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Мистецтво вічне

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Д
уже хочеться, щоб 
сьогодні, коли дер-
жаві важко, коли нас 
усіх обкрадено і зра-

джено, нова влада розумі-
ла, що підтримка мистецтва 
та культури — це не викину-
ті на вітер гроші, а інвести-
ції в майбутнє. Бо економіка 
вимірюється культурою, а 
культура – економікою. 
Саме мистецтво сьогодні 
виховує того свідомого 
українця, який ніколи не 
буде носитися по своїй 
землі з чужим прапором, 
ніколи не стане зрадником. 
На такі думки наштовхнули 
урочистості з нагоди 
Всеукраїнського дня праців-
ників культури та майстрів 
народного мистецтва, які 
відбулися 11 листопада в 
оновлен ій  зал і 
Тернопільського районного 
будинку культури. 

Довгий час цього свята не бу-
ло у жодному календарі. Потім 
його почали відзначати 23 бе-
резня, тобто у Великий піст, що 
не дуже зручно для працівників 
культури. Згодом урочистості пе-
ренесли на третю неділю травня. 
Цьогоріч вступив у силу указ 

Президента України про те, що 
Всеукраїнський день працівників 
культури і майстрів народного 
мистецтва спільно з Днем укра-
їнської писемності та мови від-
значатимуть 9 листопада. 

Передати на папір дивовижну 
атмосферу, яку створюють наші 
митці, мені, на жаль, не під силу. 
Це – енергетика, талант, інте-
лект, духовність, яких без зору і 
слуху не торкнешся. Наче кулі-
нарний рецепт, вони застосову-
ють складники вдалого свята. За 
словами ведучих головного спе-
ціаліста відділу культури Терно-
пільської РДА Любові Шарган і 
режисера народного аматор-
ського театру БК с. Великий Гли-
бочок Романа Винника, такими 
“інгредієнтами” є: бажання – 1 
відсоток, приємні гості – 9%, по-
чесні гості – 13%, призи та по-
дарунки – 24%, приємні несподі-
ванки – 10%, спецефекти і хоро-
ший звук – 4%, транспортні за-
соби – 10%, приємні аромати – 
3%, концертна програма – 10%, 
святкове частування – 15%, фі-
нансові витрати – 1%. 

Традиційно, до подвижників 
культури Тернопільського району 
в професійне свято звернулися 
представники влади, колеги. Зі 
сцени і сам-на-сам експертам 
хорошого настрою бажали ви-
стояти і подолати труднощі сьо-
годення, не втрачати здорового 

гумору, не втомлюватися пере-
давати хист молодому поколін-
ню, дякували за надійність і про-
фесіоналізм у рамках співпраці. 

— Я у Тернопільському районі 
працюю недовго, але вже встиг 
отримати приємність від спілку-
вання з представниками сфери 
культури, — зазначив, звертаю-
чись до присутніх, голова Тер-
нопільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий. — 
Вдячний вам за копітку щоденну 
роботу, яка формує націю. Укра-
їнська культура консолідує роз-
виток держави, розкриває нашу 
сутність, учить бути українцями, 
де б ми не знаходилися. 

— Завжди з приємністю від-
відую урочистості з нагоди про-
фесійного свята працівників 
культури, — каже керуючий 
справами Тернопільської ра-
йонної ради Богдан Ящик. — 
Це свято тих, для кого творчість, 
освіченість, вихованість, духо-
вність, національні традиції стали 
головними життєвими орієнтира-
ми. Зараз ми живемо у надзви-
чайно складних умовах – під час 
війни і реформ. Вірю, українська 
нація вистоїть перед випробу-
ваннями, а культура в цій бо-
ротьбі має надзвичайно важливе 
значення. 

З професійним святом колег 
вітав начальник відділу культу-
ри Тернопільської райдержад-

міністрації Андрій Галайко: 
“2015-ий рік непростий для на-
шої галузі. Чимало клопотів було 
із переведенням сільських, се-
лищних клубів і будинків культу-
ри на баланс відділу культури 
Тернопільської райдержадміні-
страції. Але на сьогодні у Терно-
пільському районі збережено 27 
мистецьких колективів, поповне-
но фонд бібліотечної мережі. До 
слова, більшість бібліотечних 
працівників Тернопільського ра-
йону є учасниками мистецьких 
колективів. Високі показники 
професійності демонструють дві 
музичні школи у Великих Бірках і 
Острові. Успішно працює мемо-
ріальний музей Соломії Крушель-
ницької у с. Біла. Однак, треба 
бути готовими, що прийдешній 
рік легшим не буде. В Тернопіль-
ському районі знову будуть зміни 
у підпорядкуванні клубів та бу-
динків культури в зв’язку з 
об’єднанням двох територіаль-
них громад з центрами у селах 
Байківці і Великі Гаї. Але, аналі-
зуючи те, хто очолив ці громади, 
– авторитетні керівники Анатолій 
Кулик та Олег Кохман – є всі під-
стави сподіватися на успішну 
співпрацю, адже вони добре ро-
зуміють і завжди підтримували 
сферу культури Тернопільського 
району”.

Продовження на 12 стор.

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва на сцені Тернопільського районного будинку 
культури колег вітали начальник відділу культури Тернопільської райдержадміністрації Андрій Галайко, голова Тернопільської районної 
організації профспілки працівників культури Любов Бик та народний аматорський духовий оркестр “Доля” Тернопільського РБК.

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.
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Пам’яті  
Володимира 

Гарматія,  
який загинув  
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    5 стор.
Хто 

представляє 
наші інтереси в 
Тернопільській 
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єдності: як це було 
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У нас,  
у Чистилові...
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Героям слава! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

З початку війни на сході Укра-
їни Тернопільщина втратила 
67 героїв. Серед них Андрій 
Дрьомін із Великого Глибочка, 
Іван Вітишин із Великої Луки, 
Дмитро Заплітний, Андрій 
Капчур із Забойок і молодший 
лейтенант, командир першого 
мінометного взводу 51-ої 
окремої механізованої брига-
ди Володимир Гарматій з 
Чернелева-Руського, який то-
рік наприкінці липня у віці не-
повних 22 років підірвався на 
фугасній міні під Сєверодо-
нецьком Луганської області. 
Володя був першим з-поміж 
військовиків Тернопільського 
району, які загинули на пере-
довій…

Володимир Гарматій вчився в 
Чернелево-Руській початковій шко-
лі. Після цього продовжив навчання 
у Жовтневій загальноосвітній школі 
I-II ступенів, яка з березня 2015 ро-
ку носить його ім’я. Середню освіту 
отримав у НВК “Великобірківська 
ЗОШ I-III ступенів-гімназія імені 
Степана Балея”. Вищу освіту здо-
бував на факультеті обліку і аудиту 
Тернопільського національного еко-
номічного університету. Після закін-
чення військової кафедри Володю у 
квітні 2014 року мобілізували до вій-
ська.

Цього року влітку в Чернелеві-
Руському на могилі Володимира 
Гарматія встановили пам’ятний мо-
нумент, у середині жовтня відкрили 
меморіальну дошку на фасаді 
Чернелево-Руського будинку куль-
тури, неподалік оселі, де зростав 
Володя. Цьогорічна, ХІІІ спортивно-
патріотична теренова гра “Гурби-
Антонівці” була присвячена пам’яті 
Володимира Гарматія, який неодно-
разово брав у ній участь. 17 листо-
пада ц. р. у Жовтневій загальноос-
вітній школі І-ІІ ступенів на честь 
Володимира Гарматія відкрили ме-
моріальну дошку, яку виготовив із 
гіпсу вчитель трудового навчання і 
образотворчого мистецтва Андрій 
Гоч. Поряд із портретом Володі на 
меморіальній дошці написано: “Во-
лодимир Гарматій. Випускник 
2007 року. Героїчно загинув за во-
лю України 26 липня 2014 року”. 

