
Наша сторінка
www.facebook.

com/PodilskeSlovo

У номері:

№45 (51449) П’ятниця, 13 листопада 2015 року12 сторінок

Газета Тернопільської районної ради

З Днем працівників 
сільського господарства!

   3 стор.

З професійним святом, 
шановні аграрії!

Шановні аграрії Тернопільського району, керівники та трудові  
колективи сільськогосподарських підприємств!

День працівників сільського господарства, який традиційно відзна-
чаємо у третю неділю листопада, — вінець хліборобського року.  
З нагоди цього свята складаємо сердечну подяку Вам за нелегку пра-
цю, за щедрий цьогорічний ужинок. Саме Ви докладаєте великих зу-
силь для розвитку аграрної галузі Тернопільського району, області, 
України. Саме Ваш професіоналізм та наполегливість є визначальни-
ми чинниками економічного розвитку в нашому регіоні. Поступово, 
крок за кроком долаючи труднощі, Ви повертаєте віру людей в силу 
землі, впроваджуєте нові сучасні технології, розвиваєте міжгалузеве 
партнерство, освоюєте кращі зразки передового досвіду, працюєте 
для добробуту хліборобських родин. Прийміть щирі вітання  
з Днем працівників сільського господарства. Зичимо міцного здоров'я, 
щастя, добробуту, благополуччя, щедрих врожаїв та нових здобутків.

Вдячність  
за самовіддану працю

Шановні працівники ТОВ 
“Дружба” та пайовики госпо-
дарства — мешканці сіл Лозова 
та Курники! Щиро вітаю Вас із 
Днем працівників сільського госпо-
дарства, який увінчує напружений, 
сповнений клопотами і тривогами 
хліборобський рік. Хай не знають 
утоми Ваші руки, а серця повнять-
ся радістю! Дозвольте від щирого 
серця подякувати Вам за самовід-
дану працю та наполегливість. Бла-
гополуччя Вам і Вашим родинам! 
Нехай нива щедро колоситься, 
успіхи примножуються, буде мир і 
спокій в Україні та кожній родині.

З повагою — Наталя ЯНКЕВИЧ,  
директор ТОВ “Дружба”.

Миру і достатку!
З Днем працівників сільського 

господарства від душі вітаю праців-
ників ПП “Агрофірма “Медобори”,  
жителів сіл Скоморохи, Прошова, 
Мишковичі, Смолянка та Теофі-
лівка Тернопільського району. Щи-
ро зичу достатку Вашим родинам, 
здоров’я, злагоди та здійснення до-
брих задумів. Хай сіється, родиться, 
і жнеться, душа зліта на синіх крилах 
мрій, в країні рідній добре хай жи-
веться — на многая літ!

З повагою — Володимир 
КРУПНІЦЬКИЙ, директор  

ПП “Агрофірма “Медобори”, 
заслужений працівник сільського 

господарства України, депутат 
Тернопільської районної ради.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Вітаємо хліборобів,  
жителів Тернопільщини  

з Днем працівників сільського 
господарства!

Шановні хлібороби, 
керівники та спеціа-
лісти господарств, 
працівники бюджетних 
установ сільської міс-
цевості, жителі Терно-
пільщини!

Сердечно вітаємо 
Вас із Днем працівни-
ків сільського госпо-
дарства, адже праця 
на землі має як пряме, 
так і опосередковане 
відношення практично 
до кожного нашого 
краянина. Вона спо-
конвіків була, є і буде 
н а й с в я т і ш и м 
обов’язком українців, 
оскільки предвічна 
сутність нашої великої 
і працелюбної нації ти-
сячами незримих ни-
ток пов’язана з його 
величністю Хлібом —  
основою життєдайної сили народу.

Висловлюємо щиру подяку хліборобам, які в умовах економічної 
кризи, через війну та засуху цьогоріч виростили і зібрали один із 
найвищих за всю історію Тернопільської області врожай ранніх зер-
нових та зернобобових культур. Гордимося внеском кожного госпо-
дарства краю у загальнонаціональний коровай, всенародну допомо-
гу українському війську, підтримку наших земляків – бійців АТО, у 
соціальну розбудову села. Подячні слова адресуємо і власникам зе-
мельних паїв, нашим головним партнерам, за взаєморозуміння та 
співпрацю.

З пошаною ставимось до величної місії сільського вчительства, 
працівників медичних, соціальних і культосвітніх установ. Вклоняємо-
ся перед тими, хто свого часу сумлінно працював на землі, а тепер 
перебуває на заслуженому відпочинку.

Зичимо Вам, шановні краяни, міцного здоров’я, найскорішого ми-
ру на нашій багатостраждальній землі, добробуту і злагоди в кожній 
українській родині. Божого Вам благословення на добрі справи!

За дорученням президії ради об’єднання 
сільськогосподарських підприємств Тернопільщини —  

Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ.

Шановні 
трудівники ТОВ 
“Стегниківське”!
Прийміть найщиріші вітання з 

професійним святом та з нагоди 
завершення сільськогосподар-
ського року. Бажаю Вам і Вашим 
родинам міцного здоров’я і бла-
гополуччя, щастя і добра, любо-
ві і достатку в домі, невичерпної 
наснаги і оптимізму. Нехай вті-
люються в життя всі Ваші плани, 
задуми та сподівання, а земля 
буде щедрою на врожаї!
З повагою — Мирон КУБАНТ,  

директор ТОВ 
“Стегниківське”, заслужений  

працівник сільського 
господарства України.

Добра та щастя 
хліборобським 

родинам!
Працівників та пайовиків 

СПП “Мричко” та СФГ  
“Аванто”, жителів сіл Баво-
рів і Застав’я щиро вітаємо з 
Днем працівників сільського 
господарства. Нехай у Ваших 
родинах, шановні хлібороби, 
одвічно панує міцне здоров’я, 
достаток, благополуччя, хрис-
тиянська віра та любов.

З повагою — Іван та Надія 
МРИЧКИ,  с. Баворів 

Тернопільського району.

Шановні співробітники, 
колеги і партнери!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня працівників сільського 
господарства України!

Ваша праця в усі часи була і залишається нелегкою, надзвичай-
но важливою й потрібною для добробуту і благополуччя українсько-
го народу. Завдяки Вашій наполегливості та вмілому господарю-
ванню досягнення у сільському господарстві Тернопільщини щора-

зу стають вагомішими і корисні-
шими для громади краю.

У день професійного свята ба-
жаю Вам Божого благословення, 
прихильної долі, вагомих здобут-
ків, оптимізму, невичерпної енер-
гії та професійної удачі! Нехай 
Ваше життя буде світлим і соняч-
ним, а підґрунтям професійної ді-
яльності стануть цілеспрямова-
ність та енергійність у досягненні 
нових висот.

Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ,  
заслужений працівник 

сільського господарства 
України, директор ПП “Агрон” 

Тернопільського району, 
депутат Тернопільської 

обласної ради.

“Дар життя” —  
у Тернопільському 

районі працює 
“Клініка 

на колесах”.

Хай нива  
колоситься 
врожаєм

Працівників ТОВ “Вікто-
рія”, колег-аграріїв та пайо-
виків товариства — жителів 
сіл Байківці, Шляхтинці та 
Жовтневе — вітаю з Днем пра-
цівників сільського господар-
ства. Щедрих Вам ужинків, за-
пашного хліба на столі, достат-
ку в родинах, міцного здоров’я 
та добра. 

З повагою — генеральний  
директор ТОВ “Вікторія” 

 Степан МАЦІБОРКА.
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Ось і відійшли в історію пе-
редвиборні баталії та й самі 
вибори до місцевих рад 25 
жовтня. Після напружених 
днів змагального марафону 
стали відомі його результа-
ти. Серед багатьох інших 
шанованих претендентів 
жителі нашої округи, в осно-
ві якої Великогаївська 
об’єднана територіальна 
громада, довірили мені 
представляти їхні інтереси 
у Тернопільській обласній 
раді. 

З цього приводу хочу висло-
вити щиру подяку своїм земля-
кам за високе довір’я і намагати-
мусь сумлінно справлятися з ци-
ми обов’язками, тим паче, що в 
мене є чималий досвід діяльнос-
ті у районній раді та й чи не кож-
ного дня доводиться вникати у 
соціальні справи мешканців сіл, 
де наша агрофірма орендує зе-
мельні наділи. Водночас запев-
няю, що робитиму все можливе 
для того, аби допомогти вирішу-
вати наболілі проблеми селян, 
адже в умовах економічної кри-
зи, війни на сході України та й 
численних побутових незгод у 

мешканців приміського району їх 
чимало.

Але разом – ми сила і спільно 
будемо переборювати усі бюро-
кратичні перепони й невирішені 
питання. Звичайно, розв’язати 
цілий клубок проблем, який на-
копичувався роками, за помахом, 
так би мовити, чарівної палички 
не вдасться, але коли ми будемо 
робити це спільними зусиллями, 
то й справи підуть у нас значно 
краще. Власне, на це — карди-
нальне реформування державно-
го управління, увагу до проблем 
простої людини, підвищення со-
ціальних стандартів життя укра-
їнців — нас орієнтує Президент 
України Петро Порошенко. Тож 
ми, представники депутатського 
корпусу, також будемо активно 
працювати в цьому напрямку. І 
саме тому хочу ще раз нагадати, 
що двері мого кабінету завжди 
відкриті для всіх краян. 

Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
директор ПП “Агрон” 

Тернопільського району, 
депутат Тернопільської 

обласної ради від партії 
“Блок Петра Порошенка 

“Солідарність” 

11 листопада ц. р. у Тернопільському районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди 
Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва. Захід відкрили 

народний аматорський духовий оркестр “Доля” Тернопільського районного будинку культури 
(художні керівники — Григорій Ференц і Михайло Гайовий) та ведучі урочистостей — головний 

спеціаліст відділу культури Тернопільської РДА Любов Шарган і режисер народного  
аматорського театру БК с. Великий Глибочок Роман Винник (на фото вгорі). На фото внизу: під час  
урочистостей (зліва направо): директор централізованої бібліотечної системи Тернопільського району 

Ольга Василюк, начальник відділу культури Тернопільської райдержадміністрації Андрій Галайко, голова 
Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, директор Острівської музичної школи, 
заслужений працівник культури України Степан Бородай, директор Великобірківської музичної 
школи Володимир Войнарський, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, голова 

Тернопільської районної організації профспілки працівників культури Любов Бик. 
Детальніше про подію читайте у наступному номері газети “Подільське слово”.

Фото Ірини ЮРКО.

Довіру виправдаю 
наполегливою працею  
і турботою про краян

Трибуна депутата ●

Анонс ●

Індекси споживчих цін  
у січні-жовтні 2015 року

За даними Державної служби статистики України, величина індексу 
споживчих цін з початку року становить у Тернопільській області 
142,7%, в Україні – 139,5%. Дані в Україні –  без урахування тимчасо-
во окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції.                                

Головне управління статистики у Тернопільській області. 

Відбулися півфінальні поєдинки Кубка пам’яті Івана Вишневського. 
“Срібний” призер цьогорічного чемпіонату Тернопільського району ФК 
Плотича з рахунком 5:1 перемогла “бронзового” призера — команду 
села Дубівці. Товстолуг здолав Велику Березовицю — 5:0. Ім’я пере-
можця турніру визначиться у фіналі, який відбудеться цієї неділі, 15 
листопада, на стадіоні села Великі Гаї Тернопільського району. Початок 
матчу об 11:00.

15 листопада — фінал Кубка  
пам’яті Івана Вишневського

До уваги мешканців  
Тернопільської області!

Народний депутат, представник фракції “Блок Петра Поро-
шенка “Солідраність” Тарас Юрик, який є членом комісії з про-
ведення співбесіди з претендентами на посаду керівників міс-
цевих прокуратур у західному регіоні, просить мешканців Тер-
нопільської області відповідально поставитися до списку кон-
курсантів.

Інформацію про порушення претендентами законів, вчинення 
дій, несумісних зі званням прокурора, іншої інформації, що мо-
же бути корисна при проведенні співбесіди, з підтверджуючими 
фактами надсилайте на електронну адресу: new.procuror.
ternopil@gmail.com Анонімність гарантується. Дізнатися про 
претендентів можна на офіційному сайті Генеральної прокурату-
ри України. Конкурс триває до 16 листопада 2015 року.

З повагою — прес-служба Тернопільської ОДА.

Реформа державних закупі-
вель є однією із пріоритетних 
в Україні. Прозорість та ефек-
тивність витрачання держав-
них коштів мають бути у фоку-
сі уваги бізнесу, громадських 
організацій та суспільства за-
галом. 

Проект реформи державних за-
купівель в Україні спрямований на 
якнайшвидший перехід державних 
послуг на електронні процедури, 
введення безпаперового докумен-
тообігу та надання громадськості 
прямого і необмеженого доступу до 
інформації. 

Найважливішою частиною цієї 
реформи є розробка та впрова-
дження прозорої системи електро-
нних держзакупівель “ProZorro”. Та-
ка система повинна бути відкрита 
для всіх кваліфікованих та зацікав-
лених учасників, оголошена та про-

рекламована відповідним чином, 
повинна мати об’єктивні критерії 
оцінки та визначати переможцем 
постачальника з найвигіднішою 
пропозицією. 

Основна мета системи, як зрозу-
міло з її назви, — це забезпечення 
прозорості процесу державних за-
купівель, підвищення довіри бізнесу 
та боротьба з корупцією. Бюджет 
державних закупівель складає 
близько 200 млрд. грн. на рік, тому 
створення реальної конкуренції в 
цьому сегменті є нагальною потре-
бою української економіки. Елек-
тронна система спрощує доступ 
малого і середнього бізнесу до дер-
жавних торгів, дозволяє економні-
ше витрачати бюджетні кошти та 
забезпечує громадський контроль 
за процесом торгів. Кожен журна-
ліст, громадський активіст, пересіч-
ний громадянин зможе побачити, 
хто виграв тендер, якими були інші 

пропозиції та чи було укладено 
контракт з компанією, яка запропо-
нувала найвигідніші умови.

Запуск системи ProZorro став 
результатом роботи групи громад-
ських активістів, IT-компаній та ко-
мерційних електронних торговель-
них майданчиків за підтримки дер-
жавних органів. 

Представникам органів влади, 
комунальних підприємств, установ, 
організацій та суб’єктам підприєм-
ницької діяльності рекомендовано 
забезпечити проведення реєстрації 
на торгівельних електронних май-
данчиках та здійснення закупівель 
товарів, робіт та послуг через елек-
тронну систему державних закупі-
вель “ProZorro” (www.prozorro.org).

Наталія ВОЛОШИН,  
начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації.

Це важливо ●

Державні закупівлі  
стануть прозорими

Допоможе телефон довіри
В Держфінінспекції в області  функціонує телефон довіри, який забезпечує зв’язок інспекції з громадськістю. 

Телефонувати можна щодня  з 9.00  до 18.00 (у п’ятницю з 9.00  до  17.00)  за номером   (0-352) 52-54-05. Осно-
вними завданнями функціонування телефону довіри є: надання інформації щодо повноважень органів Держфінін-
спекції, забезпечення оперативного реагування на порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних 
коштів, використанні державного чи комунального майна, виявлення фактів можливих корупційних та інших не-
правомірних дій (бездіяльності) посадових осіб органів Держфінінспекції при здійсненні ними своїх повноважень. 
Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з державним майном та грошима, а тим більше 
факти їх незаконного привласнення, не вагайтесь — дзвоніть на телефон довіри.  Крім цього, Держфінінспекція в 
області просить інформувати про факти неналежного виконання обов’язків  її працівниками  під час проведення 
ними контрольних заходів. У випадку упередженості з боку фінансового інспектора, формалізму чи відхилення від 
законодавчих та нормативних документів в його роботі, негайно дзвоніть на телефон довіри. У повідомленнях 
необхідно викласти причини звернень та суть питання.  Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна 
дзвонити на телефон  довіри  Держфінінспекції  України  за номером  (044)  425-38-18.

Шановні мешканці сіл Буцнів і Серединки! Висловлюю Вам щи-
ру вдячність за підтримку на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. 
Обіцяю працювати на благо громади.

З повагою — Роман ШЕРШУН,  
депутат Тернопільської районної ради.

