. Виживають завдя-
ки своїй господарці. 

Основна частина державного 
бюджету Литви спрямовується 
на соціальні виплати. Середня 
пенсія тут становить близько 
300 євро, середня зарплата — 
600, мінімальна зарплата — 350. 
Комунальні послуги у трикімнат-
ній квартирі старого будинку в 
спальному районі коштують як 
мінімум 200 євро (тепло, вода), 
послуги інтернетзв’язку порів-
няно недорогі — 10 євро в мі-
сяць. У новому будинку на окра-
їні міста орендувати трикімнат-
ну квартиру можна за 400 євро, 
за газове опалення тут витрача-
ють в середньому 40 євро\мі-
сяць. 

В моїх очах литовці створили 
образ відповідальних, пунктуаль-
них, працьовитих людей, які свідо-
мо дивляться на проблему, ста-
ранно підбираючи інструменти її 
вирішення. У них не може не ви-
йти на добре. 

Далі буде.

У Литву — побачити своїх

Керівник “Європроекту” щодо  
допомоги Україні, литовський депутат  

Юлія Мацкевич.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Виставку “Листопадовий 
зрив”, приурочену 97-ій 
річниці з дня утворення 
Західно-Української На-
родної Республіки, відкрив 
сьогодні в Тернопільському 
обласному державному ар-
хіві його директор, канди-
дат історичних наук Федір  
Полянський. 

Участь у виставці взяв очіль-
ник Тернопільської ОДА Степан 
Барна, який під час виступу на-
голосив на важливості цієї істо-
ричної події: “Вся українська 
земля тоді повстала, починаючи 
від західних земель і аж до Ку-
бані. Ці землі були покликані 
відновити територіальну ціліс-
ність і приєднатися до України. 
Події відбувалися у важких умо-
вах, адже Львів тоді не був та-
ким монолітним з точки зору 
етнічної приналежності. Але 
ідея відновлення України, зму-
сила всіх об’єднатися. Події, які 
відбувалися у Львові і поява 
Західно-Української Народної 
Республіки — були сигналом. А 
3 листопада вже  проголошена 
так звана Лемківська республі-
ка. Головна ідея якої була - 
приєднатися до ЗУНР. Події ми-
нулих літ сьогодні так само ак-
туальні”. З доповідями виступи-
ли  кандидат історичних наук, 
доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Пе-
тро Гуцал, доктор історичних 
наук, професор ТНЕУ Ігор Дац-
ків та студентка ТНЕУ Анастасія 
Гандзій. Виступаючі звернули 
увагу на історію становлення 
ЗУНР, охарактеризували її зо-
внішню і внутрішню політику.

Історія ЗУНР коротка — 8 мі-
сяців. Новостворена Республіка 
не мала міжнародної підтримки. 
Однак українці довели, що мож-
на й власними силами будувати 
свою державу, воювати проти 
сильнішого врази ворога. Свої-
ми роздумами ділиться профе-
сор Ігор Дацків: “Сьогодні 97 
років ЗУНР. Якщо проектувати 
цей час назад, то 31-го жовтня, 
у Тернополі ніхто ні про що не 
здогадувався, лише група стар-
шин, зібравшись у Народному 
Домі, таємно обговорювала 
план  майбутнього повстання, 
маючи  при собі тільки... один 
револьвер. Вирішувалась доля 
України. Це була типово євро-
пейська держава. Політики були 
виховані на засадах австрій-
ської демократії, на засадах 
права. Правова культура цієї 
держави була дуже високою. 
Була створена влада, і її гарант 
— армія, українсько-галицька 
армія. Однак агресивна політи-
ка Польщі, яка користувалась 
підтримкою західних країн Ан-
танти, призвела до падіння цієї 
Республіки, всередині липня 
1919 року”. 

Начальник відділу викорис-
тання інформації Стефанія Ко-
валь ознайомила всіх із експо-
зицією.  У першому розділі ви-
ставки представлені друковані 
видання того періоду. Зокрема 
газета “Український голос”, де 
в грудні 1918 року було опублі-
ковано   звернення до україн-
ського народу. Також “Україн-
ські вісті” від 14 квітня 1919 
року, де було опубліковано зе-
мельний закон ЗУНР. У наступ-
ному розділі представлені до-
кументи та  матеріали про дія-
чів ЗУНРУ.

Сторінки історії ●

Листопадовий зрив 

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна серед учасників 
виставки “Листопадовий зрив”, приуроченої 97-ій річниці з 

дня утворення Західно-Української Народної Республіки.

Валентина 
СЕМЕНЯК.

“Чим старіше міс-
то, тим густіше во-
но оповите сер-
панком таємниць”, 
— так написав про 
Тернопіль у книжці 
фотохудожника 
Василя Балюха з 
ідентичною на-
звою “Тернопіль” 
журналіст  Петро 
Бубній. 

Патріарху художніх 
світлин Василю Балю-
ху вдалося вихопити таємничий 
світ міста і передати це мовою 
миттєвостей, які матеріалізува-
лись через чудові фото. Треба 
бути справжнім майстром, аби 
зуміти показати історичність міс-
та через призму його сучасності. 
Майстру об’єктива це вдається, 
бо займається своєю справою. 
Майдан Свободи, замок, Над-

ставна церква, 
Храм Різдва 
Христового, ка-
тедральний со-
бор Непорочно-
го Зачаття Діви 
Марії — здаєть-
ся, скільки вже 
існує фотографій 
з цих історичних 
об’єктів і що но-
вого можна ще 
показати через 
них? Однак Ва-
силю Балюху 
вдалося такий 
схопити незвич-
ний ракурс, що 

відомі тернопільські архітектурні 
споруди “заговорили” по-новому. 
Для тих, хто вперше відкриває 
для себе наше місто, книжечка 
буде при нагоді. І як не погоди-
тись зі словами Петра Бубнія про 
те, що “У міста щасливе майбут-
нє. Бо тернополяни люблять йо-
го, дбають про чарівність і красу 
подільської перлини”.