У заході взяли участь голова 
Тернопільської облдержадміністра-
ції Степан Барна, голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий, заступник голови 
Тернопільської РДА Андрій Коліс-
ник, начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль, 
Чернелево-Руський сільський голо-
ва Михайло Дручок, працівники від-
ділу освіти Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного мето-

дичного кабінету, директори за-
гальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів Тер-
нопільського району, учні, педагоги 
Жовтневої школи, мати Героя Окса-
на Володимирівна, брат Олег із 
дружиною Любавою і маленькою 
донечкою Яною, яка народилася за 
кілька днів до загибелі Володі. 

Хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять бійців, які віддали життя за 
мир і спокій в Україні. Отець Іван 
Гавліч освятив меморіальну дошку. 

Після поминальної 
молитви учасників 
заходу запросили 
до шкільної світ-
лиці, де можна бу-
ло переглянути 
фільм, створений 
зі світлин Володи-
мира Гарматія. Го-
лова Тернопіль-
ської ОДА Степан 
Барна, голова 

Тернопільської РДА Олександр По-
хилий, директор Жовтневої 
ЗОШ І-ІІ ступенів імені Володимира 
Гарматія Лариса Єжижанська ви-
словили вдячність мамі Героя Окса-
ні Володимирівні, яка самотужки 
виховала мужніх патріотів — Воло-
дю і Олега. Третьокласники Жов-
тневої школи Софія Конет, Мар’яна 
Курило, Софія Міньчановська та 
п’ятикласники Олександр Шевчук, 
Аліна Тиник, Юлія Романюк декла-
мували патріотичну поезію. 
Дев’ятикласниця Анастасія Курик 
виконала “Баладу про мальви”.  

— Я була класним керівником 
Володі, — розповіла Лариса Єжи-
жанська. — Здається, нещодавно 
він бігав подвір’ям нашої школи. 
Хлопець був привітним, життєра-
дісним, добрим сином. Від його 
усмішки на серці ставало тепліше. 
Меморіальна дошка, яку встанови-
ли власним коштом, берегтиме 

пам’ять про подвиг нашого випус-
кника Володі Гарматія, ім’я якого 
вписане золотими літерами в іс-
торію незалежної України, показу-
ватиме приклад для наслідування 
школярам, нагадуватиме, кому ми 
завдячуємо за мирне небо, про-
буджуватиме совість, відповідаль-
ність за майбутнє України. В при-
міщенні школи створюємо кімнату 
пам’яті Володимира Гарматія. Тут 
є жовто-блакитний прапор, який 
нам передали розвідники 
128-ої окремої гірсько-піхотної 
бригади, особисті речі Володі. 
Оскільки Володимир Гарматій був 
надзвичайно активною людиною, 
спортсменом, їздив на різні гурто-
ві зібрання, брав участь у походах, 
провели на його честь велопробіг, 
марафон. Найближчим часом пла-
нуємо вшанувати пам’ять Героя 
лижними перегонами та змагання-
ми з шахів і шашок.

Володя Гарматій  
бігав подвір’ям цієї школи

Під час відкриття меморіальної дошки Володимиру Гарматію:  
голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської РДА  

Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, мама Володі Оксана Гарматій, рідні.

Директор Жовтневої школи Лариса Єжижанська: “Меморіальна дошка  
берегтиме пам’ять про подвиг нашого випускника Володі Гарматія”.  

Дев’ятикласниця Жовтневої школи 
Анастасія Курик виконала “Баладу про мальви”. Учні Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія декламували патріотичну поезію.

Великогаївська сільська 
рада (47722, вул. Галицька, 47, 
с. Великі Гаї Тернопільського 
району) оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади 
землевпорядника. Особам, які 
бажають взяти участь у конкурсі 
необхідно подати наступні доку-
менти: заяву про участь у кон-
курсі; заповнену особову картку 
(форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; дві фотокартки роз-
міром 4x6 см; копію’ паспорту; 
декларацію про майно, доходи, 
витрати та зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий 
рік; копію документа про освіту; 
копію військового квитка (для 
військовослужбовців або 
військовозобов’язаних). Основні 
вимоги до учасників: вища осві-
та у напрямку землевпорядку-
вання, володіння державною 
мовою, відсутність судимості, 
вміння працювати на комп’ютері. 
Документи подаються до 17:00 
год. 21.12.2015 р. до Великога-
ївської сільської ради. Додатко-
ва інформація щодо основних 
функціональних обов’язків, роз-
міру та умов оплати праці нада-
ється у Великогаївській сільській 
раді за тел. (0352) 49- 00-98, 49-
03-98, 49-03-72.

25 листопада 2015 року у 
приміщенні прокуратури Терно-
пільського району (за адресою: 
вул. За Рудкою,35, м. Терно-
піль) буде проводитись осо-
бистий прийом громадян за-
ступником прокурора Терно-
пільської області Галицьким 
Олегом Васильовичем.

Оголошення ●

1 листопада ц.р. відповідно 
до указу Президента Украї-
ни, в Україні стартував на-
бір військовослужбовців на 
строкову службу. Тепер 
тимчасові рамки осіннього 
призову — з 1 по 30 листо-
пада.

На військову службу призвуть 
близько 11 тис. строковиків: 6 
тис. служитимуть у Збройних си-
лах України, ще 5 тис. — у Націо-
нальній гвардії.

На запитання, що робити тим 
чоловікам, які вже отримали по-
вістки і пройшли медичну комі-
сію? Якщо вони придатні до вій-
ськової служби, слід очікувати 
відправлення до військових час-
тин, яке розпочнеться в листопа-
ді. Призову підлягають чоловіки 
віком від 20 до 27 років. 18- і 19-
річні громадяни України можуть 
піти служити, але тільки за влас-
ним бажанням. Термін прохо-
дження строкової служби для 
чоловіків, що мають вищу освіту, 
— 12 місяців, без вищої освіти — 
півтора року.

Крім цього, згідно з постано-
вою кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2015 року № 587 
“Про затвердження Порядку ви-
плати грошової допомоги грома-
дянам України, які призиваються 
на строкову військову службу”, 
допомога виплачується громадя-
нам України, які призиваються на 
строкову військову службою, в 
розмірі двох мінімальних заро-
бітних плат. Під час розрахунку 
допомоги враховується розмір 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на час 
призову.

Служу Україні! ●

Осінній 
призов

Байковецька сільська рада 
проводить громадське обгово-
рення містобудівних документа-
цій “Детальний план території 
житлової забудови в с. Байків-
ці” (земельні ділянки гр. Клеба-
нюк Н. І. та гр. Луців С. Я.). 
Громадське слухання відбудеть-
ся 22 грудня 2015 р. о 15.00 
годині в приміщенні Байковець-
кої сільської ради за адресою: 
Тернопільська обл., Тернопіль-
ський р-н, с. Байківці, вул. С. 
Стрільців, 43. Додаткова інфор-
мація за тел. (0352) 29-62-44.

Байковецький сільський 
голова А. Р. КУЛИК.
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“Пульс” ДФС: (044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представники бізне-

су, в тому числі і суб’єкти ЗЕД, мають 
можливість повідомити про неправомірні 
дії або бездіяльність співробітників Дер-
жавної фіскальної служби керівництво ві-
домства та оперативно вирішити спірні 
питання, що виникають не тільки у сфері 
адміністрування податків, а й під час здій-
снення митного контролю та митного 
оформлення. Номер цілодобової теле-
фонної лінії сервісу “Пульс” Державної 
фіскальної служби — (044) 284-00-07. 