Подяка ●

Вітання великобірківчанам  
з нагоди храмового празника
В неділю, 15 листопада 2015 року, великобірківська парафія 

УГКЦ святкує 114 -ий храмовий празник на честь святої великому-
чениці Параскевії П’ятниці. Всечесніші отці, дорогі мешканці сели-
ща Великі Бірки, парафіяни храму! Від щирого серця вітаю Вас із 
храмовим празником на честь святої великомучениці Параскевії 

П’ятниці. Нехай це величне свято наповнить 
Ваші серця світлими почуттями віри, надії і 
любові. Хай душевна чистота, мир та спокій, 
добро і достаток будуть у Ваших оселях, сло-
во Боже дасть Вам наснаги на добрі і благі 
діла. Нехай цей урочистий день принесе 
світло Вашим родининам, затишок та Гос-
подню благодать.

З повагою — Роман МАЦЕЛЮХ,  
Великобірківський селищний голова. 
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

З 2 по 10 листопада на те-
риторії НВК “Лозівська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-ДНЗ” працювала 
“Клініка на колесах” Міжна-
родного благодійного фонду 
“Дар життя”, яка у квітні 
цього року  працювала в 
Острівській ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. Головний лікар “Клініки 
на колесах” Лариса Чорна 
повідомила, що медичні ав-
тобуси зупинилися в Лозові 
на прохання голови Терно-
пільської райдержадміні-
страції Олександра Похило-
го і начальника відділу осві-
ти Тернопільської РДА Васи-
ля Цаля, які 10 листопада  
ц. р. відвідали клініку. 

В Україні “Клініка на колесах” 
розпочала роботу в 1992 році з іні-
ціативи американців українського 
походження — лікаря Стівена Дудя-
ка і пастора Джона Шепа. Перши-
ми, хто отримав допомогу, були 
діти, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. З то-
го часу оглянуто понад 
150 тисяч пацієнтів. У структурі 
благодійної організації “Дар життя” 
функціонують консультативні цен-
три “За життя”, де безкоштовно 
проводять консультування, тесту-
вання на вагітність, заняття та лек-
ції на теми духовності людського 
життя, внутрішньоутробного роз-
витку, репродуктивного здоров’я, 
шлюбу, батьківства. Завдяки іно-
земним волонтерам організація 
надає малозабезпеченим грома-
дянам одяг, предмети гігієни та 
стоматології.    

Клініка, яка складається з ме-
дичного і стоматологічного відді-
лень, безкоштовно допомагає лю-
дям із фізичними чи розумовими 
вадами, сиротам, напівсиротам, 
багатодітним сім’ям, тимчасовим 
переселенцям, учасникам АТО та 
іншим категоріям соціально неза-
хищеного населення. “Клініка на 
колесах” працює у місті Тернополі 
щороку з листопада по квітень, по-
за межами Тернополя — з квітня по 
листопад. Виїзди здійснюються по 
всій території України за попере-
дньою домовленістю. Здебільшого 
лікарі працюють на базі інтернатів, 
спеціальних навчальних закладів, 
закладів соціальних служб, літніх 
таборів для дітей, містечок і сіл, де 
проживають незахищені верстви 
населення. Цьогоріч персонал клі-
ніки побував у Винниках, Стрию 
Львівської області і Долині Івано-
Франківської області. Перед тим, 
як завітати у Лозову, медики пра-
цювали у Зборівському районі. 

Кожне відділення розташоване 
в окремому автобусі, оснащеному 
сучасною медичною апаратурою. 

В медичному автобусі працюють 
сімейні лікарі Лариса Чорна, Окса-
на Степчук і асистент лікарів Ігор 
Шелетин. Вони здійснюють про-
фесійний огляд та діагностику, ро-
блять електрокардіограму серця, 
миттєвий аналіз крові на цукор, ге-
моглобін, холестерин, аналіз сечі, 
перевіряють гостроту слуху та зо-
ру, оцінюють фізичні параметри 
дітей. Лікарі ставлять діагноз, на-
дають рекомендації, призначають 
лікування. Кожен отримує карту 
пацієнта, де міститься інформація 
про стан здоров’я. 

У стоматологічному автобусі 
надають допомогу четверо фахів-
ців: завідуючий стоматологічним 
відділенням Віктор Глинчук, лікарі 
Василь Підкамінний, який працює 
в “Клініці на колесах” вісім років,  
Ірина Чорна і Яніна Лівіцька. Сто-
матологи проводять професійний 
огляд ротової порожнини, чистку, 
фторування, пломбування, вида-
лення та лікування зубів, дарують 
подарунки — зубні щітки і пасти, 
книжечки-розмальовки, календа-
рики, листівки з порадами пра-

вильного догляду за зубами. У 
клініці турбуються не лише про 
фізичне, а й духовне здоров’я ді-
тей — Галина Пастушенчин про-
вела зі школярами бесіди про 
основні засади християнства, сі-
мейні цінності, основи здорового 
способу життя. 

— Щодня оглядаємо близько 
30 дітей, — розповіла головний 
лікар “Клініки на колесах” Ла-
риса Чорна. — Загалом надали 
допомогу більше півтори сотні 
вихованців НВК “Лозівська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-ДНЗ”. Цілком здоро-
вих дітей фактично немає. Під 

час обстежень здебільшого ви-
явлено порушення постави, 
збільшення щитовидної залози. 
Проводимо профілактичну ро-
боту, даємо медикаменти, 
отримані від благодійників. 
Співпрацюємо з лікарями Тер-
нопільського державного ме-
дичного університету імені Іва-
на Горбачевського, які за по-
треби беруть пацієнтів на дис-
пансеризацію.

Директор НВК “Лозівська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
ДНЗ” Ганна Чаповська, учні, батьки 
вдячні працівникам “Клініки на ко-
лесах” за високий професіоналізм 
і допомогу у формування здорових 

і фізично розвинених особистос-
тей. 

З 11 по 20 листопада “Клініка на 
колесах” працюватиме на території 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія імені Степана Ба-
лея”. Охочі зробити благодійний 
внесок, запросити мобільну клініку 
у свій населений пункт можуть 
звернутися за адресою: м. Терно-
піль, вул. Руська,10, кв. 62, 
тел.: 52-06-19, 52-11-03. Незахи-
щені верстви населення з середи-
ни листопада до середини квітня 
можуть пройти обстеження в кліні-
ці в Тернополі. Лікарі приймають 
пацієнтів з 9:00 до 16:00, окрім су-
боти та неділі. Телефон: 24-83-65.

Дар життя
Медичний персонал “Клініки на колесах” з головою Тернопільської РДА Олександром Похилим, 

заступником голови Тернопільської РДА Андрієм Колісником, начальником відділу освіти Тернопільської РДА Василем Цалем, 
директором НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ” Ганною Чаповською.

У стоматологічному відділенні “Клініки на колесах” (зліва направо): завідуючий стоматологічним 
відділенням Віктор Глинчук, лікарі Яніна Лівіцька, Василь Підкамінний, Ірина Чорна.

Вибори до органів місцевого 
самоврядування не обійшлися 
без казусів. Тому подекуди лю-
дей покличуть на виборчі діль-
ниці вдруге.

Зокрема, повторне голосу-
вання призначено на 15 листо-
пада на двох округах в селі 
Ігровиця, на одному у селі Пло-
тича та на окрузі у селищі Вели-
ка Березовиця Тернопільського 
району. Там, за підрахунками 
територіальних виборчих комі-
сій, кандидати в депутати до 
сільської/селищної ради набра-
ли однакову кількість голосів 
виборців. Згідно з законом, та-
ка ситуація вимагає переголо-
сування.

27 грудня сільського голову з 
другої спроби намагатимуться 
обрати жителі села Чистилів Тер-
нопільського району. На виборах 
25 жовтня там не знайшлося 
жодного кандидата, який хотів би 
стати сільським головою.

В селі Драганівка на 27 груд-
ня призначили повторні вибори 
у зв’язку з тим, що тут виникла 
проблема з депутатським кор-
пусом — у селі не знайшлося 
достатньої кількості бажаючих 
стати сільськими депутатами. 

Наш кор.

Вибори-2015 ●

Відбудуться 
повторні 
вибори

На прийомі у головного лікаря  
“Клініки на колесах” Лариси Чорної.

Колектив 
т е р и т о р і -
а л ь н о г о 
центру соці-
ального об-
слуговуван-
ня (надання 
соціальних 
послуг) Тер-
нопільсько-
го району 
щиро вітає з  
ювілеєм  ди-
ректора Надію Іванівну БОЙКО. 
Нехай Ваш день народження бу-
де веселим, яскравим і непо-
вторним. Нехай на зміну одній 
мрії приходить нова — і всі нехай 
збуваються. Нехай удача буде 
Вашим вірним супутником, нехай 
не буде у Вашому житті пере-
шкод.

Багато щастя і добра багато,

Хай буде світлим кожен день у житті,

Хай негаразди завжди обминають,

Хай буде легко Вам вперед іти

І словом добрим Вас завжди вітають.

Бажаєм успіхів великих у роботі,

Й побільше творчих Вам натхнень.

Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожен день.

З 35-річчям 
вітаємо дирек-
тора терито-
р і а л ь н о г о 
центру соці-
ального об-
слуговування 
(надання со-
ціальних по-
слуг) Терно-
пільського району Надію  
Іванівну БОЙКО.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік! 

З повагою —  колектив  
редакції газети  

“Подільське слово”.

К о л е к т и в 
Смиковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з 
днем наро-
дження вчите-
ля іноземної 
мови Світлану 
І в а н і в н у  
МОТИКУ, кухаря Марію  
Степанівну ПОМАЗАНСЬКУ.

Бажаємо успіхів великих у роботі, 

Побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи,

Хай приносить радість кожен день.

Вітаємо! ●



Програма телепередачП’ятниця, 13 листопада 2015 року

16 листопада
понеділок 

17 листопада
ВіВторок

18 листопада
середа

19 листопада
ЧетВер

20 листопада
п’ятниця

21 листопада
субота

22 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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Уряд на зв’язку з громадянами.
09.55 Д/с “Дорогами Саксонiї”.
10.30 Богатирськi iгри.
12.00 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
12.30, 20.30 Зроблено в Європi.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50, 18.50 ДПКЄ-2015. Щоденник.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.25 Школа Мерi Поппiнс.
14.45 М/с “Друзi-янголи”.
15.40 М/ф “Тарбозавр”.
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.45 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 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 “ТСН”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.30 “Мiняю жiнку-4”.
12.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
13.55 “Чотири весiлля-4”.
15.10 “Клiнiка”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Слуга народу”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Комедiя “Гарячi голови”.

інтер
05.35 Д/с “Україна: забута iсторiя”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Шалено закоханий”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
13.45, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
23.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
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».
11.00 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Слідства. Інфо».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «4 листи фанери».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30, 21.00 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ ─ калейдоскоп подій.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Спокута». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.00, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
10.10 Труба мiстера Сосиски.
11.05 Дивитися всiм!
11.45, 13.20 Х/ф “Золота дитина”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Поїздка до Америки”.
16.55 Х/ф “13-й район. Цеглянi маєтки”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Нiкiта”. (2).

стб
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Все буде смачно!”
08.55, 18.30 “За живе!”
10.05 “Зiркове життя. Мисливицi 
         за чужими чоловiками”.
11.05 “Битва екстрасенсiв-15”.
13.15 “Танцюють всi!-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.55, 22.45 “Хата на тата”.
23.15 “Детектор брехнi-7”.
00.15 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
10.25 Х/ф “Гаррi Поттер 
         i в’язень Азкабана”.
13.10 Х/ф “Гаррi Поттер 
        i кубок вогню”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
22.00 Страстi за ревiзором.
00.25 Х/ф “Серфер душi”.

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.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
10.55 Обережно, дiти!
11.45 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.20, 19.00 Панянка-селянка.
14.15 УТЕТа тато!
15.10 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 Даєш молодь!
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 “Вулиця Наталі”. С. Гіга.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Із нашої відеотеки”
          (М. Паращук).
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “До чистих джерел”.
18.00 “Випробуй на собі”.
18.30 “Антарктида”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.30 Соціальна реклама.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “В об’єктиві ТТБ”.
21.30 “Із нашої відеотеки” 
        (“Долі людські”).
21.45 “7 природних чудес України”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

канал “україна“
05.50 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром.
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Вiдбиток любовi”. (2).
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.00 Т/с “Цвiт черемшини”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мумiя-2: 
         Повернення”. (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.
06.55, 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/с “Дорогами Саксонiї”.
10.30 Богатирськi iгри.
11.45 Перша студiя.
12.30 “Prime-time” 
         з М. Гонгадзе.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40, 18.50 ДПКЄ-2015. Щоденник.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Хочу бути.
14.40 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.15 Д/ф “На каяку через океан”.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок 
          з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.45, 12.20 “Мiняю жiнку-4”.
13.45, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
14.40 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Iнспектор Фреймут-3”.
00.00 Комедiя “Гарячi голови-2”.

інтер
05.40 “Подробицi” — “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi 
          я все зможу!”
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
13.50, 14.20 “Судовi справи”.
16.15 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ 
       калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Святі та солдати».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30, 21.00 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Вбивство у зимовій Ялті». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 20.20 Цивiльна оборона.
11.10, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф “Блакитна
            безодня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.25 Т/с “Морська полiцiя.
        Лос-Анджелес”.

стб
05.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.45, 16.00 “Все буде добре!”
07.40 “Все буде смачно!”
08.35, 18.30 “За живе!”
09.45 “Зiркове життя. 
         Заклятi подруги”.
10.40 “Зiркове життя. 
         Роль цiною в життя”.
11.45 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “Танцюють всi!-3”.
19.55, 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
23.45 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.30 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
23.00 Супермодель по-українськи.
00.50 Х/ф “Мерайа Мундi
         i скринька Мiдаса”. (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.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
           Школа чарiвниць”.
10.55 Обережно, дiти!
11.45 Повне перевтiлення. 
       Дiм за тиждень.
13.20, 19.00 Панянка-селянка.
14.15 УТЕТа тато!
15.10 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 Даєш молодь!
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 “У пошуках легенд”.
12.10 “Антарктида”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 
         22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “До чистих джерел”.
14.00 “Випробуй на собі”.
14.30 “Із нашої відеотеки” 
         (М. Паращук).
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Поліські Робінзони”.
15.50 “7 природних 
          чудес України”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Зона ризику”.
18.00 “Замки Тернопілля”.
18.15 “Сад. Город. Квітник”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Дива цивілізації”.
20.25 “Мальовниче
          Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Назбиране”.
21.30 “Європа очима
          українця”.
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”.
21.35 Футбол. Вiдбiр до 
       Євро-2016. “Словенiя” — “Україна”.
23.55 Подiї дня.
00.10 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину 
          Маямi-5”. (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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.30, 23.25 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 ДебатиPRO.
11.30 Дорогi депутати.
12.00 Засiдання Кабiнету 
        Мiнiстрiв України.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40, 18.50 ДПКЄ-2015. Щоденник.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 М/ф.
14.40 Музичне турне.
16.15 Д/ф “Львiвська опера”.
17.35 Д/ф “Вiзит до Кореї”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.30 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

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, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-4”.
13.45, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
14.40 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Весiлля наослiп”.
00.00 Комедiя “Пiдняти перископ”.

інтер
05.40 “Подробицi” — “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
      12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi 
         я все зможу!”
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
13.50, 14.20 “Судовi справи”.
16.15 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується
          кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00. 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.25 «Щоденник для батьків».
12.50 Концерт 
        Арсена Мірзояна.
14.00 Х/ф «Страчені світанки».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30. 21.00 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Розкішне життя». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.15, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.15, 13.20 Х/ф “Геракл. 
        Початок легенди”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.25 Т/с “Морська полiцiя.
          Лос-Анджелес”.

стб
05.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.05, 18.30 “За живе!”
10.15 “Зiркове життя. 
        Дiти багатих теж плачуть”.
11.10 “Битва екстрасенсiв”.
12.50 “Танцюють всi!-3”.
19.55, 22.45 “МастерШеф-5”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
        Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
21.00 Х/ф “Хто я?” (2).
23.15 Дешево i сердито.

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.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс:
         Школа чарiвниць”.
10.55 Обережно, дiти!
11.25 Зоофактор.
11.45 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.20, 19.00 Панянка-селянка.
14.15 УТЕТа тато!
15.10 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 Даєш молодь!
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 “Назбиране”.
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 “Туристичні 
          подорожі Кривбасу”.
17.30 “Живі сторінки”.
18.00 “Актуально”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Степовики”.
18.45 “Край, в якому я живу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Діловий ритм”.
20.00 “Із нашої 
         відеотеки” (Й. Сліпий).
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-5”. (2).