Василь Балюх  
про таємничий світ міста 

мовою світлин

До джерел ●

Фотохудожник  
Василь Балюх.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

3 листопада ц. р. активісти ні-
дерландської благодійної органі-
зації “Допомога Східній Європі” 
під егідою Тернопільської район-
ної організації Товариства Черво-
ного Хреста України передали гу-
манітарну допомогу відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції та навчальним закладам 
Тернопільського району. Мишко-
вицька ЗОШ І-ІІІ ст., Великогаїв-
ська ЗОШ І-ІІІ ст., Острівська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Почапинська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Петриківська ЗОШ І-ІІ ст., Підго-
роднянська ЗОШ І ст. і Козівків-
ський дитячий садок отримали 
новенькі парти, шафи, стільці, а 
Баворівська ЗОШ І-ІІІ ст. ще й 
спортивне обладнання.

Відділ освіти Тернопільської 
РДА, дирекції, педагогічні та учнів-
ські колективи навчальних закла-
дів, яким передано допомогу, ви-
словлюють щиру вдячність голові 
Тернопільської районної організа-
ції Товариства Червоного Хреста 

України Ользі Нижник за профе-
сійну координацію дій під час пе-
редачі гуманітарної допомоги.  

— Третій рік поспіль співпрацю-
ємо з благодійною організацією 
“Допомога Східній Європі”, — за-
значає Ольга Нижник. — Цьогоріч 
отримали вчасну і вкрай необхідну 
допомогу на суму близько мільйо-
на гривень. Щиро вдячна інозем-
ним волонтерам, які у важкий для 
України час допомагають оновлю-
вати матеріально-технічну базу 
закладів Тернопільського району.

Партнерство ●

Допомога від друзів з Нідерландів
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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.

* 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

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.

* 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 Михай-
лович Лук’янець. Тел.: 42-36-32, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-23.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. 

Пенсіонерам та учасникам Ве-
ликої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723. 

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

266, 096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих  

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Гаряча лінія ●

Світлана ГУМЕННА,  
прес-служба 

департаменту охорони 
здоров’я  

Тернопільської ОДА.

Тернопільська область 
забезпечена вакцинами 
проти поліомієліту на 
100%. Уже розпочаті 
перші щеплення. 

Про це прес-службі де-
партаменту охорони здоров’я 
Тернопільської облдержад-
міністрації повідомила голо-
вний спеціаліст-педіатр  
Майя Голяк.

— Тернопільська область 
отримала 8,5 тисячі доз 
орально-поліомієлітної вак-
цини (ОПВ) та півтори тисячі 
інактивованої поліомієлітної 
вакцини (ІПВ). Обидві вакци-
ни містять три типи вірусу 
поліомієліту. Тобто, захища-
ють від усіх існуючих “варіа-
цій” цієї інфекції. Вакцина 
вже розвезена по районах. 
Розпочато проведення ще-
плень. Отриманих вакцин ви-
стачить для проведення пер-

шого туру щеплень, під час 
якого імунізуються діти віком 
від двох місяців до 5 років 
11 місяців 29 днів.

Згідно з наказом Міністер-
ства охорони здоров’я Украї-
ни від 09.10.2015 р. №671 
“Про затвердження плану за-
ходів Міністерства охорони 
здоров’я України щодо імуні-
зації населення від поліоміє-
літу на 2015 рік”, із 20 жовтня 
2015 року в Україні розпочав-
ся перший тур  обов`язкової 
додаткової імунізації дітей 
проти поліомієліту. Перший 
тур триватиме три тижні: з 
20 жовтня по 10 листопада 
цього року. Обов`язковій вак-
цинації проти поліомієліту в 
першому турі підлягають діти 
віком від 2 місяців до 5 років 
11 місяців 29 днів, незалежно 
від того, вакциновані вони за 
графіком вакцинації в повно-
му обсязі або не вакциновані 
взагалі. Другий тур розпо-
чнеться через 30 днів, третій 
— через 60 днів. Усі діти під 
час турової імунізації отрима-
ють три дози вакцини проти 
поліомієліту.

Тернопільщина забезпечена  
вакцинами проти поліомієліту на 100%

Днями в Тернопільській 
об’єднаній ДПІ проведено 
сеанс телефонного зв’язку 
„Гаряча лінія”. На запитан-
ня відповідав начальник 
відділу адміністрування до-
ходів і зборів самозайнятих 
осіб Ігор Михайлович Задо-
рожний. 

— Нещодавно я купував на 
ринку одноразовий посуд для 
фірми. Попросив продавця 
дати чек для звіту. Однак той 
не дав, заявивши, що він на 
єдиному податку. Чи право-
мірно?

— Фізична особа-підприємець 
— платник єдиного податку 
зобов’язаний надати покупцю 
товарів чи послуг на його вимогу 
чек (товарний чек), накладну або 
інший письмовий документ, що 
засвідчує передавання прав 
власності на них від продавця до 
покупця. У разі невиконання за-
значених вимог такий “єдинник” 
притягується до відповідальнос-
ті, передбаченої Законом Украї-
ни від 12 травня 1991 року “Про 
захист прав споживачів.”

— Я підприємець і для вста-
новлення та випробування лі-
нії по виробництву моїх виро-
бів, які триватимуть близько 
трьох місяців, я найняв фахів-
ця, з яким уклав цивільно – 
трудовий договір. Чув, що по-
трібно про це інформувати по-
даткову, подаючи відповідне 
повідомлення. 