Вибори-2015 ●

Повідомлення про обрання  
депутатів сільських і селищних рад 

Тернопільського району
Великоберезовицька селищна рада 

Прізвище, власне ім’я, по 
батькові обраного депутата Освіта Посада Місце роботи

Гудзь Мар’яна Володимирівна Вища Бібліотекар Острівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Мінчановський Ярослав Михайлович Професійно-
технічна

Тимчасово 
не працює Тимчасово не працює

Підгрушна Оксана Василівна Вища Помічник 
вихователя Дитяча установа №13

Сковронський Павло Теодозійович Вища Директор ПП ”Мультимедійна
студія “Свічадо”

Луців Михайло Васильович Вища Студент Студент

Данилюк Володимир Давидович Вища Начальник Станція
Березовиця-Острів

Чура Олександра Петрівна Професійно-
технічна Секретар Великоберезовицька

селищна рада

Басняк Юрій Миронович Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець Приватний підприємець

Ракоча Леся Миколаївна Вища Тичасово 
не працює Тичасово не працює

Копильців Петро Васильович Середня Голова 
ОСББ “Мрія-Б” ОСББ “Мрія-Б”

Волинець Валерій Анатолійович Середня Приватний 
підприємець Приватний підприємець

Зварич Володимир  Іванович Середня Пенсіонер Пенсіонер

Ракочий Ігор Іванович Вища Обласне управ-
ління юстиції

Обласне управління 
юстиції

Вілівчук Ганна Ярославівна Вища Бухгалтер Не працює
Вавринюк Ірина Володимирівна Вища Не працює Не працює

Крушанський Михайло Корнелійович Вища Начальник філії Тернопільський райавтодор

Кирилів Олег Романович Професій-
нотехнічна Не працює Не працює

Намісняк Павло Романович Вища Приватний 
підприємець Приватний підприємець

Ваник Іван Михайлович Професійно-
технічна Опікун Опікун

Сушевський Віталій Дмитрович Вища Опікун Опікун

Винник Олександра Теодозіївна Професійно-
технічна

Приватний 
підприємець Приватний підприємець

Цюник Галина Стахівна Вища
Тимчасово 
не працює Тимчасово не працює

Пелехатий Ярослав Омелянович Вища

Начальник відді-
лу охорони культур-
ної спадщини де-
партаменту культури

Тернопільська ОДА

Пришляк Іван Григорович Вища Приватний 
підприємець Приватний підприємець

Черніховський Микола Богданович Професійно-
технічна Адміністратор Магазин 

“Світ рукоділля”
Дяків Борис Романович Вища Завскладом ТОВ ”Райз”

Петриківська сільська рада 
Лихий Андрій Богданович Середня Опікун Опікун

Спяк Михайло Андрійович Вища Начальник групи по гос-
подарській частині ТРДА

Обслугов. установ 
відділу освіти ТРДА

Вовк Юрій Йосипович Вища Вчитель ЗОШ №16 
м. Тернопіль

Федірко  Андрій Богданович Середня Водій ПП ”Пташник”
Музика Антон Михайлович Вища Оператор котельні ЗОШ с  Петриків

Мерва Світлана Миронівна Середня Птахівник Птахофабрика
Тернопільська

Ковтунець Марія Володимирівна Вища Пенсіонрка Пенсіонрка
Ридзай Василь Романович середня Водій УГКЦ
Хлипавка Іван Євгенович середня Тимчасово не працює Тимчасово не працює
Пліщук Тетяна Ігорівна Вища Старший юрисконсульт ДПС ДАІ
Матейко Володимир 
Володимирович Середня Регіональний 

консультант
Регіональний 
консультант

Поворозник Ігор Остапович Вища Директор ТОВ “Сахара”

Глушок Степан Васильович Вища Директор КУТОР “Петриківський 
будинок-інтернат”

Миськів Микола Миколайович Середня Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

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

Грицан Марія Степанівна Середня Старша медсестра КУТОР “Петриківський 
будинок-інтернат”

Петришин Віктор Михайлович Середня Інженер ДП “Метрологія”

Довгошия Ярослава Василівна Вища Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

Питель Володимир Ігорович Вища Юрист Юрист
Борсук-Бернадин Василь 
Степанович Вища Тимчасово не працює Тимчасово не працює

Стець Роман  Михайлович Вища Тимчасово не працює Тимчасово 
не працює

Войтюк Микола Дмитрович Вища Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

Плотицька сільська рада
Маркевич Олег Васильович Вища Комірник ТОВ ЛЕП

Бобелюк Леонід Андрійович Вища Завсектором
охорони

Тернопільська
митниця

Серга Тарас Сергійович вища Менеджер ТОВ ЛЕП

Пекар Микола Степанович П р о ф е с і й н о -
технічна

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

Грицишин Євгеній Богданович Вища Керуючий ОСББ
Древінський Віктор Павлович Загальна середня Охоронець ТОВ ЛЕП

Способець Андрій Богданович Вища Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Шевчук Оксана Миронівна Вища Викладач Тернопільський 
медичний коледж

Шевчук Володимир Степанович Загальна середня Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Тарас Петро Петрович Вища менеджер ТОВ ЛЕП

Музика Назар Володимирович Загальна середня Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Рудакевич Богдан Богданович Загальна середня Водій Тернопільський 
автопарк

Сідорська Мирослава Дмитрівна П р о ф е с і й н о -
технічна

Інспектор 
по кадрах ТОВ ЛЕП

Ігровицька сільська рада
Качка Юлія Петрівна Професійно-

технічна
Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Мокрицький Михайло Володимирович Вища Бухгалтер Держселектцентр

Мокрицька Олександра Зіновіївна Професійно-
технічна Секретар Ігровицька 

сільська рада

Бурмака Олександр Олександрович Вища Інженер 
інспектор

Т е р н о п і л ь -
обленерго

Коцур Людмила Богданівна Професійно-
технічна Медсестра Тернопільська

обласна лікарня

Бурмака Любов Ярославівна Професійно-
технічна Бухгалтер ТОВ “Добробут”

Винницький Петро Миколайович Професійно-
технічна Пенсіонер Пенсіонер

Лихолат Тарас Михайлович Професійно-
технічна Міліціонер РВ УМВС

Мокрицька Зоряна Володимирівна Професійно-
технічна

Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Литвин Ірина Богданівна Вища Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Шеліга Сергій Петрович Професійно-
технічна

Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

Шуманський Юрій Іванович Вища Завідувач Лабораторія 
ВЕТ акушерства

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує 

конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобус-
них маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

№ рейсів 
номер м-ту Назва маршруту Протяж 

м-ту (км)

Час відправл. з 
пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.почат. кінцев.

15-5 Тернопіль – Великі Бірки 10,5 6-25 21-43 12 2

15-10 Тернопіль - Товстолуг че-
рез Застінку 16 6-05 18-05 7 2

15-25/1 Тернопіль – Підгороднє 8 6-40 20-35 9 2

15-22/1 Тернопіль – Острів – 1 11 6-40 21-40 11 2

15-22/2 Тернопіль – Острів – 2 11 7-10 22-10 11 2

15-23/3 Буцнів (Серединки) – Тер-
нопіль 12,5 7-00 21-15 10 2

15-32/2 Горішній Івачів (Чистилів) – 
Тернопіль  18 6-30 19-20 8 2

Періодичність виконання рейсів — щоденно.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 

проводяться відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” та Порядку прове-
дення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами), 
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньообласних 
автобусних маршрутах, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхньо-
го використання за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку 
України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається вико-
ристання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас авто-
бусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Перевізники зобов’язані, мати не менше як одного транспортного засобу пристосованого 
для перевезення осіб з обмеженими можливостями, а також здійснювати пільгові перевезення 
пасажирів згідно з чинним законодавством. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з позначкою №1 та кон-
верті з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу 
надає документи перевізник-претендент. Документи на конкурс приймаються до 9 грудня 2015 
року включно з 9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія “Тернопі-
льавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс”.

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, бланків до-
кументів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-
90, за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 год. 
Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслуговуванню 
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс” (Робочий орган кон-
курсного комітету)  та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в 
робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. відділ розвитку інфраструктури Тернопільської районної 
державної адміністрації. Конкурс відбудеться 24 грудня 2015 року о 10 год. в приміщенні Тер-
нопільської районної державної адміністрації, каб. 310. Плата за один об’єкт конкурсу внутріш-
ньорайонного приміського автобусного маршруту складає – 1241 грн.

Реквізити для перерахування коштів Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського держав-
ного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 
“Укрінтеравтосервіс”: код 38916338, ПАТ АКБ “Львів” р/р 2600459804 МФО 325268.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі Тернопільського району.

Шановна громадо села Курники!
Від щирого серця вітаємо Вас із храмовим празником церкви св. Архистратига  

Михаїла. Нехай це величне свято наповнить Ваші серця світлими почуттями. Хай  
душевна чистота, мир і спокій, добро і достаток будуть у Ваших оселях, а Слово Боже 
надасть усім Вам наснаги на добрі справи.