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.15 Свiт on line.
08.40 Тепло.ua.
09.05 Мiжнародний Фiнал “ДПКЄ-2015”.
12.10 Як це?
12.30 5 баксiв.net.
12.55 Спогади.
13.20 Твiй дiм.
14.15, 19.40, 20.50, 22.40 Майдан живий.
14.25 Фольк-music.
15.50 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.55 Баскетбол. Вiдбiрковий турнiр до
        ЧЄ-2017. Жiнки. Збiрна України —
        збiрна Люксембурга.
19.05 Театральнi сезони.
19.50 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
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.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

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, 12.05 “Свiт навиворiт-3:
        Танзанiя, Ефiопiя”.
13.20 “Iнспектор Фреймут-3”.
14.45 “Весiлля наослiп”.
16.10 “Розсмiши комiка”.
17.10 “Мультибарбара”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Маленькi гiганти”.
23.15 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
23.25 “Свiтське життя”.
00.25 Драма “Атентат”.

інтер
05.25 Подробицi.
05.55 М/ф.
06.20 Х/ф “Мужики!..”
08.15 “Вдалий проект”.
09.10 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
12.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
21.40 Т/с “Так далеко, так близько”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Москаль-чарівник».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 Ранковий фітнес.
10.15 Пряма трансляція святої літургії 
      з архікатедрального собору 
       УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Акваланги на дні».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Ферма».
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.15 Факти.
05.45 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.35 Х/ф “Папуга, що говорить на iдiш”.
08.25 Зiрка YouTube.
09.45 Дивитися всiм!
10.45 Труба мiстера Сосиски.
11.45, 13.00 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф “Паркер”.
16.55 Х/ф “Захисник”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 
         України.
20.35 Х/ф “Три днi на вбивство”.
23.00 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”. (2).

стб
05.15 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
06.45, 11.00 “Х-Фактор-6”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
14.05 “МастерШеф-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-15”.
21.15 “Один за всiх”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
06.05, 7.55 Kids’ Time.
06.10 М/ф “Мегамозок”.
08.00 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
10.15 Х/ф “Обладунки Бога-3”.
12.45 Х/ф “Гаррi Поттер 
        i напiвкровний Принц”.
15.50 Х/ф “Гаррi Поттер
         i Дари смертi. Частина 1”.
18.40 Х/ф “Гаррi Поттер
         i Дари смертi. Частина 2”. (2).
21.00 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”. (2).
22.45 Х/ф “Окулус”. (3).
00.50 Х/ф “Джессi Стоун: Тонкий лiд”. (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 “Три мушкетери: 
        Мiккi, Дональд, Гуфi”.
12.30 М/ф “Покемон: Джирачi 
         виконувач бажань”.
13.50, 22.00 Країна У.
14.10 Х/ф “Легенда Пiднебесної”.
16.00 Х/ф “Дочка землекопа”.
18.00 Х/ф “Крихiтка на мiльйон доларiв”. 
(2).
20.10 Вiталька.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.55 Х/ф “Стиляги”. (2).
01.15 Одна за всiх.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”.
10.50 “У пошуках легенд”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Азбука ремесел”.
12.20 Д/ф “Окрадена земля”.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.45 “Учнівський щоденник”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.55 “Пам’ятаємо”.
16.00 “Думки вголос”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.55 “Таємниця Богородиці Пирогощі”.
17.30 “Вечірнє сонце, дякую за день”.
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Сторінками історії”.
18.50 “Пам’ятаємо”.
19.00 “Хто і коли відповість?”
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Музеями Тернопілля”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
21.55 “Духовні скарби України”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 “Невигадані історії”.
22.45 “Духовні скарби України”.
22.50 “Пам’ятаємо”.
23.00 Мовлення
         у цифровому форматі.

канал “україна“
06.40 Подiї.
07.30 Реальна мiстика.
09.15 Т/с “Салямi”.
13.10 Т/с “Цiна кохання”. (2).
17.00, 20.00 Т/с “Життя розсудить”.
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром.
22.00 Х/ф “Четвер, 12”.
23.50 Х/ф “Дружина Штiрлiца”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Нови-
ни.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Вiкно до Америки.
10.30 Богатирськi iгри.
11.40 Вiйна i мир.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40, 18.50 ДПКЄ-2015. Щоденник.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Спогади.
14.40 Надвечiр’я. Долi.
15.45 Урочиста академiя з нагоди 150-рiччя 
вiд дня народження слуги Божого Митропо-
лита А. Шептицького.
17.05 Д/с “Сага старовинної пущi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time” з М. Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.45 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15, 22.25 5 баксiв.net.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок з 
“1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-4”.
13.45, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
14.40 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00, 23.30 “Право на владу”.
00.20 Комедiя “Блондинка i блондинка”. 
(2).

інтер
05.40 “Подробицi” — “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.30, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi я все змо-
жу!”
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
13.50, 14.20 “Судовi справи”.
16.15 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Т/с “Шлюб за заповiтом”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Захар Беркут».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
21.30 «Вікно в Європу. 
        Сильні разом».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Вікенд у Берні». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Цивiльна оборона.
11.00, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.00, 13.20 Х/ф “Вiйна богiв. 
        Безсмертнi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.25 Т/с “Морська
        полiцiя. Лос-Анджелес”.

стб
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.15, 18.30 “За живе!”
10.25 “Зiркове життя. 
         Окiльцювати холостяка”.
11.20 “Битва екстрасенсiв”.
12.55 “Танцюють всi!-3”.
19.55, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
23.55 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.30 Х/ф “Обладунки Бога-3”.
23.00 Хто зверху?-3.

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.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
10.55 Зоо фактор.
11.45 Повне перевтiлення.
        Дiм за тиждень.
13.20, 19.00 Панянка-селянка.
14.15 УТЕТа тато!
15.10 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 Даєш молодь!
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 “Живі сторінки”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 
        22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Кулінарія від Андрія”.
13.45 “Степовики”.
14.00 “Із нашої відеотеки” (Й. Сліпий).
14.30 “Велети духу і слави.
          Українська місія”.
14.35 “Туристичні 
         подорожі Кривбасу”.
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 “Храми Поділля”.
17.30 “Легенди Запоріжжя”.
18.00 “Чернівці. На полотні життя”.
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, 21.00 Т/с “Цвiт 
          черемшини”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце
           злочину Маямi-5”. (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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
11.05 Чоловiчий клуб.
11.55 Вересень.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.40, 18.50 ДПКЄ-2015. Щоденник.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Театральнi сезони.
14.35 Вiра. Надiя. Любов.
15.45 Д/ф “Уроки росiйської”.
17.55 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40, 22.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
          Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-4”.
12.20 “Мiняю жiнку-7”.
13.45 Т/с “Слуга народу”.
14.40 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.20 “Вечiрнiй Київ”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 Х/ф “Вiдступники”. (2).

інтер
05.40 “Подробицi” — “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.05, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.50, 14.20 “Судовi справи”.
16.15 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.00 Х/ф “Хрещений батько-2”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 «Вікно в Європу. Сильні разом».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Небилиці про Івана».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Вікенд у Берні-2». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.10, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.10, 13.20 Х/ф “Напролом”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
22.25 Що по телеку?
23.25 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”.

стб
05.35 Х/ф “Осiннiй марафон”.
07.15 “Зiркове життя. Цiна щастя — дитина”.
08.10 “Зiркове життя. Розмiр не має значення”.
09.05 Х/ф “Iдеальний шлюб”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30, 0.20 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.05, 7.15 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
11.10 Т/с “Щасливi разом”.
16.00, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
21.00 Суперiнтуїцiя.
22.20 Половинки.
00.00 Х/ф “Серфер душi”.

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.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
10.55 Зоофактор.
11.45 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.20 Панянка-селянка.
14.15 УТЕТа тато!
15.10 Вiталька.
16.30 Країна У.
16.55 Одного разу пiд Полтавою.
17.50 Х/ф “Крихiтка на мiльйон доларiв”. (2).
20.00 Х/ф “Армагедон”. (2).
22.40 Х/ф “Месник”. (2).
00.20 Х/ф “Варення iз сакури”. (2).

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 “Із нашої відеотеки. Танцює “Першоцвіт”.
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 “В об’єктиві ТТБ”.
14.00 “Що робити?”
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Легенди Запоріжжя”.
15.30 “Чернівці. На полотні життя”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 Погода. Анонси.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “А у нас кіно знімали…”.
17.30 “Слово має народний депутат”.
18.00 “Просто неба”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Слід”.
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 “Шляхами Тараса”.
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 Х/ф “Мережива”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi-5”. (2).

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.00 На слуху.
07.30 Вертикаль влади.
08.10 АгроЕра. Пiдсумки.
08.25 Код безпеки.
08.40 Вперед на Олiмп!
09.00, 10.00, 18.55, 19.40 Майдан живий.
09.10 Д/ф “Євромайдан. SOS. 
        Право на гiднiсть”.
10.15 Д/ф “Дiти Майдану”.
11.30 Д/ф “Капелани”.
13.20 Х/ф “Апостол Фома”.
15.25 Богатирськi iгри.
16.15 Чоловiчий клуб.
16.55 Гандбол. Лiга Чемпiонiв.
       “Мотор” (Запорiжжя, Україна) —
       “Байя-Маре” (Румунiя).
20.00 Новини.
20.30 Мiжнародний Фiнал “ДПКЄ-2015”.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.15 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
07.05 “Краса дорожча за грошi. 
        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 Драма “Iмперiя”. (2).

інтер
05.40 “Чекай на мене”.
07.45 “Школа доктора 
         Комаровського”.
09.30 Х/ф “Мужики!..”
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 “Кохання з першого погляду”.
13.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
18.00 Т/с “Так далеко,
        так близько”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Так далеко, 
         так близько”. (2).
22.10 Х/ф “Загублене мiсто”.
00.05 Х/ф “Про нього”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Москаль-чарівник».
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. 
       Сильні разом.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.25 Х/ф «Богдан-Зеновій
        Хмельницький».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Акваланги на дні».
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ
       калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.05 Концерт 
         П. Табакова.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.30 Факти.
05.50 М/с “Том i Джерi в 
        дитинствi”.
06.45 Морськi глибини.
07.35 Провокатор.
09.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30, 13.00 Цивiльна
         оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Нiконов i Ко”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Захисник”.
22.00 Х/ф “Паркер”.
00.15 Х/ф “Без компромiсiв”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Тридцять три”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Зваженi та щасливi-5”.
13.05, 22.55 Т/с “Коли 
         ми вдома”.
16.20 “Хата на тата”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
23.50 “Х-Фактор-6. 
        Пiдсумки голосування”.

новий канал
05.40, 6.35 Kids’ Time.
05.45 М/с “Пригоди 
         Джиммi Нейтрона”.
06.40 Хто зверху?-3.
08.45 Ревiзор.
11.45 Пристрастi за ревiзором.
14.10 Хто зверху? 4.
16.00 М/ф “Мегамозок”.
18.00 Х/ф “Гаррi Потте
       р i напiвкровний Принц”.
21.00 Х/ф “Гаррi Поттер
           i Дари смертi. Частина 1”.
23.45 Х/ф “Хто я?” (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 “Покемон: Джирачi 
         виконувач бажань”.
12.40 М/ф “Три мушкетери: 
        Мiккi, Дональд, Гуфi”.
13.50, 21.45 Країна У.
14.10 Х/ф “Дочка землекопа”.
16.10 Х/ф “Легенда 
         Пiднебесної”.
18.00 Х/ф “Армагедон”. (2).
20.45 Одного разу 
       пiд Полтавою.
23.05 Даєш молодь!
00.00 Х/ф “Месник”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Просто неба”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Музеями 
           Тернопілля”.
12.15 “Актуально”.
12.30 “На часі”.
13.00 “Театральні зустрічі”.
14.40 “Слід”.
15.00 “А у нас кіно знімали…”.
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 “Азбука ремесел”.
18.05 “Ігор Павлюк: 
          між Бугом і Богом…”.
18.40 “Думки вголос”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні
        замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.15 “Акценти тижня”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
21.30 “Поклик таланту “.
23.00 Мовлення
         у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Четвер, 12”.
09.00 Вiдверто з Машею 
        Єфросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Мережива”.
13.10, 15.20 Т/с “Салямi”.
17.15, 19.40 Т/с “Цiна кохання”. (2).
22.00 Х/ф “Дружина 
        Штiрлiца”. (2).

4-9

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

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

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

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

сільських і селищних рад Тернопільського району

Місцеві вибори 25 жовтня 2015 року 

Білецька сільська рада
Прізвище, власне ім’я, по 

батькові обраного депутата
Освіта 

(загальна 
середня, 

професійно-
технічна, 

вища)

Посада Місце роботи 
(заняття)

Гримак  Богдан Васильович Середня Підприємець
Джердж Світлана Іванівна Вища Підприємець
Палуб’як Богдан Йосипович Вища Пенсіонер
Ясіновська Ганна Володимирівна Вища Головний бухгалтер Білецька сільська рада
Мужів Ірина Миколаївна Вища Соціальний педагог Великоберезовицька 

ЗОШ І-ІІІ ст.
Грицишин Світлана Ігорівна Вища Начальник 

відділення
ВЗ “ Укрпошта”

Боднар Руслан Мирославович Вища Не працює Не працює
Лисай Андрій Зіновійович Вища Начальник гаража НЗОГ “ТО Автошкола 

ВСА”
Семчишин Микола Андрійович Середня тех-

нічна
Фермер Фермер

Кузик Роман Степанович Вища Секретар Білецька сільська  рада
Малко Василь Євгенович Вища Підприємець
Блажевський Василь Васильович Вища Підприємець

Максимів Володимира Євгенівна Вища Керівник відділу 
маркетингу і збуту

ТОВ “Агенція” Терно-
піль Медіа”

Яциковський Ігор Ярославович Вища Директор ПП “Бенефіс”

 Буцнівська сільська рада
Ткач Тарас Ігорович Вища Тимчасово 

не працює

Пшибиш Юрій Євгенович Професійно-
технічна

Тимчасово 
не працює

Бай Богдан Іванович Професійно-
технічна

Тимчасово 
не працює

Шершун Ігор Петрович Професійно-
технічна

Тимчасово 
не працює

Наконечна Наталія Андріївна Вища Секретар Буцнівська сільська
рада

Бучинська Тетяна Іванівна Вища Тимчасово 
не працює

Щурко Андрій Євгенович Вища Тимчасово 
не працює

Жидик Ольга Андріївна Вища Землевпорядник Буцнівська сільська
рада

Сорока Андрій Васильович Загальна 
середня

Приватний 
підприємець

Юречко Михайло Адамович Професійно-
технічна Завідувач Будинок культури 

с. Буцнів
Краковецька Марія Ярославівна Вища Директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Буцнів
Рудий Олег Тарасович Вища Директор ПП Рудий

Катеринюк Христина Миколаївна Загальна 
середня Студент

Борух Орест Михайлович Загальна 
середня Студент

Великобірківська селищна рада
Дроб Ярослава Євгенівна Вища Техпрацівник Великобірківський ДНЗ

Луків Ольга Іванівна Загальна 
середня

З а в і д у ю ч а 
ДНЗ Великобірківський ДНЗ

Стрельцов Петро Віталійович Загальна 
середня Директор Великобірківське 

комунальне підприємство

Шараварник Галина Дмитрівна Вища Лікар Тернопільське стаціонарне 
відділення ТРТМО

Радчук Марія Богданівна Вища Пенсіонер
Геличак Микола Миколайович Вища Оператор АЗС АЗС ОККО

Злонкевич Павло Іванович Загальна 
середня

Тимчасово
 не працює

Матвеєва Тамара Іванівна Вища Секретар Великобірківська 
селищна рада

Попко Віктор Анатолійович Вища Директор ТОВ “Агромашсервіс”

Гаврилюк Світлана Василівна Вища Приватний
підприємець

Сум Володимир Адамович Загальна 
середня

Доглядач
кладовища

Великобірківська 
селищна рада

Вівчар Володимир Зіновійович Загальна 
середня

Тимчасово
не працює

Стрілковський Ігор Карлович Загальна 
середня Майстер Великобірківське 

комунальне підприємство
Лиса Наталія Любомирівна Вища Оператор ТОВ “Хлібодар”

Великоглибочецька сільська рада
Сагайдак Мирон Іванович Середня Керівник гуртка Велиглибочецький 

будинок культури
Бидловська Вікторія Вікторівна Вища Економіст ТРТМО
Білик Валентин Іванович Вища Інженер-консультант ПП “Зімкапіталгрупс”

Семенина Василь Володимирович Вища Завгосп Великоглибочецька 
ЗОШ І-ІІІ ім. Я. Стецька

Полотнянко-Крива Світлана Ярославівна Вища В. о. сільського голови Сільська рада

Шньорко Зіновій Миколайович Вища
Львівський центр 

механізації колійних 
робіт

Львівський центр 
механізації колійних ро-
біт

Матвіїшин Володимир Ярославович Вища Приватний підпри-
ємець

Кузьма Андрій Романович Вища Помічник судді Апеляційний суд
Копач Марія Мирославівна Вища Інженер Міська лікарня №3

Оксюта Тамара Миколаївна Вища Фінансовий 
директор

Компанія “Фок-
строт”

Кочан Марія Богданівна Вища Інженер Львівський центр ме-
ханізації колійних робіт

Шайда Іван Богданович Вища Бригадир Львівський центр 
механізації

Федірко Володимир Ярославович Вища Приватний 
підприємець

Жлобницький-Мотало Олег Васильович Вища Кочегар
Великоглибочецький 

дитячий ясла-садочок 
“Сонечко”

Від 30 жовтня 2015 року
Село Великі Гаї
Офіційне оприлюднення  

результатів виборів
Керуючись статтею 88 Закону 

України “Про перші вибори депу-
татів сільських, селищних, міських 
рад об’єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, 
селищних, міських голів”, Велико-
гаївська сільська виборча комісія 
постановила:

1. Вважати:
— Кохмана Олега Андрійови-

ча — народився 22.03.1973 року в 
с. Великі Гаї Тернопільського ра-
йону. Освіта вища. Безпартійний. 
Великогаївської сільський голова. 
Проживає в с. Великі Гаї. Само-
висування — обраним на посаду 
сільського голови Великогаїв-
ської об’єднаної територіаль-
ної громади.