— У червні 2015 року Кабмін 
прийняв постанову за № 413 
“Про порядок повідомлення 
Державній фіскальній службі та 
її територіальним органам про 
прийняття працівника на робо-
ту”, відповідно до якого повідо-
млення про прийняття працівни-
ка на роботу подається власни-
ком підприємства, установи, ор-
ганізації чи фізичною особою до 
податкової інспекції за місцем 
обліку їх як платника єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
соціальне страхування за  вста-
новленою формою до початку 
роботи працівника за укладеним 
трудовим договором. Ця поста-
нова була розроблена відповід-
но до статті 24 Кодексу законів 
про працю, яка містить поло-
ження щодо укладення трудово-
го договору. А укладення дого-
ворів цивільно–правового харак-
теру не регулюється цим Кодек-
сом. Тому, уклавши договір ци-
вільно – правового характеру на 
виконання певного обсягу робіт 
по встановленню та випробу-
ванню виробничої лінії, ви не 
матимете обов’язку щодо по-
дання повідомлення про при-
йняття працівника на роботу.

— Моя дружина – 
підприємець-спрощенець на 
другій групі. В серпні запла-
тила єдиний податок  до кінця 
року з розрахунку 244 грн. за 
місяць (мінімальна зарплата 
1218 грн. х 20%). А у вересні 

мінімальна зарплата зросла 
до 1378 грн. Потрібно допла-
чувати податок?

— Ні, платникам першої чи 
другої груп єдиного податку у 
зв’язку зі зміною розміру міні-
мальної зарплати не потрібно 
перераховувати суму єдиного 
податку, яку було сплачено аван-
совим внеском до кінця поточ-
ного року, оскільки сума податку 
за фіксованою ставкою, що під-
лягає сплаті до бюджету, розра-
ховується від розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановле-
ної на 1 січня року і не підлягає 
зміні протягом звітного року.

— А єдиний соціальний вне-
сок теж без змін?

— А от зміна розміру “міні-
малки” вплинула на суму єдино-
го внеску. Для фізичних осіб-
підприємців, які перебувають на 
спрощеній системі оподаткуван-
ня та для підприємців на загаль-
ній системі (в місяцях, в яких був 
отриманий дохід) з 1 вересня 
2015 року мінімальний розмір 
єдиного внеску становитиме 478 
грн. 17 коп. (1378 х 34,7%). Хочу 
нагадати принагідно, що підпри-
ємці за себе  його повинні спла-
чувати до 20 числа місяця, що 
настає за звітним кварталом. 
Тобто, не пізніше 19 числа. В 
іншому разі передбачені штраф-
ні санкції. 

— Я “єдинник” на третій 
групі, сплачую 4 % податку 
від доходу. В кінці  жовтня до-
сягнув обсягів із початку року 
1 мільйон 100 тисяч гривень. 
З листопада потрібен уже ка-
совий аппарат?

— Ні, законодавство передба-
чає у випадку перевищення об-
сягів виручки більше як 1 міль-
йон гривень, обов’язковість ви-
користання реєстратора розра-
хункових операцій з першого 
числа першого місяця кварталу, 
наступного за виникненням та-
кого перевищення. Тобто, Ви 
повинні подбати про його вста-
новлення та використання, по-
чинаючи з 1 січня 2016 року.

— Я підприємець на єдино-
му податку. З 1 жовтня змінив 
групу платника єдиного по-
датку з ІІІ на ІІ. Як я можу 
отримати новий витяг з реє-
стру платників єдиного подат-
ку?

— Фізична особа-підприємець 
– платник єдиного податку, яка 
виявила бажання отримати витяг 
з реєстру платників єдиного по-
датку, повинна звернутися із за-
питом про отримання такого ви-
тягу до контролюючого органу за 
місцем своєї податкової адреси. 

Строк надання витягу не по-
винен перевищувати одного ро-
бочого дня з дня надходження 
запиту. Витяг діє до внесення 
змін до реєстру.

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області.

Оподаткування 
самозайнятих осіб

З 1 листопада 2015 року Ук-
рпошта розпочинає перед-
платну кампанію з оформлен-
ня абонементів на отримання 
знаків поштової оплати та фі-
лателістичної продукції на 
2016 рік. 

Філателістичний абонемент га-
рантує власникові можливість при-
дбати замовлені знаки поштової 
оплати (марки, марковані конверти 
та картки) та філателістичну про-
дукцію в зручний для власника час 
упродовж 30 днів із моменту їх ви-
пуску. 

Починаючи з 2015 року, впрова-
джується оновлений порядок роз-
повсюдження УДППЗ «Укрпошта» 
знаків поштової оплати та філате-
лістичної продукції за абонементом 

– це документ, складений з ураху-
ванням побажань Асоціації філате-
лістів України (АсФУ). 

Зокрема, особливістю нових 
умов абонементного обслуговуван-
ня стало забезпечення продукцією, 
що випускається лімітованим тира-
жем. Реалізація такої продукції по-
стійним клієнтам здійснюється по 
1 примірнику кожному власнику 
абонемента, а в разі його членства 
в АсФУ – по 2 примірники. Таким 
чином підприємство не лише зао-
хочує колекціонерів до оформлення 
абонементів, а й сприяє розвиткові 
філателістичного руху, членству в 
АсФУ як громадській організації, 
що обстоює інтереси філателістів 
та популяризує вітчизняну філате-
лію на міжнародному рівні. 

«Укрпошта має на меті надавати 

послуги високої якості та макси-
мально орієнтуватися на клієнта. 
Сьогодні ми надаємо можливість 
користувачам заздалегідь подбати 
про отримання необхідної продук-
ції, забезпечуємо філателістів ко-
лекційними марками за допомогою 
абонементів», – зазначає в. о. гене-
рального директора Укрпошти Ігор 
Ткачук. 

Перелік об’єктів поштового 
зв’язку, що здійснюватимуть 
оформлення абонементів, наведе-
но на сайті www.ukrposhta.ua в роз-
ділі «Філателія-Філателістичний 
абонемент». Абонементи також 
можна оформити додатково впро-
довж усього року, проте отримання 
замовлення за ними буде забезпе-
чене не раніше, ніж за 30 днів після 
оформлення. 