Бажаю громаді села, щоб цей святковий день приніс у кожну оселю родинну  
злагоду, взаєморозуміння, тепло та радість.

З повагою — виконавчий комітет Лозівської сільської ради.

Оголошення ●

З престольним празником,  
шановна громадо села Курники!

21 листопада — храмовий празник церкви св. Архистратига 
Михаїла в с. Курники. Нехай це величне свято наповнить  
Ваші серця почуттями віри, надії і любові. Хай душевна  
чистота, мир і спокій, добро та достаток будуть у Ваших  
оселях, а слово Боже дасть наснаги на добрі і благі діла,  
мудрості, терпеливості, взаємоповаги і любові. Нехай цей 
урочистий день принесе світло Вашим родинам, затишок і 
Господню благодать. 

 
З повагою — Наталія ЯНКЕВИЧ,  

директор СТОВ “Дружба”. 

Цьогорічна осінь щедра 
не лише на врожаї, а й на 
ювілеї у трудовому колек-
тиві СТОВ “Дружба”. Тож 
щиро вітаємо наших юві-
лярів — працівників сіль-
госппідприємства Володи-
мира Богдановича ІВАХІВА, 
Володимира Васильовича 
КІНДЗЕРСЬКОГО, Володимира 
Івановича ТКАЧУКА. Найщиріші поба-
жання міцного здоров’я, великого люд-
ського щастя, благополуччя та добра на 
многії літа!

Життя Вам щедрого, як колос в переджнив’я,

Яскравого, як квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять.

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив  
СТОВ “Дружба”. 

Вітаємо! ●

В управлінні Пенсійного фонду 
України в Тернопільському районі 
функціонує “гаряча” телефонна лінія для 
надання консультацій щодо порядку 
проведення перерахунків пенсій у 
зв’язку із збільшенням прожиткового мі-
німуму  для непрацездатних осіб з 1 
вересня цього року. За отриманням кон-
сультацій можна звернутись за номера-
ми “гарячих” телефонних ліній: 53-51-
54; 53-51-32.
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ВіВторок
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28 листопада
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29 листопада
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
        21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.45, 
         14.55, 22.50, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Уряд на зв’язку з громадянами.
09.50 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.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 М/ф.
15.35 Т/с “Бiлявка”.
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.
21.50 Подорожнi.
22.45 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 
        Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 11.00, 12.30 “Мiняю жiнку-6”.
12.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
14.40 “Клiнiка”.
15.45 “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 “Москва на Гудзонi”. (2).

інтер
05.00 “Подробицi тижня”.
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 “Усе можливо”.
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!”
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2: 
         Повернення Сандри”. (2).
00.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.

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 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Москаль-чарівник».
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.
20.40 Дім книги.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Куля». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
      з К. Стогнiєм.
09.55 Труба мiстера Сосиски.
10.55 Х/ф “Папуга, що говорить на iдiш”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Ворог бiля ворiт”.
16.10 Х/ф “Три днi на вбивство”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “3000 миль до Грейсленда”. (2).

стб
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Все буде смачно!”
08.50, 18.30 “За живе!”
10.05 “Зiркове життя. 
        Як пережити зраду”.
11.00 “Битва екстрасенсiв- 15”.
13.10 “Танцюють всi!-4”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.55 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.35 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
12.00 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”.
13.50 Х/ф “Гаррi Поттер
         i Дари смертi”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за ревiзором.
00.05 Х/ф “Убий 
       заради мене”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 Байдикiвка.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Злодiй та його учитель”.
12.10 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу
           пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).
00.45 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 Д/Ф “Вражаючий світ тварин”.
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”.
15.00 “Невигадані історії”.
15.30 “А у нас кіно знімали…”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Просто неба”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Глобальне 
         попередження”.
18.00 “Випробуй на собі”.
18.30 “У народному стилі”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “Тернопілля крізь роки”.
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 “Життя 
        розсудить”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.00 Х/ф “Шукаю тебе”. (2).
23.00 Подiї дня.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00
        18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.45,
        23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
09.50 Д/с “Дорогами Саксонiї”.
10.30 Богатирськi iгри.
11.45 Перша студiя.
12.30 “Prime-time” 
        з Мирославою Гонгадзе.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
15.00 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.15 Д/ф “Революцiя: за i проти”.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.40 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
        Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-6”.
14.10, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
15.10 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Новий Iнспектор Фреймут-3”.
00.00 Комедiя “Замерзла з Маямi”.

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”.
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2:
         Повернення Сандри”. (2).
00.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
08.30 Переможний
          голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Живий».
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, 2і.00 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 «Євромакс».
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Високі частоти». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 20.20 Цивiльна оборона.
11.15, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
12.10, 13.20 Х/ф “Ключ 
         Саламандри”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50 Т/с “Код Костянтина”.
16.25 Патруль. Самооборона.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.25 Т/с “Морська полiцiя. 
         Лос-Анджелес”.

стб
05.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.10, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.05, 18.30 “За живе!”
10.20 “Зiркове життя”.
11.15 “Битва екстрасенсiв”.
12.50 “Танцюють всi!-4”.
19.55, 22.45 “Кохана, 
          ми вбиваємо дiтей”.
23.45 “Один за всiх”.
00.55 Х/ф “Зникнення свiдка”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
        Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.25 Х/ф “12 раундiв”. (2).
22.45 Супермодель по-українськи.
01.55 Т/с “Милi обманщицi”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 Байдикiвка.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Про рибалку 
        та його дружину”.
12.10 Повне перевтiлення.
          Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу 
         пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).
00.45 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “В об’єктиві ТТБ”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Випробуй на собі”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 
          22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Тернопілля крізь роки”.
14.00 “У народному стилі”.
14.20 “Глобальне 
       попередження”.
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Шляхами Тараса”.
15.45 “Просто неба”.
16.15 “Хатинка 
        Василинки”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Зона ризику”.
18.00 “Замки Тернопілля”.
18.15 Співає “Данилів град”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Вони прославили 
         наш край”.
20.20 “7 природних 
        чудес України”.
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 Х/ф “Шукаю тебе”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
       “Порту”  “Динамо”.
23.50 Подiї дня.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.45, 
       23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
09.50 ДебатиPRO.
11.35 Дорогi депутати.
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.00 Музичне турне.
16.25 Д/ф “Пошук Мазепи”.
17.30 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.30 З перших вуст.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок 
        з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-6”.
14.05, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
15.10 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Одруження наослiп”.
00.00 Комедiя “День Подяки”.

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”.
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2: 
        Повернення Сандри”. (2).
00.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.00 «Євромакс».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.35 «Щоденник для батьків».
13.00 Концерт П. Табакова.
14.00 Х/ф «Постскриптум: 
         ваш кіт мертвий».
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 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Спитай моїх дітей». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55 Цивiльна оборона.
11.00, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
11.55, 13.20 Х/ф “Клiтка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30 Т/с “Код Костянтина”.
15.25, 16.25 Патруль. Самооборона.
16.50, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.25 Т/с “Морська полiцiя.
         Лос-Анджелес”.

стб
05.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Все буде смачно!”
08.45, 18.30 “За живе!”
10.00 “Зiркове життя”.
10.55 “Битва екстрасенсiв”.
12.20 “Танцюють всi!-4”.
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.
01.05 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
20.50 Х/ф “З Парижа з любов’ю”.
22.45 Дешево i сердито.
01.50 Т/с “Милi обманщицi”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
           черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Русалонька”.
12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу 
        пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).
00.45 Т/с “Любить не любить”. (2).

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 “Вони прославили 
       наш край”.
15.15 Співає “Данилів град”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Своє, українське”.
17.15 “Музей родини Косачів”.
17.30 Телефестиваль 
        “Із нашої відеотеки”.
18.00 “Актуально”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Із нашої
        відеотеки”. (В. Сушко).
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Діловий ритм”.
20.00 “Земне тяжіння”.
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, 15.20 Х/ф “Соло
         на саксофонi”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА.
        “Шахтар”  “Реал”.
23.50 Подiї дня.