2. Вважати:
— Пиду Віктора Петровича — 

народився 30.07.1984 року в с.
Великі Гаї Тернопільського райо-
ну. Освіта вища. Безпартійний. 
Доцент кафедри фармакології 
ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського. Про-
живає в с.Великі Гаї. Самовису-
вання — обраним депутатом в 
одномандатному виборчому 
окрузі №1;

— Гладкого Василя Яросла-
вовича — народився 27.03.1972 
року в с. Великі Гаї Тернопільсько-
го району. Освіта середня спеці-
альна. Безпартійний. Майстер по 
ремонту у КДНЗ “Країна дитин-
ства” с. Великі Гаї. Проживає в с. 
Великі Гаї. Самовисування — об-
раним депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі №2;

— Ізб’янського Дмитра  
Семеновича — народився 
08.11.1970 року в с. Йосипівка 
Тернопільського району. Освіта 
середня спеціальна. Безпартій-
ний. Тимчасово не працює. Про-
живає в с. Великі Гаї. Самовису-
вання — обраним депутатом в 
одномандатному виборчому 
окрузі №3;

— Оринича Володимира Іва-

новича — народився 28.09.1965 
року в с. Мишковичі Тернопіль-
ського району. Освіта середня. 
Безпартійний. Приватний підпри-
ємець. Проживає в с. Великі Гаї. 
Самовисування — обраним депу-
татом в одномандатному ви-
борчому окрузі №4;

— Задворного Миколу  
Михайловича — народився 
24.11.1969 року в с. Лосяч Бор-
щівського району. Освіта середня 
спеціальна. Безпартійний. При-
ватний підприємець. Проживає в 
с. Великі Гаї. Самовисування — 
обраним депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі №5;

— Михайловича Івана  
Омеляновича — народився 
04.06.1968 року в с. Великі Гаї 
Тернопільського району. Освіта 
вища. Безпартійний. Приватний 
підприємець. Проживає в с. Вели-
кі Гаї. Самовисування — обраним 
депутатом в одномандатному 
виборчому окрузі №6;

— Бучинського Олега Богда-
новича — народився 10.06.1967 
року в с. Мишковичі Тернопіль-
ського району. Освіта вища. Без-
партійний. Приватний підприє-
мець. Проживає в с. Великі Гаї. 
Самовисування — обраним депу-
татом в одномандатному ви-
борчому окрузі №7;

— Олійник Лесю Йосипівну — 
народилася 01.04.1959 року в с.
Великі Гаї Тернопільського райо-
ну. Освіта середня спеціальна. 
Безпартійна. Директор бару “Гаї-
ті” с. Великі Гаї. Проживає в 
с. Великі Гаї. Самовисування — 
обраною депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі №8;

— Скочеляс Ірину Олегівну — 
народилася 17.01.1976 року в с. 
Грабовець Тернопільського райо-
ну. Освіта вища. Безпартійна. Се-
кретар Великогаївської сільської 
ради. Проживає в 
с. Великі Гаї. Самовисування — 
обраною депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі №9;

— Машталера Романа  
Євгеновича — народився 

07.06.1957 року в с. Чернівські Ко-
пи Чернівського району Читин-
ської області (Росія). Освіта се-
редня спеціальна. Безпартійний. 
Директор КП “Великогаївський 
сількомунгосп”. Самовисування — 
обраним депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№10;

— Ковальчука Віталія  
Олександровича — народився 
23.04.1986 року в с. Баворів Тер-
нопільського району. Освіта вища. 
Безпартійний. Менеджер ТОВ 
“Спектр-Агро”. Проживає в с. Ба-
ворів. Самовисування — обраним 
депутатом в одномандатному 
виборчому окрузі №11;

— Карашівського Ярослава 
Миколайовича — народився 
01.12.1959 року в с. Білоскірка 
Тернопільського району. Освіта 
середня. Член партії ВО “Батьків-
щина”. Грабовецький сільський 
голова. Проживає в 
с. Білоскірка. Самовисування — 
обраним депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№12;

— Скочеляса Василя Оресто-
вича — народився 20.10.1959 ро-
ку в с. Грабовець Тернопільського 
району. Освіта вища. Безпартій-
ний. Голова ФГ “Скочеляс” в с. 
Грабовець. Проживає в 
с. Грабовець. Самовисування — 
обраним депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№13;

— Салабай Ірину Тарасівну — 
народилася 28.02.1973 року в с. 
Грабовець Тернопільського райо-
ну. Освіта середня спеціальна. 
Безпартійна. Секретар Грабовець-
кої сільської ради. Проживає в с. 
Грабовець. Самовисування — об-
раною депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№14;

— Бойка Руслана Володими-
ровича — народився 04.12.1977 
року в с. Дичків Тернопільського 
району. Освіта вища. Безпартій-
ний. Заступник головного бухгал-
тера КП “Тернопільводоканал”. 

Проживає в с. Дичків. Самовису-
вання — обраним депутатом в 
одномандатному виборчому 
окрузі №15;

— Гаврилюка Тараса  
Ярославовича — народився 
11.11.1947 року в с. Сидорів Гуся-
тинського району. Освіта середня 
спеціальна. Безпартійний. Пенсіо-
нер. Проживає в м. Тернопіль. 
Самовисування — обраним депу-
татом в одномандатному ви-
борчому окрузі №16;

— Гевко Марію Йосипівну — 
народилася 08.01.1973 року в 
с. Застав’є Тернопільського райо-
ну. Освіта вища. Безпартійна. За-
ступник директора з навчально-
виховної роботи Баворівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Проживає в 
с. Застав’є. Самовисування — об-
раною депутатом одномандат-
ному виборчому окрузі №17;

— Гамівку Володимира  
Миколайовича — народився 
06.07.1965 року в с. Застінка Тер-
нопільського району. Освіта вища. 
Безпартійний. Приватний підпри-
ємець. Проживає в м. Тернопіль. 
Самовисування — обраним депу-
татом в одномандатному ви-
борчому окрузі №18;

— Копита Ігоря Михайловича 
— народився 03.04.1986 року в 
с. Козівка Тернопільського райо-
ну. Освіта вища. Безпартійний. 
Бухгалтер відділу освіти Терно-
пільської РДА.  Проживає в 
с. Козівка. Самовисування — об-
раним депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№19;

— Васусь Любов Степанівну 
— народилася 08.02.1971 року в с. 
Баворів Тернопільського району. 
Освіта вища. Безпартійна. Завіду-
вач клубом с. Красівка. Проживає 
в с. Красівка. Самовисування — 
обраною депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№20;

— Олійника Ігоря Миронови-
ча — народився 11.01.1975 року в 
с. Прошова Тернопільського райо-
ну. Освіта середня спеціальна. 

Безпартійний. Приватний підпри-
ємець. Проживає в с. Прошова. 
Самовисування — обраним депу-
татом в одномандатному ви-
борчому окрузі №21;

— Франківа Богдана  
Миколайовича — народився 
22.09.1959 року в с. Онишківці 
Шумського району. Освіта серед-
ня. Безпартійний. Пенсіонер. Про-
живає в м. Тернопіль. Самовису-
вання — обраним депутатом в 
одномандатному виборчому 
окрузі №22;

— Люсіна Михайла Івановича 
— народився 16.11.1975 року в м. 
Рига (Латвія). Освіта вища. Без-
партійний. Тимчасово не працює. 
Проживає в м. Тернопіль. Само-
висування — обраним депутатом 
в одномандатному виборчому 
окрузі №23;

— Мар’яш Олександру  
Василівну — народилася 
11.07.1973 року в с. Смолянка 
Тернопільського району. Освіта 
вища. Безпартійна. Начальник 
ВОС Скоморохівської сільської ра-
ди. Проживає в с. Смолянка. Са-
мовисування — обраною депута-
том в одномандатному вибор-
чому окрузі №24;

— Березовську Наталію  
Григорівну — народилася 
29.05.1970 року в селищі Велика 
Березовиця Тернопільського ра-
йону. Освіта вища. Безпартійна. 
Директор ПП “АГРОН”. Проживає 
в с. Товстолуг. Самовисування — 
обраною депутатом в одноман-
датному виборчому окрузі 
№25;

— Гулю Степана Романовича 
— народився 12.03.1988 року в с. 
Товстолуг Тернопільського райо-
ну. Освіта вища. Безпартійний. 
Секретар Товстолузької сільської 
ради. Проживає в с. Товстолуг. 
Самовисування — обраним депу-
татом в одномандатному ви-
борчому окрузі №26.

Голова Великогаївської 
сільської виборчої комісії 

Онуферко Г. П.

Результати перших виборів депутатів сільських, селищних,  
міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
Великогаївська сільська виборча комісія Тернопільського району Тернопільської області

ПОСТАНОВА №16



П’ятниця, 13 листопада 2015 року6 Офіційне
Повідомлення про обрання депутатів  

сільських і селищних рад Тернопільського району

Місцеві вибори 25 жовтня 2015 року 

  Гаї-Шевченківська сільська рада 

Тимошенко Петро Павлович Професійно 
технічна Песіонер

Бонзюх Світлана Йосипівна Вища Приватний 
підприємець

Дручок Андрій Володимирович Вища Приватний підпри-
ємець

Остапишин Надія Степанівна Вища Завідувач РС УДМС УДМС України в Тер-
нопільській області

Гаврищак Василь Остапович Вища Менеджер Біттерет

Пришляк Наталія Володимирівна Вища
Секретар 
Гаї-Шевченківської 
сільської ради

Гаї-Шевченківська
сільська рада 

Льошка Володимир Богданович Вища Робітник Тернопільський 
молокозавод

Барановський Сергій Степанович Вища Заступник голови 
правління

ПРАТ “Тернопіль-
ський молокозавод”

Свинчак Ярослав Йосипович Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець

Снітинська Ірина Богданівна Вища Бухгалтер Магазин “Спортландія”
Поважна Світлана Олегівна Вища Пенсіонер

Кінь Василь Степанович Професійно-
технічна Водій Таксомоторний

 порт
Гелень Ігор Григорович Вища Безробітний

Гречин Юрій Романович Вища Приватний 
підприємець

Приватний підприє-
мець

Довжанківська сільська рада
Горішня Ольга Михайлівна Середня Медична медсестра Обласна лікарня

Капітан Марія Ярославівна Середня Технічний працівник Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Яремко Богдан Михайлович Середня                                            Електромонтер Супермаркет “Сільпо”

Андрух Марія Михайлівна Вища Головний бухгалтер Довжанківська 
сільська рада

Бурбела Зеновій Володимиро-
вич Середня Тимчасово 

не працює

Константюк Андрій Михайлович Вища Тимчасово 
не працює

Яремко Микола Михайлович Середня Пенсіонер

Терлецький Віталій Михайлович Вища Вчитель Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Кізима Зеновій Іванович Вища ФОП с. Довжанка

Біла Марія Альбінівна Вища Секретар Довжанківська 
сільська рада

Поворозник Ігор Андрійович Середня Водій ТРТМО
Музика Михайло Романович Середня Пенсіонер

Домаморицька сільська рада
Маєвська Олександра Теодорівна Середня Не працює
Тимчишин Богдан Сильвестрович Вища Не працює
Ониськів Віктор Васильович Вища Не працює

Горішний Олександр Володимирович Середня Секретар сіль-
ської ради

Йосипівська
сільська рада

Яремко Наталія Степанівна Вища Не працює

Стойко Лідія Петрівна Професійно-
технічна Не працює

Палига Оксана Петрівна Середня Не працює

Солонинко Наталія Володимирівна Вища Бухгалтер Домаморицька 
сільська рада

Могута Ігор Володимирович Середня П р и в а т н и й 
підприємець

Магазин 
“Будматеріали”

Ониськів Степан Михайлович Вища Т о р г о в и й 
представник ПП “АВК”

Сворінь Ігор Степанович Професійно-
технічна Не працює

Кухар Віталій Ростиславович Середня Не працює

Йосипівська сільська рада
Архитко Оксана Романівна Середня спеціальна Не працює
Скрипій Семен Ігорович Професійно-технічна Не працює
Семирко Володимир Ігорович Вища Не працює

Зубрецька Іванна Іванівна Вища Секретар
сільської ради

Йосипівська
сільська рада

Батицька Тетяна Ярославівна Вища Не працює
Гарматій Ірина Іванівна Професійно-технічна Не працює
Білоус Наталія Михайлівна Середня Не працює
Архитко Василина Володимирівна Середня Не працює
Шугита Василь Юрійович Вища Не працює

Базар Ганна Богданівна Професійно-технічна Землевпорядник Йосипівська
сільська рада

Кльоц Євген Зеновійович Середня Не працює
Форма Орест Михайлович Вища Не працює

Івачеводолішнівська сільська рада
Коваль Ігор Володимирович Вища З а в і д у в а ч 

клубу
Клуб с. Івачів 
Долішній

Лазурко Лариса Петрівна Вища Лікар Лікарня 
м. Тернопіль

Ридель Галина Зіновіївна Середня Землевпо-
рядник

Сільська рада
с. Івачів Долішній

Бицка Роман Богданович Вища Безробітний

 Сівінський Андрій Михайлович Професійно-технічна Приватний 
підприємець

Чорний Петро Петрович Професійно-технічна Електрик м.Тернопіль
Беркета Степан Зіновійович Професійно-технічна Безробітний

  Душенко Ігор Володимирович Професійно-технічна Безробітний
Олійник Василь Степанович Професійно-технічна Електрик м. Тернопіль

Твердохліб Любов Дмитрівна Професійно-технічна Пенсіонер

Когут  Оксана  Петрівна Вища С е к р е т а р 
сільської ради

Івачеводолішнів-
ська сільська рада

Романишин Ярослав Степанович Професійно-технічна Пенсіонер

Малоходачківська сільська рада
Попів Марія Петрівна Вища Вчитель ЗОШ
Балабан Павло Богданович Середня Тимчово не працює Тимчово не працює

Шкодінський Володимир  
Олегович Середня Кочегар Дитячий садок 

Попильняк Ігор Михайлович Вища Продавець ПП

Собчук Іван Михайлович Середня Монтер Тернопільський 
залізничний  вокзал 

Пастущак Ігор Васильович Середня Тимчово не працює
Попів Іван Павлович Середня Пенсіонер

Водяний Сергій Павлович Середня Приватний 
підриємець

Семен Ольга Василівна Середня Продавець Ринок
Томків Руслан Васильович Середня Продавець Ринок

Собчук Євген Михайлович Середня Монтер Тернопільський 
залізничний  вокзал 

Буковська Галина Михайлівна Вища Тимчово не працює Тимчово не працює
Бурба Олег Володимирович Середня Водій ПП “Агрон”
Пиндус Олександр Іванович Вища Автомеханік ПП “Автопрофіль”

Мар’янівська сільська рада

Лісна Наталія Іванівна Професійно-
технічна Не працює

Кіцак Надія Євгенівна Вища Секретар Мар’янівська 
сільська рада

Рудий Андрій Ярославович Вища Студент

Низик Олександра Михайлівна Професійно-
технічна Не працює

Смоляк Катерина Михайлівна Професійно-
технічна Перукар Перукарня “Валентина”

Циган Людмила Володимирівна Вища Пенсіонер
Багрій Наталія Богданівна Вища Не працює

Костик Євгенія Ярославівна Вища Спеціаліст Мар’янівська 
сільська рада

Савушкін Микола Богданович  Професійно-
технічна

Оператор 
котельні Мар’янівська школа

Островська Світлана Мирославівна Вища Декретна 
відпустка

Ожанський Ігор Миронович Загальна 
середня Не працює

Смоляк Ольга Іванівна Професійно-
технічна Не працює

Миролюбівська сільська рада

Магильницький Петро Іванович Вища Інженер Тернопільський 
облавтодор

Дільна Оксана Олегівна Вища Вчитель ЗОШ І-ІІІ ст.