Поштовий вісник ●

Стартує передплатна кампанія  
на філателістичні абонементи на 2016 рік

Результати матчів 23 туру серед 
команд другої ліги: Домаморич-
Петриків —:+ (0:3), Товстолуг-2-
Лозова 3:1, Залізці-Жовтневе 4:1, 
Підгороднє-Ігровиця —:+ (0:3), 
Смиківці-Малий Ходачків 4:4, 
Забойки-Баворів 4:0. Матчі остан-
нього туру: Жовтневе-Товстолуг-2 
+:— (3:0), Баворів-Смиківці 4:2, 
Лозова-Петриків 1:2, Велика Лука і 
Мишковичі-2-Домаморич 4:0, Ма-
лий Ходачків-Підгороднє +:— (3:0), 
Ігровиця-Залізці (матч перенесе-
но).

За підсумками сезону, першу 
сходинку в турнірній таблиці дру-
гої ліги посіла команда села За-

лізці Зборівського району, друге 
місце здобули футболісти Забо-
йок. Ці два колективи в наступно-
му році гратимуть у першій лізі. 
Третє місце в Малого Ходачкова, 
який зіграє стиковий матч із Біло-
скіркою за право виступати в пер-
шій лізі. 

Путівки у вищу лігу завоювали 
команди Прошової та Великого 
Глибочка. Команда села Острів, 
яка за підсумками сезону стала 
третьою серед колективів першої 
ліги, проведе стиковий матч із Ве-
ликими Гаями за право виступати 
у вищій лізі. Довжанка та Гаї Шев-
ченківські опустилися у другу лігу. 

Чемпіоном Тернопільського райо-
ну, як повідомляло «Подільське 
слово» в одному з попередніх но-
мерів, стала команда села Грабо-
вець.

1 листопада відбулися чверть-
фінальні матчі кубка Тернопіль-
ського району з футболу: Товстолуг-
Озерна 3:1, Великі Бірки-Дубівці 
1:2, Залізці-Велика Березовиця 1:1 
(у серії післяматчевих пенальті 1:3). 
Команда Плотичі автоматично про-
ходить у півфінал, адже їхній су-
перник ФК Пронятин відмовився 
від участі в кубку. Півфінальні пари: 
Плотича-Дубівці, Товстолуг-Велика 
Березовиця.

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського району: підсумки
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А ви знаєте? ●

Порадниця
Родина ●

Відома тернопільська весільна господиня Ольга Стадник з села Товстолуг  
із сином Назаром, невісткою Оксаною та новонародженою внучкою Софійкою  

у Великих Гаях на святі з нагоди Дня Незалежності, серпннь 2015 року.

Надія Сплавник народи-
лася 14 серпня 1990 року 
у селі Велика Лука Терно-
пільського району. У 2007 
році закінчила Мишковиць-
ку ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ост-
рівську музичну школу 
(клас бандури). У 2007-
2013 роках навчалася в 
Теребовлянському вищо-
му училищі культури за 
спеціальністю “Народна 
художня творчість”, здобу-
ла кваліфікацію організа-
тора культурно-дозвіллєвої 
роботи, керівника аматор-
ського хорового колекти-
ву. З 2013 року працює в 
територіальному центрі 
соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського ра-
йону на посаді соціального 
робітника у селі Велика 
Лука. “Торік улітку чоловік 
моєї сестри Марії з Миш-
кович Віктор Бакалець пі-
шов добровольцем у зону 
проведення АТО, — зазна-
чає Надія Сплавник. — Це 
надихнуло мене до написання 
поезії “Коли на волю проситься 
сльоза…”.     

* * *
Коли на волю проситься 

сльоза,
Коли в душі печалі і тривоги.
І, навіть, коли надворі гроза —
Тоді ми щиро молимось 

до Бога.
Нам треба просто ближніх 

поважать,
Навчитися прощати і любити,
Стерпіть образу і вміти 

змовчать,
У злагоді на цьому світі жити.
Цей світ чомусь безмежний

 і пустий
І ще такий фальшивий 

і жорстокий,
А нам у ньому треба 

полюбити —
Лише тоді не будем одинокі.
Коли ти ненароком упадеш
І встати вже не будеш

 мати сил,
А віру у серденьку збережи,
Тихо скажи “О, Господи,

 помилуй”
Спаси нас, Утішителю Благий,
Не дай нам, бідним знов

 у гріх упасти,
Мій любий Боже і Вседорогий,
Зійшли на наш народ всі 

свої ласки.
Ми молимось за мертвих 

і живих,
За тих, що у бою за нас

 загинули,
За те, що біль душі 

в мами затих,
Стражденної, що плаче 

десь за сином.
За що, скажи, убили їх? 

За що?
Вони всього лиш молоді 

солдати.
На це не дасть вже 

відповідь ніхто, 
А їм би ще і жити, і кохати.

Вірш із конверта ●

Народження любові

Соціальний робітник села Велика 
Лука Тернопільського району 

Надія Сплавник.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Щоразу помічаю, що кожне 
місто світиться по-своєму. 
По-своєму зустрічає гостей. 
В кожному місті є дві касти: 
ті, що дивляться з балконів, 
і ті, які блукають вечірніми 
вулицями, пильно вдивляю-
чись у вікна будинків. 

Захмарніле небо — сіре і ви-
терте. Холодний вітер проймає до 
кісток. Бруківка холодна, як серця 
мерців. Під підошвами лускають 
соковиті каштани. Люблю погоду 
за те, що вона вміє робити сюрп-
ризи. Як би скептично не ставив-
ся до різних прогнозів, усе одно, 
вирушаючи в подорож, повірив 
синоптикам й одягнув улюблену 
футболку з великим дорожнім 
знаком “В’їзд заборонено”. Хоча 
міг вдягнутися тепліше. Це на 
зразок того, коли не віриш ні в які 
гороскопи, але все одно їх чита-
єш.