ут 1
06.00, 8.00, 9.00, 22.45 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.50 Шеф-кухар країни.
07.45 Свiт on line.
08.15 Вперед на Олiмп!
08.35 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.35 5 баксiв.net.
10.00 Спогади.
10.30 Твiй дiм.
11.15 Фольк-music.
12.30 Хокей. Чемпiонат України. 
        “Донбас”  “Кременчук”.
14.40 Бiатлон. Кубок свiту.
        Одиночна змiшана естафета.
15.55 Український корт.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Змiшана естафета.
18.05 Чоловiчий клуб. Спорт.
18.45 Театральнi сезони.
19.20 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
        А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.10 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
07.05 “Елiксир бадьоростi. 
          Середовище проживання”.
08.10 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00, 12.00 “Свiт навиворiт-3:
         Танзанiя, Ефiопiя”.
13.00 “Новий Iнспектор Фреймут 3”.
14.30 “Одруження наослiп”.
15.50 “Розсмiши комiка-5”.
16.50 “Вечiрнiй Київ”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Маленькi гiганти”.
23.15 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
23.25 “Свiтське життя”.
00.25 Драма “Голод-33”.

інтер
05.05 Великий бокс. Володимир 
         Кличко Тайсон Ф’юрi.
08.15 “Вдалий проект”.
09.05 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.00 Х/ф “Її серце”.
13.00 Х/ф “Люблю, тому що люблю”.
15.00 Т/с “Повернешся поговоримо”.
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).
01.45 Д/ф “Ген жорстокостi”.

TV-4
06.00 Х/ф «Вінчання зі смертю».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архі-
катедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Розбійники мимоволі».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Модна правда».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Вінчання зі смертю».
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.15 Факти.
05.45 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.25 Х/ф “Ключ Саламандри”.
08.40 Зiрка YouTube.
10.45 Дивитися всiм!
11.45 Труба мiстера Сосиски.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Широко крокуючи”.
14.45 Х/ф “Примарний гонщик”.
16.50 Х/ф “Примарний гонщик-2.
         Дух помсти”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 
       України.
20.35 Х/ф “Вiйна свiтiв Z”.
23.00 Х/ф “Втеча з Лос-Анджелеса”. (2).

стб
06.05 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
07.40, 10.50 “Х-Фактор 6”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
14.25 “МастерШеф-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-15”.
21.15 “Один за всiх”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
01.15 “Детектор брехнi-7”.

новий канал
06.00, 8.10 Kids’ Time.
06.05 Х/ф “Пiтер Пен”.
08.15 М/ф “Хранителi снiв”.
10.15 Х/ф “З Парижа з любов’ю”.
12.05 Х/ф “13-й район: Ультиматум”.
14.10 Х/ф “Темний свiт”.
16.10 Х/ф “Темний свiт: Рiвновага”.
18.05 Х/ф “Голоднi iгри”.
21.00 Х/ф “Вовки”. (2).
22.45 Х/ф “Бiсiв мобiльник”. (2).
00.35 Х/ф “Перевертнi”. (3).

тет
06.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
06.20 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
        черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупсi”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
10.55 М/ф “Битва за планету Терра”.
12.10 М/ф “Хоробре сердце”.
13.30 Т/с “10.5 балiв”.
16.30 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
18.00 Х/ф “Мiльйонер iз нетрiв”. (2).
20.10 Вiталька.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Країна У.
22.55 Дайош молодьож!
01.30 Одна за всiх.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту “.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.45 “Учнівський щоденник”.
14.00 “Украдене щастя”.
15.10 “Живі сторінки”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Мальовниче Тернопілля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Вінтаж”.
17.15 “Мій квітучий краю”.
17.45 “7 природних чудес України”.
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Подорож гурмана”.
18.50 “Край, в якому я живу”.
19.00 “Музичний калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
21.55 “Духовні скарби України”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 Муз. фільм “Прости”.
22.35 “Наодинці з усіма”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
06.30 Подiї.
07.10 Реальна мiстика.
09.10 Т/с “Бiлий налив”.
13.10 Т/с “Багаття на снiгу”.
17.00, 20.00 Т/с “Анютине щастя”. (2).
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
22.00 Х/ф “Формула щастя”.
00.00 Х/ф “Соло на саксофонi”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 
        22.50, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
09.55 Вiкно до Америки.
10.30 Богатирськi iгри.
11.40 Вiйна i мир.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.30 Спогади.
15.15 Надвечiр’я. Долi.
16.10 Свiтло.
17.00 Д/с “Сага старовинної пущi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time” з Мирославою
         Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
22.45 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок   
           з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-6”.
14.10, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
15.15 “Клiнiка”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00, 23.30 “Право на владу”.
00.20 Драма “Квартет”. (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”.
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2:
         Повернення Сандри”. (2).
00.50 Х/ф “Усе можливо”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.00 Концерт П. Табакова.
14.00 Х/ф «Острів Джорджа».
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».
20.30 «Вікно в Європу. Сильні разом».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Коханка». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.00, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
11.55, 13.20 Х/ф “Солдат”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30 Т/с “Код Костянтина”.
15.25, 16.25 Патруль. Самооборона.
16.50, 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
05.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.10, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.10, 18.30 “За живе!”
10.20 “Зiркове життя”.
11.15 “Битва екстрасенсiв”.
12.50 “Танцюють всi!-4”.
20.00, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
23.15 “Один за всiх”.
00.30 Х/ф “Давнiй знайомий”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.25 Х/ф “13-й район: Ультиматум”.
22.40 Хто зверху.
00.40 Стенд-Ап шоу.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
       черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Нове вбрання короля”.
12.10 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу 
        пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).
00.45 Т/с “Любить не любить”. (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 Телефестиваль 
        “Із нашої відеотеки”.
12.20 “Музей родини Косачів”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Із нашої відеотеки”. 
        (В. Сушко).
13.50 “Плекайте мову”.
14.00 “Земне тяжіння”.
14.30 “Музеями Тернопілля”.
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 Телефестиваль 
        “Із нашої відеотеки”.
18.00 “Легенди Запоріжжя”.
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 Х/ф “Карусель”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. 
        Битва”.
21.00 Х/ф “Повiр, усе
              буде добре”. (2).
23.00 Подiї дня.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 10.55, 16.50, 
      22.50 Погода.
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.
09.20, 18.55 Про головне.
09.50 Д/с “Сага старовинної пущi”.
11.05 Чоловiчий клуб.
11.55 Вересень.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.10 М/ф.
14.30 Театральнi сезони.
15.15 Вiра. Надiя. Любов.
16.10 Щоб почули...
17.00 Д/ф “Втеча з культу”.
17.50 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.40 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Мiняю жiнку-6”.
11.05, 12.20 “Мiняю жiнку-7”.
14.05 Т/с “Слуга народу”.
15.10 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.20 “Вечiрнiй Київ”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 Драма “Сутичка”. (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-3”.

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 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Боги річкового світу».
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 «Сільський календар».
20.40 «Про кіно».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Тринадцять». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.10, 17.50 Т/с “Далекобiйники”.
12.05, 13.20 Х/ф “Людина, яка змiнила все”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.25 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
22.25 Що по телеку?
23.25 Т/с “Морська полiцiя. Лос-Анджелес”.

стб
05.20, 23.55 Х/ф “Казки... 
        Казки... Старого Арбату”.
07.10 Х/ф “Анна Герман”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi!- 8”.
01.55 Нiчний ефiр.

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!
20.55 Суперiнтуїцiя.
22.20 Половинки.
00.05 Х/ф “Убий заради мене”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
         черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Принцеса на горошинi”.
12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00 Х/ф “Мiльйонер iз нетрiв”. (2).
20.00 Х/ф “Голоднi iгри: У вогнi”. (2).
22.40 Х/ф “Царство небесне”. (2).
01.15 Теорiя зради.