Проців Марія Василівна Вища Секретар березовицька 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Гайдук Дмитро Володимирович Вища Вчитель Настасівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Наконечна Олександра Степанівна Вища Начальник від-
ділу Тернопільський лісгоп

Грабовська Надія Михайлівна Вища Тимчасово не 
працює

Дичко Михайло Петрович Вища Керівник лем-
ківського хору смт. Микулинці

Горбова Уляна Ігорівна Вища Вчитель Малоходачківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Костик Марія-Катерина Любомирівна Вища Землевпорядник Миролюбівська 
сільська рада

Жирук Ольга Павлівна Вища Землевпорядник Миролюбівська 
сільська рада

Криворучко Марія Петрівна Вища Психолог Лучківський ДНЗ “Сонечко”
Слободян Ольга Степанівна Вища Пенсіонер

Гончар Оксана Петрівна Вища Лаборант Тернопільська міська лі-
карня швидкої допомоги

Глєбов  Володимир Євгенович Вища Пенсіонер

 Мишковицька сільська рада

Гладка Уляна Романівна Вища Касир Мишковицька 
сільська рада

Бутинець Галина Володимирівна Вища Вихователь Мишковицький 
дитячий садок

Кравець Андрій Васильович Професійно-
технічна Пенсіонер

Муран Тарас Євгенович Професійно-
технічна

Регіональне відділення
“Глобинського
м’ясокомбінату”

Хомко Оксана Мар’янівна Вища Приватний
підприємець

Зіньків Леся Володимирівна Вища Приватний
підприємець

Лось Василь Григорович Середня Кочегар Мишковицький дитячий 
садок

Брикайло Олександра Леонівна Вища Лаборант Мишковицький спиртзавод

Бакалець Марія Йосипівна Вища Соціальний
робітник

Тернопільський центр со-
ціального обслуговування 

Пастух Олег Романович Вища Директор Мишковицький спиртзавод

Качоровська Софія Андріївна Професійно-
технічна Менеджер Туристична фірма 

”Медобори”

Митулинський Юрій Васильович Середня Старший
 сторож

ПС 33006
Тернопільський МЕМ

Боднар Микола Петрович Професійно-
технічна Не працює

Міль Олег Михайлович Вища Стоматолог Санаторій ”Медобори”

Настасівська сільська рада 

Кураш Юлія Корнелівна Вища Завідувач дитячого 
садочка с. Настасів

Дитячий са-
док с. Настасів

Ясінський Ярослав Григорович Вища Керівник ПАП
 “Сервіс”

смт. Велика 
Березовиця

Мокринський Богдан Макарович Професійно-
технічна Не працює

Пиндус Олег Григорович Вища Приватний підприє-
мець

Пиндус Степан Михайлович Вища Пенсіонер

Бачинський Михайло Михайлович Професійно-
технічна Електрик ПАП “Агро-

продсервіс”

Гох Галина Ярославівна Професійно-
технічна Завскладом ПАП ”Агро-

продсервіс”
Ірха Павло Олексійович Середня Пенсіонер
Сорока Олексій Іванович Середня Пенсіонер

Джинджиристий Василь Іванович Середня Водій ПАП ”Агро-
продсервіс”

Зозуляк Марія Іванівна Професійно-
технічна Діловод Сільська рада 

с. Настасів

Ясінський Григорій Ярославович Професійно-
технічна Водій Сервіс Нова 

Кулик Марія Іванівна Професійно-
технічна Бухгалтер ПП “АЗС”

Баб’як Андрій Орестович Професійно-
технічна Пенсіонер

Великолуцька сільська рада 

Прізвище, власне ім’я, по 
батькові обраного депутата

Освіта 
(загальна 
середня, 

професійно-
технічна, 

вища)

Посада Місце роботи 
(заняття)

Оконь Олеся Василівна Вища Не працює
Нейвір Ніна Григорівна Вища Не працює

Куземська Наталія Юріївна Професій-
нотехнічна

Завідувач сіль-
ським клубом Клуб с. Велика Лука

Сорока Василь Михайлович Професій-
нотехнічна Не працює

Адамів Віталій Михайлович Вища Не працює

Федірко Володимир Богданович Професій-
нотехнічна Водій ТОВ “Савсервіснова”

Черевата Ірина Богданівна Вища Не працює
Куницький Роман Володимирович Вища Не працює

Паласюк Наталія Євгенівна Вища Секретар Велико-
луцької сільської ради Великолуцька сільська рада

Радачинський Володимир Лю-
бомирович Середня Торговий пред-

ставник ТОВ ”Савсервіснова”

Євтушенко Василь Миколайович Вища Диспетчер ПП ”Комара К. С.”
Бойко Іван Зіновійович Середня Експедитор ТОВ ”Лампочка”
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Петриківська сільська рада 
Лихий Андрій Богданович Середня Опікун

Спяк Михайло Андрійович Вища
Начальник групи 

по господарськійчас-
тині ТРДА

Обслуговустанови
відділу освіти ТРДА

Вовк Юрій Йосипович Вища Вчитель ЗОШ №16 м.Тернопіль
Федірко  Андрій Богданович Середня Водій ПП ”Пташник”
Губ’як Богдан Денисович Вища Депутат Сільська рада

Мерва Світлана Миронівна Середня Птахівник Птахофабрика 
Тернопільська

Ковтунець Марія Володими-
рівна Вища Пенсіонер

Ридзай Василь Романович Середня Водій УГКЦ

Хлипавка Іван Євгенович Середня Тимчасово 
не працює

Пліщук Тетяна Ігорівна Вища Старший 
юрист консультант ДПС ДАІ

Матейко Володимир 
Володимирович Середня Регіональний 

консультант
Регіональний 
консультант

Поворозник Ігор Остапович Вища Директор ТОВ “Сахара”
Глушок Степан
Васильович Вища Директор КУТОР Петриківська 

ОГП

Миськів Микола Миколайович Середня Приватний 
підприємець

Сулятинський Ігор Іванович Середня Заступник директора Українська 
гімназія ім. І. Франка

Грицан Марія Степанівна Середня Старша медсестра КУТОР Петриківська
ОГП

Петришин Віктор Михайлович Середня Інженер ДП “Метрологія”

Довгошия Ярослава Василівна Вища Приватний 
підприємець

Питель Володимир Ігорович Вища Юрист Юрист
Борсук-Бернадин Василь Сте-

панович Вища Тимчасово
не працює

Стець Роман  Михайлович Вища Тимчасово 
не працює

Войтюк Микола Дмитрович Вища Приватний 
підприємець

Підгороднянська сільська рада

Гуль Василь Іванович Професійно-
технічна Землевпорядник Підгороднянська

сільська рада

Матвіїшин Світлана Ярославівна Вища Секретар Підгороднянська
 сільська рада

Крисоватий Михайло Григорович Вища Приватний 
підприємець

Граматика Іван Євстахович Професійно-
технічна Слюсар СПТК “Тернопіль-

міськгаз”
Жилич Микола Миколайович Вища Пенсіонер

Галайко Андрій Григорович Професійно-
технічна Безробітний

Рижий Ігор Володимирович Професійно-
технічна Водій КП “Тернопільмісь-

ктеплокомуненерго”

Цюприк Петро Мирославович Середня Приватний 
підприємець

Федуна Андрій Федорович Вища Безробітний

Монько Мирослав Михайлович Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець

Бобич Володимир Петрович Вища Безробітний

Миколенко Анна Захарівна Вища Доцент кафедри 
патологічної анатомії

ТДМУ імені 
Горбачевського

Процик Ірина Миколаївна Професійно-
технічна Начальник ВОС Підгороднянська

сільська рада

Плекан Василь Богданович Вища Лікар Стоматолог

Почапинська сільська рада 
Стецик Роман Орестович Середня Не працює

Броварна Марія Михайлівна Середня Не працює

Шеремета Надія Василівна Середня Землевпорядник Почапинська 
сільська рада

Кахнич Наталія Володимирівна Вища Не працює
Щупляк Іван Ігорович Середня Водій “Інвоспорт”
Гачко Олександра Євгенівна Середня Майстер ЗОШ с. Забойки
Кріль Ірина Дем’янівна Середня Не працює
Гавриш Ольга Михайлівна Вища Вчитель ЗОШ с. Забойки

Кульба Віталій Володимирович Середня Приватний 
підприємець

Войтович Тарас Романович Вища Вчитель ЗОШ с. Почапинці
Машлюх В’ячеслав Бічікович Середня Не працює

Петришин Володимир Юрійович Вища Ветеринарний
лікар

Почапинська дільниця 
ветеринарної медецини

Галас Людмила Володимирівна Вища Вихователь ДНЗ с. Почапинці
Копко Тарас Романович Середня Не працює

Острівська сільська рада

Прізвище, власне ім’я, по 
батькові обраного депутата

Освіта 
(загальна 
середня, 

професійно-
технічна, 

вища)

Посада Місце роботи 
(заняття)

Антимис Василь Богданович Середня Оператор
ГРС ЛВУ “Лівівтранзгаз”

Бакан Юрій Мирославович Вища Вчитель Острівська ЗОШ
Пиняга Володимир 
Васильович Вища Тимчасово 

не працює

Якицька Наталія Петрівна Середня Тимчасово 
не працює

Клясінський Володимир Йосипович Вища Депутат Сільська рада
Трачук Микола Мирославович Середня Інкасатор АТ “Ощадбанк”

Колодко Олексій Михайлович Вища Тимчасово не 
працює

Проколошин Сергій Олександрович Середня Комірник ПП 
Заводовська Оксана Василівна Вища Акушерка ФАП с. Острів

Антків Ігор Романович Вища Майстер Тернопільський
комбінат

Кашлюк Марта Юріївна Вища Вчитель ЗОШ с. Острів

Качановський Михайло Петрович Вища Інженер ТОВ “Стардарт-парк”

Панасюк Лілія Іванівна Вища Інженер 
з кадрів 

ДТГО “Львівська 
залізниця”

Волошин Василь Ярославович Професійно-
технічна

І н ж е н е р -
механік ДВА “Астра”

Романівська сільська рада 
Закусіло Марія Іванівна Вища Бухгалтер ПП Марченко

Майва Степан Романович Професійно-
технічна Водій Спілка 

автомобілістів

Гріщенко Вероніка Геннадіївна Професійно-
технічна Не працює

Білоус Світлана Миронівна Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець

Качмар Василь Михайлович Вища Директор ПП “Селопродукт”

Волошин Галина Володимирівна Професійно-
технічна Секретар Романівська 

сільська рада

Вергун Михайло Васильович Професійно-
технічна Пенсіоенр

Юзва Світлана Петрівна Середня Не працює

Мандзюк Іван Ігорович Середня Приватний 
підприємець

Базиляк Володимир Анатолійович Середня Пенсіонер

Рісний Василь Михайлович Професійно-
технічна Не працює

Романенко Олексій Олександрович Професійно-
технічна Не працює

Смиковецька сільська рада 

Логінський Михайло Богданович Середня спе-
ціальна

Приватний 
підприємець

Качоровський Володимир 
Іванович

Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець

Гавліч Галина Ярославівна Вища Секретар Смиковецька сільська рада

Побурко Наталія Михайлівна Вища Викладач Тернопільський 
комерційний інститут

Паращук Богдан Зіновійович Вища Приватний 
підприємець

Касарда Василь Ігорович Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець

Лазута Василь Зіновійович Вища Головний 
спеціаліст 

Тернопільський 
військовий комісаріат

Яремчук Ірина Йосипівна Середня Пенсіонер

Войтанович Юрій Ярославович Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець

Стець Михайло Васильович Вища Тимчасово 
не працює

Домша Любов Степанівна Вища Землевпорядник Смиковецька сільська рада

Репак Микола Миколайович Вища Приватний 
підприємець

Ступківська сільська рада

Бачинський Олег Омелянович Середня спеці-
альна Газозварник ПАТ “Тернопільгаз”

П’ятківська Галина Любомирівна П р о ф е с і й н о -
технічна

Тимчасово 
не працює

Волинець Тетяна Степанівна Вища Тимчасово 
не працює

Ковалковська Наталія Володими-
рівна Вища Землевпорядник Ступківська 

сільська рада
Радецький Володимир Володими-

рович Вища Тимчасово 
не працює

Бута Надія Миколаївна Середня спеці-
альна

Головний 
бухгалтер

Товариство
ТІСО

Гуменний Ростислав Костянтинович Середня спеці-
альна

Тимчасово 
не працює

Бачинська Наталія Орестівна П р о ф е с і й н о -
технічна Жилувальник м’яса ТОВ М’ясопродукт 

МПК

Романяк Наталія Орестівна Вища Вчитель А н г е л і в с ь к а 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Матушинець Василь Михайлович Середня спеці-
альна

Інженер
з охорони праці

ТОВ М’ясопродукт 
МПК

Гривняк Олена Євгенівна Вища Тимчасово 
не працює

Чубко Оксана Петрівна Вища Тимчасово 
не працює

          Чернелево-Руська сільська рада 
Гурська Надія Степанівна С е р е д н я 

спеціальна
Начальник 
відділення зв’язку

ВПЗ с. Жовтневе

Жук Валерій Іванович Середня Тракторист ТОВ «Тернопільбуд-
механізація»

Шмигельська Марія Степанівна С е р е д н я 
спеціальна

Помічник вихователя Чернелево-Руська 
школа-сад

Бабій Марія Степанівна С е р е д н я 
спеціальна

Пенсіонер

Куш Ярослав Олегович С е р е д н я 
спеціальна

Водій БМУ «Промбуд»

Макух Володимир Іванович Вища Пенсіонер 
Чубко Ольга Ігорівна С е р е д н я 

спеціальна
Пекар СПД ФО Хіта

Загроднічек Іванна Василівна С е р е д н я 
спеціальна

Пенсіонер

Романюк Тарас Йосипович Середня Складач поїздів Залізнична станція 
Бірки-Великі

Кузьмяк Петро Іванович Вища Секретар Чернелево-
Руської сільської ради

Чернелево-Руської 
сільська рада

Грега Ольга Іванівна С е р е д н я  
спеціальна

Землевпорядник Чернелево-Руська 
сільська рада

Пласконіс Андрій Вікторович С е р е д н я  
спеціальна

Тимчасово не працює

Романюк Богдан Федорович С е р е д н я  
спеціальна

Директор БК 
с Жовтневе

Директор БК 
с. Жовтневе

Кітик Володимир Петрович Вища Голова фермерського 
господарства

Голова фермерсько-
го господарства

Чистилівська сільська рада 

Зеневич Тетяна Петрівна Вища Тимчасово
не працює

Блик Микола Петрович Вища Тимчасово 
не працює

Петрик Олег Андрійович Середня Тимчасово 
не працює

Стець Павло Євгенович Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець

Кузик Зоряна Орестівна Вища Продавець Ринок

Семчишин Петро Михайлович Середня Тимчасово 
не працює

Моргун Ірина Миколаївна Вища Завідувач Радіо

Мельник Ольга Ярославівна Вища Секретар Чистилів-
ської сільської ради

Чистилівська 
сільська рада

Ясіновський Анатолій Богданович Вища Тимчасово 
не працює

Федун Володимир Васильович Вища Приватний 
підприємець

Кравець Марія Богданівна Середня Тимчасово 
не працює

Старинська Олена Юріївна Професійно-
технічна

Тимчасово 
не працює
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ПРОДАМ
* продам дрібну картоплю. Тел.  