Залюднений вокзал приваблює 
самотністю, яка мешкає на його 
території. Тривожний спокій, наче 
тютюновий дим, осідає в легенях. 
Запах дороги приємно лоскоче 
ніздрі. Десятки строкатих міґрантів 
із величезними сумками й валіза-
ми рухаються в напрямку головної 
будівлі вокзалу, несучи на підо-
швах залишки землі обітованої. 
Двоє монахів — один худий і висо-
кий, інший повний і приземистий, 
як на етикетці “Монастирського 
квасу”, — тягнуть за собою великі 
чорні сміттєві мішки. “Мабуть, у 
них там молитовники із зображен-
нями святих, уся їхня віра. Й неві-
ра також”, — подумав я. “Сімьон, 
колу будєш? — запитав худий по-
вного, даючи зрозуміти тонким 
акцентом, що він представник 

московського патріархату.
Прагнучи хоч трохи зігрітися, 

замовляю в кіоску з фаст-фудом 
хот-доґ. “Прошу!” — з віконця ви-
сунулася рука, в якій лежав здо-
ровенний хот-доґ. Тоді мені зда-
лося, що то було не “прошу”, а 
зневажливо-байдуже “на і не вми-
рай”. Ледь не з рукою одірвав 
бажане тепло, дбайливо обмота-
не, як немовля пеленкою, біло-
сніжною серветкою, крізь яку ви-
ступали кров’яні сліди кетчупу. З 
виразом переможця на втомлено-
му обличчі, наче в Цезаря після 
першої шлюбної ночі, я попряму-
вав на перон. Навіть не пам’ятаю, 
чи подякував.

Проте весь мій запал погас,  
тільки-но відкусив шматок. Хот-
доґ був холодний! Спочатку навіть 
здавалося, що під зубами хрус-
тять крижинки, але, як виявилося, 
то була лише грубо нарізана ка-
пуста. А що ж ти хотів? Усе, як 
завжди: ні тепла, ні сонця, ні лас-
ки. Кепсько.

Мої сусіди в купе — двоє тем-
ношкірих. Поховавши валізи, вони 
витягують шахівницю і починають 
завзято “рубатися” в шашки. Чорні 
проти білих? Що ж, оригінально. 
Деякий час спостерігаю за грою, з 
часом це набридає, і я виходжу з 
купе. Двоє хлопців, з вигляду сту-
денти, в купе провідника вгамову-
ють китайця, який горлає комуніс-
тичні пісні часів Мао Цзедуна.

“Що ви йому давали?” — питає 
провідник у хлопців. “Нічого. Він 
сам”, — студенти перелякано пе-
реглянулися. “Розумієте, щоб 
знайти протиотруту, треба знати 
щось про отруту. Ви пробували з 
ним говорити?”. “Та що з ним го-
ворити? Він зараз у такому стані, 
що, схоже, його і рідна мама не 
зрозуміє”. “Поставтесь із розумін-

ням до його нерозуміння”, — по-
радив провідник, наливаючи у 
склянку мінералку.

Я відчув утому, взяв постіль і 
пішов у купе. Темношкірі продо-
вжували грати в шашки. Я заліз на 
верхню полицю і віддав себе в 
обійми Морфею.

Серед ночі мене розбудили 
дивні звуки. Було темно, мої су-
путники стояли посеред купе. 
Плями світла, які проникали крізь 
вікно, час від часу освітлювали 
їхні обличчя. Моє серце забилося 
в ритмі диско. “Він білий! Він сві-
титься в темряві”, — говорили  
темношкірі хлопці голосами, яки-
ми в дев’яностих озвучували “па-
льоні” фільми. “Чуєш, як пульсу-
ють молочні ріки в його жилах?” 
— питають один одного. Я прова-
лююся в темряву і засинаю.

Стою посеред безлюдної пло-
щі, позаду мене пощерблена стіна 
(Берлінська?). Переді мною тем-
ношкірий солдат з автоматом. “За 
що?”, — кричу йому поглядом. “Ти 
білий”, — шепоче мені солдат. 
“Що, якщо завтра нас усіх розстрі-
ляють? — перелякано думаю. — 
Поставлять до стінки і розстріля-
ють. З людьми завжди щось ста-
ється. Все, що завгодно, але що-
разу не те, чого хочеш”. Куля 
впивається мені в мозок і розри-
ває сон на мільярди шматків.

Ранок. Темношкірі сидять одне 
біля одного і їдять фісташки. “Хух, 
— думаю, — добре, що не грають 
у шашки”. Спускаюся вниз. Один 
із темношкірих білозубо посміха-
ється і простягає мені пакетик із 
горішками. “Окей?” — питає. Я 
деякий час вагаюся. “Окей!” — ка-
жу і беру горішки.

Потяг сповільнює рух. Я повер-
таюсь. Повертатись не важко. 
Найлегше повертатись додому.

Нарис ●

Площа привокзальна

Ні для кого не секрет, що  
багато продуктів у супер-
маркетах нашпиговані “хі-
мією”, тому їсти їх, м’яко 
кажучи, не бажано. Ось 
список шкідливого.

Глутамат натрію. Не можна 
їсти продукти з добавкою Е621 
(глутамат натрію) — цю інфор-
мацію виробники зобов’язані 
вказувати на упаковці. Треба 
читати її уважно. Оскільки глу-
тамат натрію є підсилювачем 
смаку, то його додають у най-
несподіваніші продукти.

Цукрові замінники. Ніякі 
цукрові замінники не є корис-

ними.
Каші та крупи з ароматиза-

торами і барвниками, які іден-
тичні натуральним. Це хімічні 
речовини із запахами груші, 
полуниці, банана тощо. Нічого 
натурального там немає.