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 Телефестиваль “Із нашої відеотеки”.
12.20 “У пошуках легенд”.
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 “Загублені у часі”.
14.00 “Що робити?”
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Легенди Запоріжжя”.
15.30 “Дива цивілізації”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Із нашої відеотеки”. (В. Жила).
17.30 “Слово має народний депутат”.
18.00 Телефестиваль “Із нашої відеотеки”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Сад. Город. Квітник”.
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 “Тернопілля крізь роки”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15 Х/ф “Формула щастя”.
15.30 Х/ф “Формула щастя”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Битва”.
21.00 Х/ф “Пряники з картоплi”. (2).
23.00 Подiї дня.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 17.30, 22.45 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.30 На слуху.
08.10 АгроЕра. Пiдсумки.
08.25 Код безпеки.
08.30 Вертикаль влади.
09.00 Д/ф “Жернова”.
10.40 Перша студiя.
11.30 Д/ф “Голодомор 1932-1933 рр. 
         Постгеноцидний синдром”.
12.00 Хвилина мовчання.
12.05 Х/ф “Апостол Фома”.
14.20 Д/ф “Голодомор. Голоси свiдкiв”.
15.00 Хвилина мовчання.
        Панахида. Виступ 
        Президента України.
16.05 “Живi”. Фiльм Сергiя 
       Буковського.
17.40 Х/ф “Iуда”.
19.35 Д/ф “Дiти Майдану”.
20.30 На пам’ять.
21.00 Новини.
21.40 Д/ф “Жiнки-солдати:
          побачити, що я посмiхаюсь”.
23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.15 Х/ф “Подорож у свiт 
       Джейн Остiн”.
10.00, 19.30 “ТСН”.
11.00 Мелодрама “Сценарiй долi”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.00 Мелодрама “Титанiк”.
00.30 Драма “Iмперiя”.

інтер
05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.20 “Чекай на мене”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Закляття Долини Змiй”.
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
15.00 Х/ф “Її серце”.
17.00, 20.30 Т/с “Так далеко,
        так близько”. (2).
20.00 “Подробицi”.
21.30 Великий бокс. 
        Володимир Кличко Тайсон Ф’юрi.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Вінчання зі смертю».
09.00 Час-Tайм.
09.30 Унікальна Україна.
10.00 Вікно в Європу. 
         Сильні разом.
10.30 “Блага звістка” 
         з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Нескорений».
14.30 «Щоденник
           для батьків».
15.00 Х/ф «Розбійники 
         мимоволі».
17.00 В/ф «Золотий 
         вересень».
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп
         подій.
18.00 Замки Тернопілля.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Невідома Україна».
20.10 Х/ф «Голод 33».
21.45 «Євромакс».
22.15 Х/ф «Коли мене
          покохають». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.40 Факти.
07.10 Х/ф “Поводир”.
09.45 Секретний фронт.
10.40 Антизомбi.
11.40 Дiстало!
12.40, 13.00 Цивiльна 
        оборона.
12.45 Факти. День.
13.50 Iнсайдер.
14.50 Т/с “Нiконов i Ко”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Примарний гонщик”.
22.10 Х/ф “Примарний гонщик-2.
           Дух помсти”.
00.00 Х/ф “8 мiлiметрiв”. (2).

стб
05.25 Х/ф “Прощальна гастроль 
         “Артиста”.
06.55 “Зваженi та щасливi-5”.
09.15 “Кохана, ми вбиваємо 
        дiтей”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
22.25 “Моя правда Тетяна
            Литвинова”.
23.30 “Х-Фактор-6. Пiдсумки 
        голосування”.

новий канал
05.30, 7.20 Kids’ Time.
05.35 М/с “Пригоди Джиммi 
           Нейтрона”.
07.25 Х/ф “Заплати iншому”.
09.40 Ревiзор.
12.25 Пристрастi за ревiзором.
14.45 Х/ф “Пiтер Пен”.
17.00 М/ф “Хранителi снiв”.
18.55 Х/ф “Темний свiт”.
21.00 Х/ф “Темний свiт: 
         Рiвновага”.
23.05 Х/ф “Перевертнi”. (3).

тет
06.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
06.20 М/с “Пiдлiтки-мутанти
          черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Чагiнгтон”.
08.40 М/с “Лалалупсi”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.05 М/ф “Хоробре сердце”.
12.25 М/ф “Битва 
        за планету Терра”.
13.45 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
15.20 Т/с “10.5 балiв”.
18.20 Х/ф “Голоднi iгри:
         У вогнi”. (2).
21.00 Х/ф “Царство 
        небесне”. (2).
23.40 Теорiя зради.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Тернопілля крізь роки”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Музеями Тернопілля”.
12.15 “Актуально”.
12.30 “На часі”.
13.00 “Украдене щастя”.
14.05 Телефестиваль 
       “Із нашої відеотеки”.
14.20 “Сад. Город. 
         Квітник”.
14.50 “Плекайте мову”.
15.00 “Із нашої відеотеки”. (В. Жила).
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 “Живі сторінки”.
17.45 “Моя улюблена 
          робота”.
18.00 “Кохання в житті 
           великих українців”.
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“
06.40, 7.10 Х/ф “Повiр, 
      усе буде добре”. (2).
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.00 Вiдверто з Машею 
        Єфросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Пряники з картоплi”. (2).
13.10 Т/с “Бiлий налив”.
17.30 Т/с “Багаття на снiгу”.
22.25 Х/ф “Карусель”.

4-9

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

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

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

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



5 П’ятниця, 20 листопада 2015 року Актуально!

Кількість голосів виборців, поданих  
за кожну місцеву організацію політичної партії  

у багатомандатному виборчому окрузі:
Назва місцевої організації політичної партії 

(в порядку розміщення у виборчому бюлетені) цифрами
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-

КА «СОЛІДАРНІСТЬ» 117894

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «СА-
МОПОМІЧ» 41770

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» 30308

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА» 83327

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛІСТИ» 4394

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА» 63045

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ  
«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» 26010

ТЕРНОПІЛЬСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ 11665

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ГА-
ЛИЦЬКА ПАРТІЯ» 10842

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН» 8484

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА 
ЛЯШКА 35439

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ   
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 22884

Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних 
партій у багатомандатному виборчому окрузі, – 456062 (чотириста п’ятдесят 
шість тисяч шістдесят два).

Кількість депутатських мандатів, отриманих 
місцевими організаціями політичних партій  

у багатомандатному виборчому окрузі:
Назва місцевої організації політичної  партії, яка набула право на участь у 

розподілі депутатських мандатів цифрами
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕН-

КА «СОЛІДАРНІСТЬ» 18

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «СА-
МОПОМІЧ» 6

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ 
РУХ «НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» 5

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«СВОБОДА» 13

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА» 10

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА 
ПОЗИЦІЯ» 4

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА 
ЛЯШКА 5

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» 3

Депутатами до Тернопільської обласної ради обрано:
Прізвище, 

власне ім’я та по 
батькові обраного 

депутата
Посада Місце роботи 

(заняття)
 Назва  місцевої організації політич-

ної партії, від якої обрано депутата

Барна Степан 
Степанович

Голова Тернопільська 
обласна державна 
адміністрація

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Гадз Петро 
Іванович

Голова на-
глядової ради

ТзОВ “Бучача-
грохлібпром”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Крижовачук 
Олег Петрович

Директор ТОВ “Україна” ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Градовий Василь
Степанович

Директор ПАП “Дзвін” ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Вислоцький 
Василь 
Михайлович

Директор ПСП 
“Ягільниця – В”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Білик Антон
Іванович

Директор  ПАП 
“Іванівське”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Іванишин Володи-
мир Васильович

Ректор П о д і л ь с ь и й 
д е р ж а в н и й 
аграрно-технічний 
університет

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Пилипів Микола
Іванович

Директор Приватне Агро-
промислове Під-
приємство “Арка-
дія”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Риндюк Микола
Васильович

Головний лі-
кар

Великодедерка-
лівська районна ко-
мунальна лікарня

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Гасюк Осип 
Амброзович

Голова Агрофірма “Го-
ринь”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Марущак Іван 
Петрович

Керівник С п о р т и в н е 
агентство “Мір”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Овчарук Віктор 
Вікторович

Т. в. о. за-
ступника голови

Тернопільська 
обласна державна 
адміністрація

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Березовський 
Юрій Романович

Голова Ф е р м е р с ь к е 
господарство “Бе-
резовського”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Білик Любомир
Степанович

Директор Чортківське ме-
дичне училище

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Заліщук 
Володимир 
Васильович

Директор ПАП “Нічлава” ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Леськів Ігор 
Юрійович