(067) 366-15-69.
* ВАЗ 2107, 2005 року випус-

ку. Газ-бензин. Тел.: (067) 924-
76-90, (067) 369-26-54.

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

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 665-
36-06. www.tractor_c.com ua 

КУПЛЮ 
* сіно. Тел.: (098) 945-21-30.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

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

592-71-01. 
* обміняю земельну ділянку у 

Хмельницькому на житло у Терно-
полі.. Тел. (067) 28-54-360.

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

* здам в оренду  механічну май-
стерню 100 м2 під рихтовку, покрас-
ку автомобілів. . Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

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

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 

дзвоник, випускний вечір, юві-
лей), тел.: 095-64-03-266, 096-
36-17-373.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигу-
ни, коробки передач, ходову части-
ну, гальмівну систему, систему охо-

лодження, здійснює комп’ютерну 
діагностику автомобілів, зварюван-
ня.  Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у села, 
запис на DVD, монтаж фотоклі-

пів. Тел. (0352) 54-11-93.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: мо-

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

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 ●

Запитуєте — відповідаємо ●

Служба 101 ●

— Я підприємець, здійснюю 
діяльність на загальній системі 
оподаткування. Зараз хворію і 
перебуваю в лікарні після опе-
рації. Чи можу я оформити лі-
карняний листок та отримати 
лікарняні з Фонду соціального 
страхування?

— Так можете, але тільки за 
умови, що станете добровільним 
учасником загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання. Для цього, потрібно укласти 
з органом ДФС договір про добро-
вільне страхування не менше, ніж 
на 1 рік. Після укладання такого 
договору сплачувати ЄСВ дове-
деться не за звичайною ставкою – 
34,7%, а за підвищеною ставкою 
– 36.6%. На укладення такого до-
говору, ДФС відводиться 30 кален-
дарних днів. Ті платники, які заклю-
чили договір добровільного стра-
хування, сплачують єдиний внесок 
один раз на рік до 10 лютого на-
ступного року за звітним. Слід за-
уважити: якщо строк сплати буде 
прострочено, то на виплату лікар-
няних можна не розраховувати. 

— З початку року ми були 
платниками податку на прибу-
ток. В ІІ кварталі звітного року 
отримали статус неприбуткової 
організації. Яку звітність нам по-
трібно подавати до податкового 
органу?

— Платники, що отримали ста-
тус неприбуткової організації, по-
дають звіт про використання до-
ходів неприбуткової організації у 
строки, передбачені для податко-
вої декларації з податку на прибу-
ток. Доходи неприбуткової органі-
зації використовуються виключно 
для здійснення статутної діяльнос-
ті.

Якщо платник податку на при-
буток, включений протягом звітно-
го року до Реєстру неприбуткових, 
то після закінчення звітного року 
такий платник має подати до орга-
ну ДФС декларацію з податку на 

прибуток, в якій слід відобразити 
дані податкового обліку за період 
застосування загальних правил 
оподаткування прибутку, та звіт 
про використання коштів непри-
буткової організації за період пе-
ребування у Реєстрі неприбутко-
вих цього звітного року.

— У якому рядку декларації з 
ПДВ відображаються операції з 
придбання товарів у особи, не 
зареєстрованої як платник 
ПДВ?

— Враховуючи останні зміни, 
внесені до Податкового кодексу, 
податковий кредит звітного періо-
ду формується платником податку 
із сум ПДВ, нарахованих при при-
дбанні товарів чи послуг незалеж-
но від напрямку їх використання в 
оподатковуваних чи неоподаткову-
ваних операціях.

Отже, починаючи з 01.07.2015 
року, усі суми ПДВ, нараховані 
(сплачені) при придбані товарів чи 
послуг, відображаються в розділі ІІ 
податкової декларації з ПДВ:

— у рядку 10.1.1, якщо придбані 
товари оподатковані за ставкою 
податку 20%;

— у рядку 10.1.2, якщо придбані 
товари оподатковані за ставкою 
податку 7%;

— у рядку 11.1, якщо придбані 
товари оподатковані за ставкою 
податку 0%, або були придбані без 
ПДВ.

При цьому рядки 10.2, 11.2, 13, 
14 та 15 розділу ІІ декларації не за-
повнюються.

Враховуючи вищевикладене, 
обсяги операцій, які до 01.07.2015 
р.  відображалися у рядках 11.2 та 
14.2 розділу ІІ декларації з ПДВ, 
починаючи із зазначеної дати відо-
бражаються у рядку 11.1 розділу ІІ 
податкової декларації.

 
Відділ комунікацій 

Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ ДФС у Тернопільській 

області.

Ви консультувались  
у податковій

Згідно зі ст. 11 Закону України “Про екологічну експертизу”, УМГ 
“ЛЬВІВТРАНСГАЗ” проводить консультації з громадськістю з пи-
тання оцінки впливів планованої діяльності на навколишнє середови-
ще при спорудженні об’єкту “Реконструкція системи автоматичного 
керування компресорною станцією “Тернопіль” Тернопільського лі-
нійного виробничого управління магістральних газопроводів”.

Метою цього будівництва є заміна фізично та морально застарі-
лого обладнання загальностанційної автоматики для підвищення на-
дійності та стабільності роботи компресорної станції “Тернопіль”. 
Проектні роботи виконує ТОВ “ДІПРОГАЗ”, м. Київ.

В період проведення будівельно-монтажних робіт певне забруд-
нення атмосфери буде пов’язане з експлуатацією автомобільної та 
будівельної техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів), про-
веденням зварювальних та лакофарбових робіт (викиди забруднюю-
чих речовин на ділянках проведення робіт).

В період проведення будівельно-монтажних робіт вплив проекто-
ваної діяльності на водне середовище полягатиме у використанні 
водних ресурсів в кількості 79,0 м3 на господарсько-побутові і питні 
потреби будівельників. Водопостачання та водовідведення здійсню-
ватиметься відповідно до укладених договорів.

Тверді побутові відходи і відходи будівництва будуть розміщені на 
полігонах ТПВ або передані іншим підприємствам для їх використан-
ня, переробки і знешкодження, відповідно до укладених договорів.

При експлуатації запроектованого об’єкту негативного впливу на 
навколишнє середовище не передбачається. При виконанні 
будівельно-монтажних робіт передбачається здійснення всіх приро-
доохоронних заходів. Роботи по реконструкції проектованого об’єкту 
будуть проведені протягом 2015 року.

З матеріалами проекту можна ознайомитись у генпроектувальни-
ка — ТОВ “ДІПРОГАЗ” (04107, м. Київ, вул. Нагірна, 19, тел.: (044) 
483-34-13) та у замовника — УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ” (79026, Україна, 
м. Львів, вул. Івана Рубчака, 3, тел.: (0322) 64-57-28).

* У січні-серпні 2015 р. підпри-
ємствами Тернопільського райо-
ну реалізовано промислової про-
дукції (товарів, послуг) на 539,2 
млн. грн., що становить 8,0% за-
гального обсягу реалізованої про-
мислової продукції в області. Ре-
алізація промислової продукції на 
одну особу населення в січні–
серпні 2015 р. у районі становила 
8120,6 грн. (у січні-серпні 2014 р. 
– 5149,6 грн.).

* Станом на 1 жовтня 2015 р. 
сільськогосподарськими підприєм-
ствами зернові та зернобобові 
культури (включаючи кукурудзу) 
скошено та обмолочено на площі 
16189 га, що складає 77,5% посів-
них площ. Агроформування зібра-
ли 809,8 тис. ц збіжжя (у початково 
оприбуткованій вазі), що на 4,7% 
менше проти 1 жовтня 2014р. З 
початку збору врожаю сільськогос-
подарські підприємства Тернопіль-
ського району отримали  233,9 
тис. ц цукрових буряків (фабрич-
них) (на 16,3% менше, ніж на 1 
жовтня 2014 р.), 63,4 тис. ц ріпаку 
(на 0,2% менше), 58,8 тис. ц сої 
(на 20,2% менше), 34,5 тис. ц со-
няшнику на зерно (в 4,5 раза біль-
ше), 10,0 тис. ц овочів відкритого 
ґрунту (на 28,4% менше). У серед-
ньому з 1 га зібраної площі отри-

мано 353,8 ц цукрових буряків 
(фабричних) (на 147,2 ц менше, 
ніж на 1 жовтня 2014 р.), 50,0 ц 
зернових (на 0,8 ц менше), 41,7 ц 
овочів відкритого ґрунту (на 10,0 ц 
менше), 33,0 ц соняшнику (на 5,7 ц 
більше), 27,6 ц ріпаку (на 1,0 ц 
більше), 22,2 ц сої (на 7,8 ц мен-
ше). На 1 жовтня 2015 р. загальне 
поголів’я свиней в сільськогоспо-
дарських підприємствах становить 
77,4 тис. голів (на 43,0% більше, 
ніж на 1 жовтня 2014 р.), великої 
рогатої худоби – 2,2 тис. голів (на 
7,6% менше), зокрема корів – 0,8 
тис. голів (на 11,7% менше). Ста-
ном на 1 жовтня 2015 р. на підпри-
ємствах, що здійснюють зберіган-
ня та переробку зернових культур, 
і в сільськогосподарських підпри-
ємствах (крім малих) було в наяв-
ності 80,2 тис. т зерна (на 24,4% 
більше в порівнянні з 1 жовтня 
2014р.), у т. ч. пшениці – 47,7 тис. 
т, ячменю – 19,2 тис. т, кукурудзи 
– 8,7 тис. т.  

* У січні-вересні 2015 р. підпри-
ємствами Тернопільського району 
виконано будівельних робіт на су-
му 119,8 млн. грн., що становить 
20,3% загального обсягу по облас-
ті.

* У січні-вересні 2015 р. підпри-
ємствами автомобільного тран-

спорту (з урахуванням вантажних 
перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) переве-
зено 131,3 тис. т вантажів, що на 
10,4% більше, ніж у січні–вересні 
2014 р. Виконано вантажооборот у 
обсязі 63,8 млн. ткм, або 93,7% 
обсягу січня–вересня 2014 р. По-
слугами пасажирського транспор-
ту скористалися 1620,0 тис. паса-
жирів, що становить 96,7% від об-
сягу січня–серпня 2014 р. Викона-
но пасажирооборот у обсязі 25,2 
млн. пас. км, що на 0,7% більше, 
ніж за січень–вересень 2014 р.

* Упродовж січня-серпня 2015 
р. загальна сума заборгованості з 
виплати заробітної плати на під-
приємствах Тернопільського райо-
ну зменшилась на 29,7%, або на 
501,0 тис. грн., і на 1 вересня 2015 
р. становила 1183,8 тис. грн.

* Чисельність населення в Тер-
нопільському районі, за оцінкою, 
на 1 вересня 2015 р. становила 
66991 особу, в тому числі в міських 
поселеннях – 11505 осіб та сіль-
ській місцевості – 55486 осіб. 
Упродовж січня–серпня 2015 р. чи-
сельність населення збільшилася 
на 355 осіб.
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Тернопільський районний від-
діл УДСНС України у Терно-
пільській області вкрай стур-
бований обстановкою з по-
жежами, що склалася в райо-
ні. За період 2015 року на 
території Тернопільського ра-
йону виникло 120 пожеж,проти 
76 за аналогічний період 
2014 року. На місці виникнен-
ня пожеж виявлено 3 заги-
блих. Лише  у жовтні на тери-
торії Тернопільського району 
виникло 8 пожеж.

11.10.2015 року, о 18 годині 
31 хвилина, черговому диспетчеру 
ДПРЧ-3 У ДСНС України у Терно-
пільській області від громадянина 
Р надійшло повідомлення про по-
жежу сміття та сухої трави в с. Кра-
сівка. Внаслідок пожежі вогнем 
знищено суху рослинність на площі 
3 га та сміття на площі 50 м. кв. 
Ймовірна причина пожежі – нео-
бережність при поводженні з вог-
нем.

11.10.2015 року, о 21 годині 
15 хвилин, черговому диспетчеру 
ОДС ОКЦ У ДСНС України у Терно-
пільській області від громадянина 
П надійшло повідомлення про по-
жежу копиці сіна в с. Острів. Вна-
слідок пожежі вогнем знищено 7 т 
сіна та 2 м. кв. дров. Ймовірна при-
чина пожежі — необережність при 
поводженні з вогнем (куріння).

12.10.2015 року, о 10 годині 
29 хвилин, черговому диспетчеру 
ДПРЧ-3 УДСНС України у Терно-
пільській області від громадянина 
М. надійшло повідомлення про по-
жежу у господарській будівлі в с. 
Плотича. По прибуттю на місце по-
дії було встановлено, що горить 
дах господарської будівлі, існувала 
загроза перекидання полум’я на 
житловий будинок. Завдяки злаго-

дженим діям рятувальників пожежу 
було ліквідовано за лічені хвилини. 
Полум’ям пошкоджено покрівлю 
господарської будівлі на площі 
10 м. кв. Причина пожежі — по-
рушення правил пожежної без-
пеки при експлуатації печі.

14.10.2015 року, о 05 годині 
26 хвилин, черговому диспетчеру 
ДПРЧ-3 У ДСНС України у Терно-
пільській області від громадянина 
П. надійшло повідомлення про 
пожежу у виробничих приміщен-
нях в с. Романівка. Вогнем зни-
щено гіпсокартонові перестінки, 
диван. Причина пожежі — пору-
шення правил пожежної безпеки 
при влаштуванні та експлуатації 
теплогенеруючої установки.

17.10.2015 року, о 18 годині 
17 хвилин, черговому диспетчеру 
ДПРЧ-3 УДСНС України у Терно-
пільській області від громадяни-
на В. надійшло повідомлення про 
пожежу у житловому будинку в с. 
Смиківці. По прибуттю на місце 
пожежі було встановлено, що 
відбувається горіння в приміщен-
ні котельні. Рятувальники швидко 
приборкали полум’я та запобігли 
його перекидання на житловий 
будинок. Вогнем знищено елек-
тропроводку, пошкоджено насос 
та пластикові труби.  Причина 
пожежі — коротке замикання 
електромережі.

23.10.2015 року, о 23 годині 
10 хвилин, черговому диспетче-
ру ДПРЧ-3 У ДСНС України у 
Тернопільській області від гро-
мадянина Б. надійшло повідо-
млення про пожежу садового 
вагончика в с. Романівка. Вог-
нем знищено дерев’яний вагон-
чик та речі домашнього вжитку.  
Причина пожежі — необереж-
ність при поводженні з вогнем.

26.10.2015 року, о 18 годині 

43 хвилин, черговому диспетче-
ру ОДС ОКЦ У ДСНС України у 
Тернопільській області від гро-
мадянина Д. надійшло повідо-
млення про пожежу автомобіля в 
с. Петриків. Вогнем знищено 
відсік двигуна, передню частину 
салону. Причина пожежі — зане-
сення стороннього джерела за-
палювання (підпал).

29.10.2015 року, о 14 годині 
02 хвилин, черговому диспетче-
ру ДПРЧ-3 У ДСНС України у 
Тернопільській області від гро-
мадянина Т. надійшло повідо-
млення про пожежу господар-
ської будівлі в с. Скоморохи. 
Полум’ям знищено покрівлю 
господарської будівлі на площі 
30 м. кв., перекриття будівлі на 
площі 15 м. кв., 20 тюків з сіном. 
Причина пожежі — дитячі пусто-
щі з вогнем.

Основними причинами виник-
нення пожеж на території Терно-
пільського району у 2015 році є 
необережне поводження грома-
дян із вогнем, як правило, уна-
слідок неконтрольованого випа-
лювання сухої трави, листя, спа-
лювання пожнивних решток, 
сміття тощо. Аби вплинути на 
свідомість громадян, попереди-
ти їх про суворе дотримання 
правил пожежної безпеки та 
роз’яснити правила пожежної 
безпеки у житловому секторі та 
під час відпочинку в природних 
екосистемах (лісах, степах, по-
близу водойм), Тернопільський 
районний відділ УДСНС України 
у Тернопільській області зверта-
ється до жителів та гостей району 
з проханням дотримуватися пра-
вил пожежної безпеки в побуті та 
під час відпочинку на природі.

У разі виникнення пожежі негай-
но телефонуйте за номером 101.