Мармелад. Нічого спільного 
з тим, що був раніше, сьогод-
нішній мармелад не має. Це 
просто дива хімічної промисло-
вості.

Виноград, який не псуєть-
ся. Якщо виноград лежить біль-
ше 5 діб, знайте: він обробле-
ний хлороформом та іншими 
серйозними антиокислювача-
ми.

Кекси і рулети в упаковці. 
Вони не черствіють і не псують-
ся. Тому що в них, особливо в 
дешевих, велика кількість кон-
сервантів і стабілізаторів тек-
стури.

Продукти швидкого приго-
тування. Локшина, розчинні 
супи, картопляне пюре, роз-
чинні соки — все суцільна “хі-
мія”. 

Солодкі газовані напої. Це 
суміш цукру, “хімії” та газів. 
Причому концентрація цукру 
дуже висока — в еквіваленті 4-5 
чайні ложки на склянку. Тому 
спрагу такою газованою водою 
краще не вгамовувати.

Ради-поради ●

Які продукти краще не їсти

Перевірені рецепти ●

Печериці консервовані 
цілі — 400 г, 

Кріп — 1 пучок, 
Морква — 2 шт.,
Яйце — 4 шт.,
Солоний огірок — 4 шт., 
Відварне або копчене  

куряче м’ясо — 300 г,
Картопля — 4 шт.,
Майонез,
Сіль.
Яйця, картоплю і моркву 

відварити, остудити і окре-
мо натерти на крупній терт-
ці. Огірки, 1/2 кількості грибів і куряче м’ясо нарізати кубиками.  
Кріп дрібно посікти.

Викладати салат шарами, промащуючи майонезом і підсолюючи  
(крім шару з грибами і огірками):

1-й шар — 1/2 картоплі;
2-й шар — куряче м’ясо (якщо копчене, не солити);
3-й шар — яйця;
4-й шар — суміш грибів та огірків;
5-й шар — морква; 
6-й шар — картопля, що залишилася;
7-й шар — кріп.
Зверху викласти шапочки печериць.
Поставити в холодильник на 3-4 години.

Салат “Лісова галявина”

* Цибулю, моркву і томат кра-
ще трішки обсмажити (пасерува-
ти) перед додаванням у страву 
-— це збереже їхні смакові влас-
тивості та ароматичні речовини.

* Борошно для соусів підсушіть 
у духовці або на сковороді до по-
яви аромату смаженого горіха, не 
допускаючи зміни кольору. Злег-
ка охолодіть, розведіть невели-
кою кількістю теплої рідини (буль-
йон, молоко, відвар або сметана). 
Після цього з’єднайте з рідиною, 
що залишилася. Добре розмі-
шайте і варіть 5-7 хвилин.

* Сир перед використанням 
протріть крізь сито. Сир можна 
використовувати не тільки в со-
лодких виробах, але і в закусках, 
салатах, бутербродах і основних 
стравах.

* Під час варіння м’ясних і риб-
них продуктів, після закипання рі-

дини потрібно швидко зменшити 
вогонь і варити без кипіння, за-
кривши кришкою. Отримаєте со-
ковиті продукти і прозорий буль-
йон.

* Продукти, призначені для 
смаження, потрібно покласти на 
розжарену з жиром сковороду за 
температури 170°С. Як тільки 
утвориться скоринка, вогонь 
зменшити і довести продукти до 
готовності. Страви з м’яса і риби 
необхідно додатково прогріти в 
духовці або під кришкою.

* Готовність риби визначають 
за консистенцією — виделка має 
вільно входити в м’якоть. Готов-
ність м’яса і птиці — за соком, що 
виділяється — він має бути прозо-
рим.

* Такі спеції, як лавровий лист, 
перець, кмин, додають у страву 
за 10 хвилин до готовності.
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Гороскоп ●

Цей тиждень потребуватиме від вас по-
рядку і дисципліни. Організованість на кож-
ному кроці. Плануйте подальші дії відповідно 
до зміни ситуації, вивчайте можливості, які 
вам пропонують. Не відходьте від того, що 
маєте. Уважно на проїжджій частині і в до-
розі. 

Вдалий час для звернення в державні, 
комунальні, медичні установи. Досить вда-
лий період для вирішення сімейних питань, 
оформлення цінних паперів. Можете зміню-
вати або покращувати свої житлові умови, 
працюйте на перспективу в цьому плані. Ку-
пуйте нерухомість, або ділянку під будівни-
цтво. На вихідні чекайте цікавих пригод.

Тиждень реалізації творчих і виробничих 
проектів. Працюйте з партнерами по бізне-
су, особливо зарубіжними, якщо такі у вас є. 
Перша половина тижня буде сприятливою 
для вирішення щоденних потреб і завер-
шення раніше розпочатих. Більше працюйте 
з інформацією.

Чудовий час для вирішення бізнесових 
проектів. Ваші прибутки мають зростати. 
Вдалий час для покупок і оновлення гарде-
робу. Постарайтеся ставитись до грошей 
ощадливо, будь-яка зайва річ має бути до-
бре обдумана. Старайтеся — у вас усе ви-
йде. Без особливих затрат можете багато 
зробити. Саме зараз дізнаєтеся, хто для 
вас є справжнім другом, а хто ні.

Тиждень, коли в першій половині потріб-
но діяти стримано і дуже обережно. Не 
йдіть туди, де вас не чекають. У середу 

обережно за кермом і в роботі з меха-
нізмами. В другій половині тижня біль-
ше дій і сміливих рішень. Старайтесь 
вирішувати затяжні питання різних сфер 
життя. На четвер плануйте потрібну зу-
стріч. Не пропустіть вихідні, адже осінь 
іде до завершення. 