Директор Бучацький ко-
ледж Подільського 
ДАТУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Самсоненко Олек-
сандр Феодосійович

Генеральний 
директор

ТОВ “Агро-
Рось”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Поляк Ольга 
Михайлівна

Директор П о т у т о р с ь к а 
ЗОШ І-ІІІ ст. Бере-
жанської районної 
ради Тернопіль-
ської області

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»

Фидрин Віталій
 Михайлович

Приватний під-
приємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМО-
ПОМІЧ»

Свистун Роман 
Васильович

Директор ННІПО ДВНЗ 
“ТДМ університет 
імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ 
України”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМО-
ПОМІЧ»

Василіцький 
Роман
Романович

Директор  ТОВ “Камелот” ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМО-
ПОМІЧ»

Крупа Любомир
Левкович

Д и р е к т о р 
департаменту

 Тернопільська 
ОДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПО-
ЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Масник Наталія
Богданівна

Керівник со-
ціальних проек-
тів

Тернопільський 
благодійний фонд 
“Карітас”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМО-
ПОМІЧ»

Результати виборів депутатів Тернопільської  
обласної ради 25 жовтня 2015 року

Нитка Роман Олегович

Ю р и с т -
консультант

ПАТ “МЕГАБАНК” ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

Болєщук Володимир 
Михайлович

Міліціонер Батальйон па-
трульної служби мілі-
ції особливого при-
значення “Тернопіль” 
УМВС України в Тер-
нопільській області

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ»

Синоверський Любомир 
Васильович

Головний лікар Комунальна уста-
нова Тернопільської 
обласної ради 
“Більче–Золотецька 
обласна лікарня реа-
білітації”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ»

Винницький Орест
Іванович

Директор Загальноосвітня 
школа I-III ступенів 
№ 2

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ»

Курило Орест 
Степанович

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ»

Болєщук Петро 
Михайлович

Зас т упник 
к е р у ю ч о г о 
справами

Тернопільська 
районна рада

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 
КОНТРОЛЬ»

Сиротюк Олег 
Мирославович

Голова ТОО ВО 
“Свобода”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Баб’юк Марія Петрівна

Директор Галицький коледж 
ім. В. Чорновола

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Василишин Андрій 
Володимирович

Військовос-
лужбовець

93 ОМБр ЗСУ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Любінський Олег 
Євгенович

Директор КУТОР
“ТОШВСМ”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Заставна Ольга Петрівна

З а в і д у в а ч 
ю р и д и ч н о г о 
відділення

Галицький коледж 
ім. В. Чорновола

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Навроцький Роман Ярос-
лавович

Перший за-
ступник началь-
ника

Державна інспек-
ція сільського госпо-
дарства України

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Мисик Володимир 
Святославович

Асистент ТНПУ ім. В. Гна-
тюка, кафедра педа-
гогіки

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Баконь Ігор Йосипович

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Заноз Тетяна Тарасівна

Зас т упник 
голови

Теребовлянська 
районна рада

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Бобко Володимир 
Олегович

Зас т упник 
начальника

Відділ комунікації 
з громадськістю 

ТОДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Тимошик Михайло 
Морозенкович

Директор ТЗОВ “Маркетин-
гові технології ПБС”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Бутковський Богдан 
Леонідович

Молодший 
сержант МВС

ППС МОН 
“Дніпро-1”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Турецька Наталя Іванівна

Директор КУТОР Тернопіль-
ський обласний 
центр соціальної ре-
абілітації дітей-
інвалідів

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

Деревляний Василь 
Тимофійович

Голова Тернопільська об-
ласна організація ВО 
“Батьківщина”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Боярський Вадим 
Андрійович

Директор Департамент со-
ціального захисту на-
селення Тернопіль-
ської обласної дер-
жавної адміністрації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Сліпець Петро
Ярославович

Начальник ВАТ “Гусятингаз” ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Заріцька Надія Романівна

Лікар Золотопотіцька 
комунальна районна 
лікарня

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Ференц Василь 
Володимирович

Завідувач Монастириська 
МРТМО, хірургічний 
відділ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Пінь Михайло 
Миколайович

Тимчасово 
не працює

Тимчасово 
не працює

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Бабала Василь 
Васильович

Голова Кооператив 
“Іскра”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Мерена Ігор Семенович

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Лісовський Володимир
Романович

Завідувач 
хірургічного
відділу

Тернопільське ра-
йонне територіальне 
медичне об’єднання

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Бабій Ольга Павлівна

Головний 
лікар

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги Шумського 
р-ну

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКО-
ГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

Римар Лариса Іванівна

Голова ради ТОГО “Спілка 
власників землі”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

Васько Петро 
Зеновійович

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

Тимчишин Володимир
Іванович

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

Шуляр Олег Богданович

Приватний 
підприємець

Приватний 
підприємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»

Тарашевський Сергій
Олександрович

Перший за-
ступник голови

Тернопільська 
обласна рада

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІ-
АЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬ-
НОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

Яциковський Богдан
Ігорович

Зас т упник 
голови з еконо-
мічного розвитк

Державна комісія 
України по запасах 
корисних копалин

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІ-
АЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬ-
НОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

Навольський Іван 
Михайлович

Директор ПП “Тіміртан” ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІ-
АЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬ-
НОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

Дзюбан Юрій Іванович

Суб’єкт під-
приємницької 
діяльності

Суб’єкт підприєм-
ницької діяльності

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІ-
АЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬ-
НОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

Швець Сергій Петрович

Директор ТОВ “Веда плюс”, 
АПФ “Калина”

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІ-
АЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬ-
НОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

Цибульський Андрій 
Іванович

Ф і з и ч н а 
о с о б а -
підприємець

Фізична особа-
підприємець

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «УКРОП»

Ратушняк Андрій 
Мирославович

Керуючий Борщівське відді-
лення ПАТ Приват-
Банку

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «УКРОП»

Вовчок Інна Ігорівна

Студент Тернопільський 
національний еконо-
мічний університет

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ  
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ «УКРОП»

За матеріалами офіційного сайту Тернопільської обласної ради.
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Освіта ●

ПРОДАМ
* продам дрібну картоплю. Тел.  

(096) 134-43-68.
* 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 то-
що), ведучі на весілля, тамада, на-
родні 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 ●

Служба 101 ●

Прошу відгукнутися власни-
ка приміщення гуртожитку в с. 
Ангелівка Тернопільського ра-
йону вул. Б. Хмельницького, 4. 
Тел. (067) 254-95-06, (095) 
037-80-89.

Лариса СТЕФАНИШИН,  
вчитель зарубіжної 

літератури Шляхтинецької  
ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. 

Барвінського

День писемності й мови у 
Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. 
О. Г. Барвінського розпочався 
об 11:00 із написання радіодик-

танту національної єдності. За 
парти сіли учні 8 – 9 класів, вчи-
тель зарубіжної літератури, вчи-
тель англійської мови, педагог-
організатор.  Вони вирішили 
перевірити свої знання з укра-
їнської мови. Михайло Возняк 
писав: “Щоб добре знати рідну 
мову, треба їй вчитися змалку 
до гробу, в школі і поза шко-

лою, з книжок і від людей”. 
Під час написання відчувало-

ся емоційне піднесення, адже 
писали диктант тисячі людей не 
тільки в Україні, а й за кордо-
ном. Ми довели, що Україна 
єдина  зі всім світом. Цим дик-
тантом ми засвідчили  шану 
українській мові і українському 
народу.

Диктант національної єдності

Під час написання радіодиктанту національної єдності
у Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського.

3 початку листопада 2015 
року в Україні почастішали 
випадки травмування та 
загибелі дітей на пожежах.

У Херсонській області 3 лис-
топада надійшло повідомлення 
від чергового лікаря швидкої до-
помоги про те, що до відділення 
реанімації з симптомами отру-
єння продуктами горіння у важ-
кому стані доставлено 4-річну 
дівчинку і її трирічного братика.

У Сумській області до Служ-
би порятунку “101” надійшло 
повідомлення про те, що 3 лис-
топада до Краснопільської цен-
тральної районної лікарні госпі-
талізовано мешканців с. Михай-
лівка: двох хлопчиків (2010 та 
2013 років народження) й двох 
дівчаток (2011 та 2014 років на-
родження) з діагнозом легке 
отруєння чадним газом.