Пожежі в Тернопільському районі
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Село Острів, що розкину-
лось у мальовничій долині 
річки Серет недалеко від 
Тернополя, дало Україні 
знаменитих людей — відо-
мого українського історика 
Мирона Кордубу, заслуже-
ного артиста України Богда-
на Анткова, поета-патріота 
Василя Ярмуша. 

Основним змістом життя і твор-
чості Василя Ярмуша була любов 
до України, служіння рідній землі і 
своєму народові:

Стаю перед тобою на коліна,
Моя  свята, прекрасна 

Україна…
…Тобою лиш живу,
Тобою день стрічаю,
Тобою мучуся, за тебе

 і згораю…”.
Це була позиція поета-

шістдесятника, поета-патріота.
Народився Василь Ярмуш 15 

вересня 1940 року. Його батько, 
Ілля Васильович, працював у влас-
ному господарстві і одночасно — 
робітником на залізниці, був музи-
кантом. Мабуть, саме від батька 
Василь перейняв любов до музи-
ки, до мистецтва. Але, на превели-
кий жаль, дуже рано Василь втра-
тив батьківську опіку. За несплату 
контингенту і відмову вступити в 
колгосп московсько-більшовицька 
влада посадила Ілька Ярмуша в 
Микулинецьку тюрму, побоями, ка-
туваннями, голодуванням енкаве-
дисти відібрали в нього здоров’я, і 
він 14 січня 1951 року пішов із жит-
тя. 

Всі сімейні клопоти лягли на 
плечі матері Василя Ганни Юріївни, 
яка все життя важко працювала 
дояркою в колгоспі, намагалась ді-
тям своїм створити хоч якісь умови 
для життя і навчання. Василь з си-
нівською любов’ю і ніжністю пише 
про матір у вірші “Матері”:

“…Мамо, мамо,
Страднице пречиста,
Я цілую вашу сивину…”.
Василь ходив разом із старши-

ми сестрами Богданною і Яросла-
вою на колгоспну ферму допома-
гати матері, допомагав у домаш-
ньому господарстві, доглядав мо-
лодшу сестру Володимиру.

Дитинство у Василя, як і в біль-
шості його ровесників, проходило 
в голоді, холоді, нестатках, матері-
альній скруті. У перший клас Ост-
рівської семирічної школи Василь 
пішов 1 вересня 1947 року. У краї-
ну знань його повела перша вчи-
телька Зіновія Коржан, про яку з 
повагою і любов’ю він згодом на-
писав: “…Люба вчителько, моя до-
бра, хороша, рідна”.

В середніх класах улюбленими 
вчителями Василя були М. А. Волік 
і П. Х. Синєпольський. У школі Ва-
силь був скромним учнем, добро-
зичливо ставився до своїх одно-
класників, шанував учителів, любив 
літературу, історію. Він був веду-
чим на вечорах, достойно читав 
гуморески і вірші, любив музику, 
вмів грати на балалайці та баяні.

Середню освіту Василь здобув 
у Тернопільській  середній школі 
№8 1958 року. Навчаючись у 9-10 
класах, завів свій перший загаль-
ний зошит із першим поетичними 
спробами. Вже із змісту його пер-
ших віршів — “Україна”, “Народе 
мій” — видно, що він намагався 
зрозуміти і пояснити причини бід 
людей, знайти спосіб допомагати 
їм.

Мрія матері і Василя була єди-
на — йти вчитися на священика, 
але не було коштів, треба було 
заробляти на хліб. Хлопець після 
закінчення школи працював по-
мічником комбайнера у рідному 
селі, потім помічником машиніста 
екскаватора у Тернопільському 
кар’єроуправлінні. В цей час він 
пише вірші, які друкуються у міс-
цевій пресі, є активним учасни-
ком художньої самодіяльності в 
рідному селі. Перед Василем від-
кривалася щаслива дорого твор-
чого життя. Але доля розпоряди-
лася по-іншому.

У 1959 році його призвали на 
військову службу в Заполяр’я. Зи-
мою 1960 року він і двоє товаришів 
по службі потрапили в пургу. Трос, 
за якого вони трималися під час 

пересування, обірвався, солда-
ти заблукали. Згодом вони опи-
нилися на крижині в Баренцево-
му морі. Їх знайшли обмороже-
ними і напівживими. Далі — гос-
піталь, боротьба за життя і де-
мобілізація за станом здоров’я у 
1960 році.

Вдома на Василя знову чекав 
шпиталь. Лікувався у Львівсько-
му військовому госпіталі, Терно-
пільському тубдиспансері, пере-
ніс операцію на легенях, ліку-
вався в санаторіях, але важка 
хвороба — туберкульоз — мучи-
ла Василя до кінця його життя.

Не дивлячись на хворобу, 
матеріальні нестатки, Василь 
продовжував боротись за жит-
тя, творив прекрасну поезію і вів 
активну громадську роботу. У 
1966 році вступив на заочне від-
ділення факультету журналісти-
ки Львівського університету, 
який закінчив у 1973 році. Його 
твори друкуються у місцевій і 
республіканській пресі. Василь 
очолив літературну студію “Роз-
май”, організовану при редакції 
Тернопільської районної газети, 
став членом Тернопільського 
літоб’єднання, членом клубу твор-
чої молоді “Сонячні кларнети”, що 
діяв при редакції газети “Ровес-
ник”. Ці молодіжні організації були 
кузнею молодих поетів-початківців, 
прозаїків, композиторів Тернопіль-
щини.

В той час, працюючи завідую-
чим клубом у рідному селі Острів, 
Василь Ярмуш яскраво проявив 
себе як організатор, самодіяльний 
актор, співак і декламатор. Василь 
згуртував навколо себе молодь і 
літніх людей Острова. Кожен вечір 
у сільському клубі кипіла жвава ро-
бота: співав хор, збиралися на ре-
петиції ансамбль, квартети, дуети, 
місцевим драмгуртком ставилися 
п’єси. Сільські аматори разом із 
членами клубу “Розмай” їздили з 
концертами по навколишніх селах, 
побували в селі Денисів на святку-
ванні дня народження поетеси 
Іванни Блажкевич, у селі Біла на 
могилі батька Соломії Крушель-
ницької. Тоді спільно із самодіяль-
ним композитором Юрієм Брикай-
лом на слова Василя Ярмуша була 
написана “Пісня про Острів”, яка і 
сьогодні є гімном села.

Висока національна свідомість 
передалася Василеві генетично, 
від попередніх поколінь, від ро-
дичів. Його батьки шанували 
українську культуру, традиції, 
звичаї. В їхній хаті на почесному 
місці зберігалися “Кобзар” Тара-
са Шевченка і Біблія. Батьків 
брат, Михайло Ярмуш, був у Сі-
чових Стрільцях. Василів дідусь, 
мамин батько Юрій Ванькевич, 
який жив у селі Чагарі Збаразь-
кого району, і його сини Іван та 
Володимир — брати Василевої 
мами — були воїнами УПА і за-
гинули за Україну в боротьбі з 
московсько-більшовицькими оку-
пантами. Мамина сестра Ольга 
Ванькевич була членом ОУН, 
зв’язковою УПА, за що відбула 
каторгу 15 років в Іркутській тюр-
мі. Про все це Василь знав із 
розповідей своїх батьків. Дитин-
ство Василя випало на час, коли 
члени ОУН і воїни УПА вели не-
рівну героїчну боротьбу проти 
німецьких і московсько-
більшовицьких окупантів. Він чув 
розповіді про ці події від стар-
ших, багато чого бачив на власні 
очі. Його чутлива дитяча душа 
вже тоді наповнювалася любов’ю 
до рідного краю, до його захис-
ників і ненавистю до ворогів.

Василь Ярмуш, як і Василь Си-
моненко, Василь Стус, добре розу-
мів, що всі біди народу українсько-
го від панування чужинців на нашій 
землі, відображав у своїх творах 
жорстокість і зло тоталітарної сис-
теми.

“Я скажу їм: 
— Станьте, браття,
Протирайте сонні очі,
І виходьте на подвір’я,
Подивіться, сонце сходить.
Гей, розправте дужі плечі,
Грай, музико, похідної,
Хай у сні тривог щоденних
Заклекоче пісня бою.
(“Дума про життя”).

Поет змалку знав біди і трудно-
щі селян, знав ціну заробленого у 
поті чола хліба, за яку мізерну пла-
ту важко працюють колгоспники, і 
це правдиво відображав у своїх 
творах.

Поезія такого змісту не могла 
пройти непомітною для тодішньої 
влади. Реакція не забарилася. 28 
серпня 1965 року співробітники 
КГБ разом з представниками то-
дішньої місцевої влади провели 
обшук в хаті, дворі Василя Ярму-
ша, який тривав з 12 години  дня 
до 12 години ночі. Шукали скрізь: в 
шафі, в ліжку, за образами, в одязі 
перерили всі кишені, рукописи, 
листи, зривали частково підлогу, в 
коморі копали яму. Забрали поло-
вину рукописів Василя і знищили. 
Його самого заарештували, не до-
зволили навіть повечеряти і взяти 
теплу одежу. В КГБ до Василя за-
стосовували  традиційні для них 
методи: побої, морення голодом і 
холодом. Потім забороняли друку-
ватися, не давали працювати, час-
то викликали в КГБ.

Після арешту більшість колиш-
ніх друзів обминали Василя, боя-
лися з ним вітатися і розмовляти, 
сусіди і родичі перестали заходити 
в хату Ярмушів. Місцеві пристосу-
ванці і перевертні насміхались з 
Василя, пускали різні плітки. А 
шкільний товариш навіть продав 
Василя на очній ставці в КГБ.

Але, не дивлячись на ізоляцію і 
матеріальну скруту, в умовах гонін-
ня, переслідувань, погіршення ста-
ну здоров’я Василь продовжував 
творити чудову поезію, вести гро-
мадську роботу, пропагувати укра-
їнське слово і українську пісню. У 
1972 році він видав у Львові свою 
першу збірку “Казка про тебе” за-
вдяки сприянню Володимира Хоми 
і працівників видавництва “Каме-
няр”.

Василь мріяв про сім’ю, про 
своїх дітей. Свою суджену кохану 
Марійку зустрів у лікарні. Весілля їх 
відбулося у червні 1973 року, а во-
сени цього ж року у них народила-
ся донечка Мирослава. Радості 
Василя не було меж. Він був лю-
блячим чоловіком для Марійки і 
чудовим батьком для Мирослави. 
А в травні 1976 року народився син 
Тарас. Мрія Василя збулася:

“Ось якби в мене син 
був маленький,

Я б колисав його в пізню 
годину,

Під заспокійливий голос 
смереки

Я б заспівав йому про Україну”.
(“Колискова”)

Але, на жаль, недовго тішився 
батьківським щастям Василь. Сі-
мейне життя ускладнювали матері-
альні нестатки, що вимагали біль-
ше сил, енергії. Здоров’я Василя 
підводило, а сил ставало менше. 
Він ще готується здати до друку 
свою другу збірку “Граніт і полум’я”, 
але дочекатися її виходу в світ вже 
не зміг. Все важче було йому пере-
носити дощові осінні дні, які поси-
лювали його біль. А як боліла його 
душа, не знав ніхто.

22 вересня 1976 року  Василь 
Ярмуш відійшов у вічність. Зали-
шились недописані вірші, недоспі-

вані пісні, молода дружина з мали-
ми діточками. Пішов поет у вічність, 
щоб стати безсмертним своєю му-
зою, своїм талантом, своєю піс-
нею:

“Це нічого, що я згасаю, —
Лиш би пісня моя жила!”.

(“Дума про життя”)
І пісня, і поезія Василя Ярмуша 

вчать українців любові до рідного 
краю, до України. Хоч надзвичайно 
коротке життя прожив Василь Яр-
муш, але він залишив для нас ба-
гату спадщину своїх творів, які ви-
дані у збірці “Казка про тебе” (1972 
р.), “Граніт і полум’я” (1977 р.), “Зі-
йшла в полях озимина” (1994 р.) 
— передмову написав Левко Кру-
па), “Над Серетом” (1998 р.) — 
упорядник Володимир Хома, збір-
ник пісень на слова Ярмуша “Ме-
лодії, освячені любов’ю” (2000 р.) 
— упорядник автор цих рядків, по-
етична збірка “Україно моя барвін-
кова” (2000 р.) — упорядник автор 
цих рядків, повість про Василя Яр-
муша “Життя, мов спалах зорі” 
(2000 р.) — автор цих рядків, “Прав-
ди святе зерно” (2003 р.) — упо-
рядник Ярослав Гевко.

За радянських часів ім’я Василя 
Ярмуша замовчувалось, його тво-
ри були бібліографічною рідкістю, 
вечори пам’яті про нього влада за-
бороняла проводити. У вересні 
1982 року в Острівській школі, ди-
ректором якої я був, разом із пое-
том Борисом Демковим мене ви-
кликали у районний партійний ор-
ган і сказали: “Василь Ярмуш нічо-
го доброго не зробив  для держа-
ви, він — націоналіст, його твори 
попахують націоналістичними ідея-
ми. Тому ніяких заходів в його 
честь проводити не можна”.

Заслужену шану поету почали 
віддавати вже в час українського 
відродження. З ініціативи і під тис-
ком осередку товариства україн-
ської мови (головою був автор цих 
рядків) і осередку РУХу (головою 
був Р. Й. Машталяр) у с. Острів 
було проведено вечір до 50-річчя 
від дня народження Василя Ярму-
ша у вересні 1990 року і тоді ж 
було перейменовано частину ву-
лиці Леніна, на якій жив Василь 
Ярмуш, на вулицю імені Василя 
Ярмуша. У 90-их роках в м. Терно-
полі вулицю, яка веде до школи 
№8, назвали іменем Василя Яр-
муша, в школі створили кімнату-
музей Василя Ярмуша. У 2000 
році кімната-музей Василя Ярму-
ша відкрита в Острівській ЗОШ І-ІІІ 
ст. (упорядник — автор цих рядків, 
художнє оформлення членів това-
риства ім. Б. Лепкого Б. Кусеня, А. 
Панчишина, В. Залізного). В честь 
70-річчя від дня народження Васи-
ля Ярмуша були проведені уро-
чисті вечори у Тернопільській фі-
лармонії, Тернопільському краєз-
навчому музеї, Острівській ЗОШ 
І-ІІІ ст., в інших закладах освіти і 
культури Тернопільщини.

Цього року, 15 вересня, на честь 
75-річчя від дня народження Васи-
ля Ярмуша в Острівській ЗОШ І-ІІІ 
ст. проведено виховні години, бе-
сіди з учнями про життя і творчість 
Василя Ярмуша, кімната-музей Ва-
силя Ярмуша поповнилася експо-
натими. Готується і невдовзі вийде 
з друку “Методичний посібник для 
вчителів Тернопільщини щодо ви-
вчення творчої спадщини Василя 
Ярмуша, упорядниками якого є ви-
кладач Тернопільського педагогіч-
ного університету  Марія Крупа, 
директор Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Оксана Кожушко і вчитель-
методист української мови Віра 
Крамар. Також вже друкується пе-
ревидання з доповненням двох 
збірок творів Василя Ярмуша і 
книжки про Василя Ярмуша.

Поезія Василя Ярмуша актуаль-
на сьогодні, коли над Україною на-
висла смертельна небезпека бути 
поневоленою віковічним нашим 
ворогом — московськими загарб-
никами, які в минулому нищили 
нашу державність і зараз хочуть 
панувати над нами — у час, коли 
кращі сини України віддають своє 
життя за волю України, за україн-
ський народ.  

Казимир ЯРЕМА,  
член Національної спілки 

журналістів України.

“Стаю перед тобою на коліна…”
До 75-річчя від дня народження Василя Ярмуша

У вересні 2015 року Василю  
Ярмушу виповнилося б 75 років.

Колектив Наста-
сівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 
днем народження 
директора школи 
Богдана Іванови-
ча ДЖИНДЖИРИС-
ТОГО, вчителя іно-
земної мови Галину 
Іванівну ШИНКАРЕНКО, 
вчителя математики Надію  
Семенівну НИС, технічного пра-
цівника Марію Богданівну  
ВОРОЖБИТ.

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! 

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя біології  
Ольгу Йосипівну ДЗЮБАК, вчи-
теля інформатики та групи про-
довженого дня Мар’яну Орестів-
ну ЛАГУДЗУ.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В душі — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, терпіння,

У справах — вічного горіння,

У серці — ніжності весни,

В сім’ї — любові й теплоти.