Тиждень можна віднести до двох пе-
ріодів. Перший буде досить складним і 
не зовсім вдалим. Ви плануватимете 
одне, а буде виходити щось інше. Всі 
виробничі і фінансові проблеми вирі-
шуйте в другій половині тижня. Призна-
чайте зустрічі з партнерами по бізнесу. 
Відправляйтесь у поїздки, приймайте 
гостей.

Тиждень буде насичений різними по-
діями, яких ви не планували. Ваша ді-
яльність буде настільки барвистою, що 
інколи буде здаватися, що ви ніби не в 
своїх санях. Але твердо почувайтесь — 
саме ці «сани» є вашими. Комусь може 
солідно поталанити у виграші, або зма-
ганнях. У вихідні більше уваги близьким 
і рідним. 

Як би ви не старалися, а життя буде 
вносити свої корективи. Все, чого хоче-
те досягти, маєте дуже хотіти і, попри 
всі негаразди, воно буде вашим. Робота 
буде ладитись, матимете моральне за-
доволення і впевненість. Оточуючі парт-
нери по роботі будуть ставитись до вас 
досить добре, прислухатимуться до ва-
ших порад. 

Тиждень буде напруженим у стосун-
ках із друзями, колегами, дітьми, коха-

ною особою, можуть виникнути супер-
ечки з сусідами. Можливі переміни у 
приватному житті, хтось покине свого 
партнера, а хтось вирішить почати жит-
тя з чистого аркуша. Рішучих змін кра-
ще не робити.

У першій половині тижня будьте дуже 
уважні в людних місцях, за кермом, 
пильнуйте своїх речей. Не залишайте 
де попало авто, або інші засоби пере-
сування. У вас з’явиться шанс заробити 
непогану суму у другій половині тижня, 
вийдете на контакт з впливовою осо-
бою. 

Більше уваги своєму бюджету. Добре 
розрахуйте і сплануйте прибутки та ви-
трати до кінця цього року, бо у декого 
гроші можуть стати причиною сварок, 
вияснень, навіть звинувачень. Фінансові 
питання вирішуйте у другій половині 
тижня. Покупки плануйте на вихідні. 

Вас ніколи не підводила інтуїція. Во-
на завжди підказує, що, де і коли по-
трібно робити. Саме на цьому тижні 
внутрішній голос вас не зрадить. Свої 
плани розраховуйте так, щоб перша по-
ловина була спокійнішою, а друга більш 
активною.

від Івана Круп'яка з 9 по 15 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 №43 

від 30 жовтня 2015 року.

Під час іспиту викладач звертається до 
студента:

— Ну, голубчику, переконайте мене, що 
вам не треба йти в армію.

Найкращий спосіб підняти людину о 6:00 
— це кава в ліжко... Вилив і біжи.

— Не шкодуєш, що заміж вийшла?
— Та що ж я не людина?.. Шкода його 

звісно...

Вона хотіла красиву фігуру і рівненький 
животик, але душа вимагала ковбаси.

— Кохана, ти навіщо на бокс записалася?
— Потім дізнаєшся.

Гривня — це українська валюта, яка по-
стійно скаче. Бо хто не скаче — той москаль.

Канапка студентська: шматок чорного хлі-
ба, а на нього шматок білого...

Футболіст під час матчу запитує суддю:
— Як звуть вашу собаку?
— В мене немає собаки!
— Як?! Сліпий і без собаки?..

Пояснювальна співробітника, який запіз-
нився на роботу: «Я прийшов на роботу 
о 10:00, а не о 8:00, тому що до 10:00 усе 
одно ніхто нічого не робить, тільки чай п’ють. 
Я стільки чаю випити не можу».

— Моїм сусідам дуже сподобалася музика, 
яку я вчора ввечері вмикав.

— Як ти про це дізнався?
— Вони від захоплення почали стукати по 

батареї.
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Вітаємо! ●

Подорожі ●

Світлана ПРИШЛЯК, 
учитель української мови  

та літератури 
Великоберезовицької  

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Осінь — час, який надихає 
на подорожі. Учні 5-А класу 
Великоберезовицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів разом із клас-
ним керівником Світланою 
Богданівною  Пришляк та 
своїми батьками  вирушили 
у Хотинську фортецю —  
одне із семи чудес України. 

Потрипивши у заповідник, 
зрозуміли, що історія оживає 
тут по-різному — Хотин у пере-
кладі з української — бажаний, 
жаданий — і ця фортеця, ма-
буть, виправдовує свою назву 
тим, що була і залишається 

привабливою. Колись для заво-
йовників, тепер — для туристів, 
для тих, кому багато відомо, і 
тим,  які починають пізнавати 
нові незвідані куточки України, 
для всіх, кому небайдужа історія 
рідного краю. 

Заповідник у Чернівецькій об-
ласті, стіни та пагорби — це міс-
це має дуже багату історію. Та 
головне — воно просто красиве, 
і сама фортеця, яка добре збе-
реглася та нині гордо височіє 
над річкою, і околиці, яким гро-
міздка середньовічна будова від-
разу додає мрійливості. Історія 
розповідає, що перше городище 
з’явилося тут ще близько п’ятого 
століття, а перші кам’яні мури 
звикли пов’язувати з Галицько-
Волинським князівством. У 
п’ятнадцятому столітті це — по-
вноцінний замок, важлива стра-

тегічна точка на місцевості. До-
сить сказати, що Хотинських 
битв із чотирнадцятого по сім-
надцяте сторіччя було п’ять, і 
стільки ж — облог Хотина.

Фортеця зберегла свою ве-
лич, дух Середньовіччя у 
кам’яних мурах, у замковій 
церкві, підземних ходах, І, зви-
чайно, в уяві п’ятикласників, які 
приїхали в Хотин доторкнутися 
до минулого. З цього виходить, 
що саме тут минуле і сьогоден-
ня, як ніколи, близькі один до 
одного, зримі, відчутні. Може, в 
цьому і полягає чудо Хотинської 
фортеці?