Вітаємо з днем народження 
неврологів ТРТМО Віктора 
Володимировича ВОВЧУКА і 
Володимира Олександровича 
ВОЛОТОВСЬКОГО, медсестер 
ТРТМО Галину Василівну  
КУЦИНДУ, Вікторію Романівну 
КУХАРСЬКУ, масажиста ТРТМО 
Романа Володимировича  
ГАЛЯНА, молодших медичних 
сестер ТРТМО Наталію Володи-
мирівну КРАМАР, Любомиру 
Іванівну ГОЛОВЕЦЬКУ, приби-
ральника ТРТМО Ярослава Ми-
колайовича МАТУШЕВСЬКОГО, 
агронома підсобного господар-
ства ТРТМО Катерину Михай-
лівну СИНИЦИНУ, медсестру 
Великоберезовицької АЗПСМ  
Надію Теодорівну ПЛЕСКУН, 
медсестру Великоглибочецької 
АЗПСМ Галину Степанівну  
НАЗАРЧУК, завідуючу ФАПом  
с. Забойки Тетяну Ярославівну 
БОГОНІС, акушера ФАПу  
с. Товстолуг Інну Сергіївну  
МАЛЕЦЬКУ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай  будуть  поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться  довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.  

Щиро вітаємо бухгалтера Ступ-
ківської сільської ради Наталію 
Володимирівну КОНЕТ із наро-
дженням донечки.

В цей день ясніше засвітило сонечко,

Бо народилася у Вас маленька донечка.

Зичимо їй від всієї душі

Доброї долі і щастя в житті,

Нехай з її веселим сміхом

У дім приходить радість і втіха!

З  повагою — колектив  
Ступківської сільської ради, 

завідуюча клубом Галина 
Іванська, завідуюча 

бібліотекою Уляна Золотнюк.

Колектив Ступківської сільської 
ради щиро вітає з днем наро-
дження  депутатів сільської ради 
Надію Миколаївну БУТУ,  
Володимира Володимировича 
РАДЕЦЬКОГО, екс-секретаря 
Ступківської сільської  ради Лесю 
Омелянівну ПАЩИН.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що потрібно людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Педагогічний колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ступенів ім. Воло-
димира Гарматія вітає з днем на-
родження практичного психолога 
Катерину Іванівну ВЕЛЬГОШ.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

Вітаємо! ●
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Гороскоп ●

Цей тиждень буде складним, але сум-
лінна праця принесе плоди. Необхідно ви-
рішити, як краще використати робочий 
час, звільнити себе від непотрібних зу-
стрічей і контактів. Будьте спокійні та врів-
новажені. Стосунки з близькими покра-
щаться.

Матимете шанс здійснити свої задуми. 
Завершіть усі термінові справи — тиждень 
буде сприятливий для цього. В кінці тижня 
можуть з’явитися труднощі, про які ви за-
були. Можлива ділова особиста зустріч, 
яка принесе кардинальні зміни.

Тиждень буде сприятливим для роман-
тичних пригод і активного відпочинку. 
Проявіть активність — і все у вас вийде 
якнайкраще. Купуйте те, що запланували. 
У вас буде можливість допомогти друзям 
у складній ситуації. 

Можете відчути, що вам потрібен новий 
досвід в особистому та діловому житті. Ви 
почнете активно його шукати. Велика 
кількість інформації дасть можливість зна-
йти «золоту середину», тому вирішуйте 
важливі життєві питання. Не розкривайте 
нікому своїх планів. У вихідні гарно відпо-
чиньте.

Тиждень буде вдалим. Владнаєте всі 
справи. Хороший настрій і творчий підхід 
до роботи допоможуть відновити любовні 

стосунки. У декого виникнуть проблеми з 
браком часу. Пам’ятайте, що на першому 
місці має бути сім’я. 

Період буде сприятливим для реалі-
зації задумів і планів. Відчуєте підтримку 
друзів у будь-якому питанні. Вдалими 
будуть поїздки та відрядження. Не втра-
чайте здорового глузду і почуття гумору 
під час спілкування.

Для того, щоб привернути увагу до 
себе і реалізувати свої задуми, скорис-
тайтеся даром переконання. Запасіться 
терпінням і витримкою, інакше матимете 
неприємності з начальством і колегами, 
адже це призведе до конфліктів і звину-
вачень. Не витрачайте час на випадко-
вих людей та на порожні розмови. Вмій-
те поступатись там, де потрібно.

Зможете переконати близьких допо-
могти вам реалізувати ваші задуми. Час 
працює на вас, знайдете підхід до кож-
ного. Якщо виникнуть фінансові пробле-
ми, і не зможете їх вирішити, обов’язково  
скористайтеся всіма можливими спосо-
бами. 

Не намагайтесь плисти проти течії, бо 
лише даремно згаєте час і втратите си-
ли. Знайдіть компроміс. Старайтесь уни-
кати зустрічей з керівництвом, бо не за-
вжди це буде вам на користь. Більше 
уваги приділяйте сім’ї. У вихідні відпо-
чивайте.

Тиждень буде вдалим для розширення 
кола спілкування з людьми, яких дове-
деться наполегливо переконувати. Та-
ким чином знайдете нових друзів і одно-
думців, ділових партнерів. Займіться 
конкретною справою, не відволікайтесь 
на дрібниці, не спішіть з висновками. Не 
обіцяйте того, чого не зможете викона-
ти.

Як ніколи, матимете багато роботи, 
але нехай це вас не хвилює. Буде шанс 
підзаробити більше грошей, які витрати-
те на нагальні потреби. Якщо діятимете 
активніше, зможете освоїти додаткову 
професію, закінчити курси або навчити-
ся того, до чого лежить душа. У декого 
не вистачатиме часу на приватне життя.

Проявлятимете характер там, де цьо-
го робити не бажано. Зумійте вгамувати 
амбіції, бо вони можуть зірвати ваші 
плани, відсторонити від однодумців. Вас 
чекає багато роботи. Захочети довести, 
що можете бути успішним завжди і у 
всьому. Доведеться вирішувати домашні 
клопоти.

від Івана Круп'яка з 16 по 22 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 №44 

від 07 листопада 2015 року.

— Як зрозуміти, що корпоративна вечірка 
минула вдало?

 — Якщо наступного ранку кожного співро-
бітника, який заходить в офіс, вітають сміхом 
та аплодисментами.

Квапити жінку — те ж саме, що намагатися 
прискорити завантаження комп’ютера. 
Пpогpама все одно повинна виконати необ-
хідні дії і ще багато чого такого, що завжди 
залишається прихованим від чоловічого ро-
зуміння.

У пологовому будинку молодий тато фото-
графує новонароджене немовля то з одного 
боку, то з іншого.

Медсестра до нього:
— Це ваше перше дитя?
— Ні, дитя вже третє, а ось фотоапарат -— 

перший.

Працюючи ліктями, углиб автобуса про-
бивається бабця, обирає першого чоловіка, 
який сидить, і голосно каже:

— Чоловіче! Ви що, не бачите? Перед ва-
ми жінка в роках! 

Чоловік відривається від газети, дивиться 
на неї і каже:

— Не треба бути скромною... Кажіть прямо 
— “в століттях”!

Чоловік до дружини:
— Люба, я до співробітника на хвилинку 

збігаю.
— Ага, на хвилинку! Прийдеш пізно вночі і 

п’яний...
Чоловік повертається пізно вночі і п’яний.
— Ну що, накаркала?

— Мій кіт живе за принципом: “їсти на-
бридло спати”. І протягом дня ставить кому в 
різних місцях.
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Вітаємо! ●

Шкільний меридіан ●

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.

Надія ДУМАНСЬКА, 
бібліотекар Жовтневої  

ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира 
Гарматія.

“Книга вчить, як на світі 
жить” – під таким гаслом у 
Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст.  ім. 
Володимира Гарматія про-
ведено Свято Книги учнями 
5 класу, приурочене Міжна-
родному дню шкільних  
бібліотек.

З давніх-давен люди прагнули 
знань. Від одного покоління до 
іншого передавалися усні відо-
мості про речі, котрі допомагали 
людям вижити. Проте, як відомо, 
людська пам’ять – не  такий уже 
і надійний засіб зберігання і пе-
редачі різноманітних знань. От-
же, прадавні люди, аби здобуті у 
важкому труді знання краще за-
своювалися наступними поколін-

нями і не губилися ні в часі , ані 
в просторі, вигадали письмо.

Зрозуміло, що здобуті знання, 
викладені письмово, треба було 
якось укласти у найзручнішу 
форму для дальшого зберігання і 
передачі. Так у прадавньому Ва-
вілоні п’ять тисяч років тому 
з’явилися перші книжки.

Саме про виникнення книжок, 
історію їх написання, розвитку    
розказали дітям Королева Книга 
(Юля Романюк ) та Аліна Тиник, 
Володя Крицак і Тарас Горобець 
нагадали про права та обов’язки 
читачів.

Книжки – як люди: народжу-
ються, живуть, старіють. Як лю-
ди, можуть хворіти. Але будь-яку 
хворобу легше попередити, ніж 
вилікувати. Тому варто дотриму-
ватися певних правил користу-
вання книгою. Про них усім при-
сутнім повідомив Володя Коцан.

Книга сама по собі не вини-

кає. Над її створенням працює 
багато людей, і саме про творців 
книг розповіли Максим Радик, 
Наталя Цвигун, Михайло Юрчак. 
Сашко Шевчук закликав усіх учнів 
школи не викидати книги на сміт-
ник, а з дозволу батьків подару-
вати шкільній бібліотеці.

Учні та вчителі школи були 
онайомлені з різними видами 
книжок, які є у шкільній бібліоте-
ці: різного формату, різного роз-
міру. У шкільній бібліотеці  діють 
книжкові виставки: ”Зупинись на 
хвилинку – подивись на новин-
ки!”, ”Казка – вигадка, а в ній 
зміст глибокий, зрозумій”, ”Укра-
їно моя, Україно – пишна квітка 
планети”. Учні мали можливість з 
ними ознайомитись.

Підвівши підсумки свята, 
п’ятикласники заспівали пісню 
про книжку – найкращого та най-
розумнішого друга дітей та до-
рослих. 

Найкращий друг — книга

З днем наро-
дження вітаємо 
головного спеці-
аліста оргвідділу 
Тернопільської 
районної ради 
Тетяну Сергіїв-
ну ГРАБОВУ. 
Щиро зичимо 
щастя, добра, любові та здійснен-
ня найзаповітніших мрій.

Хай життя Твоє завжди квітує

Веселково-іскристим розмаєм.

Бог ласкавий хай щастя дарує

І здоров’я міцне посилає.

Хай Твоя життєва дорога,

По якій ще треба пройти,

Буде завжди під ласкою Бога,

Повна сонця, щедрот, доброти.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Вітаємо з днем народження 
старшого наукового працівника 
Меморіального музею Соломії  
Крушельницької с. Біла Галину 
Миронівну ЗЮБРОВСЬКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі. 
З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, центральної 

районної бібліотеки, 
меморіального музею  

Соломії Крушельницької  
с. Біла, Тернопільська  

районна організація  
профспілки працівників 

культури.

Колектив CФГ “Аванто” щиро 
вітає з днем народження сторожа 
Ярослава Васильовича  
МРИЧКА.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом 

шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії. 

Колектив ПП «Агрон» вітає з 
днем народження завідуючого 
складом паливно-мастильних 
матеріалів Анатолія Альфонсо-
вича ОРІХОВСЬКОГО, началь-
ника охорони Євгена Степано-
вича РОМАНЧУКА, з 55-річчям 
працівника їдальні Галину  
Богданівну ГУЛЮ.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З днем народження сердечно 
вітаємо вчителя музики і трудово-
го навчання Надію Михайлівну 
ДУМАНСЬКУ.

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань,

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою — дирекція та 
педагогічний колектив 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 

ім. Володимира Гарматія.

Щиро вітаємо з ювілеєм добру, 
чуйну людину, мецената села Ло-
зова Ігоря Йосиповича ГУРАЛЯ.  

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

З повагою — громада села 
Лозова Тернопільського 

району.

Сердечно вітаю з днем наро-
дження дорогу подругу Наталію 
Михайлівну ЗАГНИБІДУ  
з с. Лозова. 

Хай будуть поруч віра і надія, 

Як два крила, що впасти не дають, 

А сам Господь із милості наділить 

Багато літ, що сонцем виграють.

З повагою і любов’ю — 
Наталія Капець з с. Лозова 

Тернопільського району.

Дитячий танцювальний колектив клубу 
с. Товстолуг Тернопільського району 
(мистецький керівник Надія Собчук). 

Фото Галини ЮРСИ.

Соломія 
ДМИТРІЄВСЬКА, 

студентка IV курсу 
відділення 

“Журналістика” ТНПУ ім. 
Володимира Гнатюка.

Осінь багата не тільки 
врожаями, а й свята-
ми. Традиційно ще-
дрої осінньої пори у 
“Лозівській ЗОШ І-ІІІ 
ст.-ДНЗ” проводиться 
благодійний солодкий 
ярмарок, який і відбу-
лась цьогоріч  9 лис-
топада. Такий захід 
згуртовує всю шкільну 
родину – учнів, учите-
лів, батьків.

Школа у цей день нага-
дує вулик. Тут пропонують 
солодощі та різні напої. Ак-
цент ярмаркування – бла-
годійні справи. Діти пови-
нні зрозуміти, що завдяки 
їхнім старанням можна тво-
рити добро.

“Увага. Увага! Спішіть – 
поспішайте! Господарі й 
гості, глядіть, не минайте! 
На ярмарок просимо гур-
том, поодинці. Чекають на 
всіх тут чудові гостинці”, — 
такими словами ведучі Со-
фія Бучок, Юлія Бучок, Лілія Лучан-
ко і Юлія Лемега розпочали шкіль-
не свято. Учениці 3 класу Оля 
Скрипник, Софія Лясота, Софія 
Швед, Тетяна Заєць і учениця 7 
класу Тетяна Гриньків виконували 
пісні, Анатолій Гуцал, Євгенія Дзен-
дзель, Наталя Миц і Віталій Крет 
розважали присутніх яскравими 
сценками. Виступи учнів надавали 
торговиці колориту, святковості, 
налаштовували на позитивні емоції 
та додавали веселого настрою 
всім учасникам і гостям.

Після виступу розпочалася жва-
ва торгівля. Перед присутніми 
розгорнувся справжній смачний 
світ: сервіровані столи, у виши-
ванки вдягнуті продавці і безліч 
ласощів. Чого тільки не було: різ-
номанітні тістечка та печива, пря-

ники та коржики, тортики та кек-
сики, цукерки. У вестибюлі школи, 
де відбувався ярмарок, зійшлося 
багато покупців, серед яких були і 
учні, і батьки, і вчителі. Участь у 
ярмарку взяли усі класи. Наймо-
лодшим з них торгувати допома-
гали батьки. Дорослі та малі за-
любки продають і купують. Кожен 
хоче продати своє і купити щось 
смачненьке. Усі учасники сповнені 
ентузіазму та прагнення допомог-
ти потребуючим. “У нас є смачні і 
цікаві страви, які ми приготували з 
батьками. Тут панує затишна ат-
мосфера. Мені дуже подобається 
цей ярмарок, адже зароблені в 
такий спосіб гроші передамо на 
благодійні цілі”, — стверджує уче-
ниця 7 класу Андріана Алексеєва. 
Ярмарок тривав близько години, 
впродовж якої столи-прилавки 

швидко стали порожніми. Зібрані 
кошти підуть на потреби бійцям, 
які захищають нашу країну від во-
рога.

За словами педагога-
організатора Людмили Зеновіївни 
Климів і вчителя музики Світлани 
Петрівни Ягнійчук, які допомагали 
дітям організувати цей чудовий за-
хід, такі свята єднають, а діти ма-
ють можливість проявити свої зді-
бності і таланти. Все було зробле-
не з душею, тож і ярмарок вдався 
на славу.

В цілому захід, як для мене, так 
і для гостей і учасників свята за-
лишив теплі враження і море по-
зитивних емоцій. Адже творити 
добро потрібно завжди і всюди. 
Особливо це потрібно молодому 
поколінню, яке вступає в складне 
доросле життя.

Осінній ярмарок

Учні 5 класу Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.  ім. Володимира 
Гарматія та шкільний бібліотекар Надія Думанська.

Класний керівник 7 класу НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”  
Олена Сергіївна Бучок та її вихованці під час осіннього ярмарку.