 Втомлені, але вражені ве-
личчю замків та фортець, по-
вернулися додому з надією на 
наступну зустріч із маловідоми-
ми куточками мальовничої Укра-
їни.

Учні 5-А класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
із класним керівником Світланою Пришляк на території Хотинської фортеці. 

Зустріч у фортеці 
над Дністром

Щиро вітаємо 
з 50-річним юві-
леєм учителя му-
зики Великогли-
бочецької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
імені Ярослава 
Стецька Івана 
Г р и г о р о в и ч а 
РАКОЧОГО.

У честь ювілейного Вашого дня

Для Вас — щонайкращі наші слова:

Бажаєм здоров’я і многая літ,

Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,

Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається Вам у житті.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

8 листопада день народження 
відзначає депутат Байковецької 
сільської ради Богдан Володи-
мирович СМАЛЬ. Від щирого 
серця вітаємо іменинника!

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. Я. Стецька вітає з 50-річчям 
учителя музичного мистецтва 
Івана Григоровича РАКОЧОГО.

Бажаємо успіхів великих у роботі, 

Побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи,

Хай приносить радість кожний день.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Байковецької сільської ради Іва-
на Юліановича ЧАЙКІВСЬКОГО.

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 — колектив 
Байковецької сільської ради.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вітає з днем народжен-
ня технічного працівника Галину 
Євстахіївну ПЕТРИКІВ.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження с/г ро-
бітника Надію Михайлівну 
КОНОПАЦЬКУ.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає цвіт весна.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народженням 
соціального робітника с. Підго-
роднє Віту Віталіївну  
МОЩИНСЬКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів імені О. Г. Барвін-
ського вітає з ювілеєм учителя 
трудового навчання Романа Ми-
рославовича МОНЬКА, з днем 
народження технічного працівни-
ка Марію Степанівну РЕПЕТУ.

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.

Колектив Байковецької сіль-
ської ради щиросердечно вітає з 
днем народження депутата сіль-
ської ради Василя Михайловича 
КОЗАКА.

Хай цвіт життя повік не одцвітає,

Нехай добро до Вас щоднини прибуває.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Сіяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі щастям, многії літа!

З днем народження щиро і 
сердечно вітаємо депутата Бай-
ковецької сільської ради Івана 
Альбертовича ЧОТЛОВША.

Хай життя квітує, як калина в лузі, 

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Вітаємо з днем народження 
медичних сестер ТРТМО Оксану 
Євгенівну ПАТУЛЯК, Надію Во-
лодимирівну СИДЯГУ, Людмилу 
Михайлівну ФЕДОРЧУК, лікаря 
загальної практики-сімейної ме-
дицини ТРТМО Олега Адамовича 
ОЛЕКСІЄВЦЯ, стоматолога 
ТРТМО Ольгу Василівну ВЕСЕ-
ЛОВСЬКУ, кухарів ТРТМО Галину 
Володимирівну ПАСІЧНИК і Лю-
бов Михайлівну СЛОБУСЬ, сто-
рожа ТРТМО Івана Петровича 
ЗІЛІНКУ, медсестер Настасівської 
АЗПСМ Марію Євгенівну ДОРО-
ЖОВСЬКУ та Ольгу Йосипівну 
КРАВЕЦЬ, акушера ФП с. Хатки 
Любов Петрівну ІВАНЮТУ.

Нехай завжди Вам усміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Тетяна ПАЛИГА.

Тематичний вечір, присвя-
чений 73-ій річниці ство-
рення Української Повстан-
ської Армії, Дню Україн-
ського Козацтва та Дню за-
хисника України, відбувся 
18 жовтня в будинку куль-
тури с. Забойки.

Ведучі Христина Болещук та 
Іванна Басіста розповіли про 
історію створення УПА, згадали 
героїв Небесної сотні: загиблих 
і живих. Шана і вдячність кож-
ному, хто не вагаючись, за по-
кликом серця, став на захист 
незалежності, своєї України, як 
колись, так і тепер.

Скільки їх, молодих, життє-

радісних, сповнених мрій, по-
лягло в жорстокій нерівній бо-
ротьбі. І не погладять їх більше 
теплі материнські руки, не по-
чують вони доброго, мудрого 
батьківського слова, не при-
йде, не поцілує кохана дівчина. 
Ворожі кулі обірвали їхнє  
життя.

Хвилиною мовчання і слова-
ми молитви, яку виголосив 
о. Тарас Юречко, згадали за-
гиблих героїв-односельчан  
Андрія Капчура та Дмитра  
Заплітного.

 Полилась музика. Прони-
кливо, до глибини душі, прочи-
тав вірш “Запізніле прощання” 
Андрій Балакунець, автором 
якого є наша односельчанка Ні-
на Вересюк.

У виконанні ансамблю дівчат 
лунали повстанські пісні, вміло 
був підібраний репертуар су-
часних пісень і віршів.

Звучить “Полинова доля” у 
виконанні Алли Балакунець та 
Христини Болещук. У присутніх 
зосереджені обличчя, а в сер-
цях — гіркота за втрачене мо-
лоде життя. У пісні “Не вбивай-
те синів” пролунав заклик з уст 
директора будинку культури 
Алли Балакунець та Ірини  
Палиги до припинення воєнних 
дій на сході нашої країни.

Почапинський сільський го-
лова Марія Палига вручила су-
веніри учасникам АТО. Покла-
дено живі квіти до могил наших 
героїв. Пам’ять про них житиме 
вічно в наших серцях.

Ми — українці ●

Не вбивайте синів
На сцені — жіночий вокальний ансамбль  

будинку культури села Забойки.

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.

Першокласниці НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
Даринка Кулик, Андріана Сухорончак, Лілія Бойко. 

Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.