У Миколаївській області 6 
листопада надійшло повідо-
млення про пожежу житлового 
будинку. Разом з повідомлен-
ням про пожежу заявником було 
зазначено, що з будинку еваку-
йовано трьох дітей 2012, 2013 
та 2014 років народження без 
ознак життя. На час виникнення 
пожежі двоє хлопчиків та ді-
вчинка перебували вдома без 
нагляду дорослих.

У Дніпропетровській області 7 
листопада до Служби порятунку 
“101” надійшло повідомлення 
про пожежу. Увійшовши до квар-
тири, рятувальники одночасно 

ліквідовували пожежу в одній з 
кімнат та проводили розвідку в 
складі ланки газодимозахисної 
служби. У зачиненій кімнаті по-
мешкання вони виявили жінку та 
дитину. Тіло жінки без ознак 
життя вогнеборці винесли на 
свіже повітря для проведення 
реанімаційних заходів, але вря-
тувати її не вдалося. На свіже 
повітря бійці ДСНС винесли ди-
тину, без свідомості, для надан-
ня першої медичної допомоги та 
негайної госпіталізації. Згодом 
до Служби порятунку “101” пра-
цівники медичного закладу по-
відомили, що дитина померла у 
реанімації міської лікарні.

У Київській області 8 листо-
пада надійшло повідомлення 
про загорання приватного жит-
лового будинку у селі Пустова-
рівка. Зі слів матері перед ви-
ходом з дому господиня розто-
пила піч, аби дітям було тепло в 
будинку та поклала їх спати. 
Внаслідок пожежі загинули дві 
малолітні дитини 2011 року на-
родження.

Шановні батьки! Зайвий раз 
нагадайте дітям правила без-
печної поведінки! Розкажіть ма-
люкам про основні небезпеки, 
які можуть підстерігати їх вдо-
ма. Навчіть правилам безпечно-
го використання газових та 
електричних приладів. Спілкуй-
тесь із дітьми, навчайте їх осно-
вам безпеки життєдіяльності, 
виховуйте культуру безпечної 
поведінки.

Рятувальники ДСНС України 
звертаються до батьків: не 

залишайте дітей без нагляду!

 Останнім  часом  на  Укрза-
лізниці  загострилась  ситу-
ація  щодо  випадків   
дорожньо-транспортних  
пригод  на  залізничних пе-
реїздах. Основна  причина  
ДТП — грубе порушення во-
діями правил проїзду заліз-
ничних  переїздів: ігнору-
вання звукових і світлофор-
них сигналів, об’їзд  шлаг-
баумів.

Відповідно  до  Державної  
програми   забезпечення безпе-
ки  руху та проголошеного ООН 
Десятиліття дій з безпеки дорож-
нього руху 2011-2020 рр., у ВП 
“Тернопільська дистанція колії” 
проходив Тиждень безпеки до-
рожнього руху. 

Львівська залізниця ретельно 
працює над питанням покращен-

ня  стану  безпеки руху поїздів та 
автотранспорту на залізничних 
переїздах. На залізницях України 
систематично проводиться про-
філактична, роз’яснювальна ро-
бота в територіальних організа-
ціях з дотримання правил  до-
рожнього  руху при проїзді через 
залізничні переїзди.  

  Керівництво  залізниці  за-
кликає  водіїв  автотранспорту  
дотримуватись правил дорож-
нього руху та  не ризикувати  
своїм життям,  життям  пасажирів  
і  працівників залізничного тран-
спорту. Необхідно  пам’ятати, що 
лише суворе дотримання  пра-
вил  дорожнього руху є  запору-
кою повної безпеки.

Адміністрація  
ВП “Тернопільська  

дистанція колії”.

SOS! ●

Залізничний переїзд — 
зона  підвищеної небезпеки 

Колектив, депутатський корпус, члени виконкому Великоглибо-
чецької сільської ради висловлюють щире співчуття депутату сіль-
ської ради Матвіїшину Володимиру Ярославовичу з приводу пе-
редчасної смерті дочки Мар’яни.

Ірина ЮРКО.

17 листопада ц.р. відбулося су-
дове засідання щодо розгляду кло-
потання сторони обвинувачення 
про застосування запобіжного за-
ходу в вигляді тримання під вартою 
підозрюваного у кримінальній спра-
ві головного лікаря Тернопільського 
районного територіального медич-
ного об’єднання Ігоря Вардинця. 
Однак, незважаючи на факт прове-
дення вичерпного засідання суду, 
справа щодо Ігоря Вардинця не 
зрушила з позиції правового колап-
су. Бо: суд не приймає рішення про 
обрання запобіжного заходу через 
відсутність підозрюваного, який, 
водночас, не може брати участь у 
судових засіданнях через критич-
ний стан здоров’я. 

Слідчий суддя Тернопільського 
міськрайонного суду Лариса Делі-
катна, розпочинаючи судове засі-
дання, зазначила, що підозрюваний 
Ігор Вардинець на суд не з’явився.  
Відсутність Ігоря Вардинця з по-
важної причини аргументовано по-
яснив адвокат Олег Шрам: “Відпо-
відно до довідки національного на-
укового центру “Інститут кардіології 
ім. академіка М. Стражеска” від 13 
листопада 2015 р., Ігор Вардинець 
перебував у цій лікувальній установі 
до 6 листопада 2015, — сказав  
адвокат. — Враховуючи тяжкість пе-
ребігу захворювання, Ігорю Вар-
динцю заборонені будь-які психо-
емоційні та фізичні навантаження. 
Участь у слідчих діях та судових за-
сіданнях, процесуальних діях впро-
довж стаціонарного, амбулаторно-
го та санаторного лікування немож-
лива. Зараз він перебуває на ак-

тивному етапі терапії на стаціонар-
ному лікуванні в державному закла-
ді “Дорожня клінічна лікарня №1” в 
м. Київ”. 

У проміжку між цим засіданням 
і тим, яке мало відбутися 3 листо-
пада ц. р., адвокатом подано кло-
потання, в якому Олег Шрам про-
сить відмовити у задоволенні кло-
потання сторони обвинувачення 
щодо застосування запобіжного 
заходу до Ігоря Вардинця. Також 
подано клопотання до Тернопіль-
ського міськрайонного суду від 
трудового колективу Тернопіль-
ського районного територіального 
медичного об’єднання, в якому лі-
карі просять відмовити у застосу-
ванні запобіжного заходу в вигляді 
тримання під вартою та обрати не 
пов’язаний з обмеженням волі за-
побіжний захід, зокрема, передати 
Ігоря Вардинця на поруки колекти-
ву Тернопільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання. Ці клопотання долуче-
ні до матеріалів справи. 

— Явка підозрюваного у розгляді 
будь-яких клопотань про застосу-
вання запобіжного заходу 
обов’язкова, — сказав під час судо-
вого засідання старший прокурор 
відділу прокуратури Тернопільської 
області Віктор Оскоріп. 

Натомість адвокат Олег Шрам 
акцентував на тому, що під час кри-
мінального провадження кожна 
процесуальна дія чи рішення пови-
нні бути виконані в об’єктивні тер-
міни. “Проведення досудового роз-
слідування у розумні терміни за-
безпечує зокрема слідчий суддя, 
— каже адвокат. — Статтею 186-ою 
Кримінально-процесуального ко-

дексу України визначено, що засто-
сування запобіжного заходу пови-
нно відбутися в межах 72 годин з 
моменту затримання підозрювано-
го. Станом на 17 листопада, зазна-
чене клопотання щодо Ігоря Вар-
динця розглядається вже 7 місяців, 
що є істотним порушенням відпо-
відного терміну і суттєво обмежує 
права, свободи Ігоря Степановича, 
насамперед, щодо можливості ліку-
вання у вільно обраному медично-
му закладі, а також проведення 
рекомендованої консиліумом ліка-
рів серйозної операції на серці ще 
у квітні ц. р., без якої стан здоров’я 
мого підзахисного навряд чи поліп-
шиться. Із 30 березня ц. р. по тепе-
рішній час підозрюваний Ігор Вар-
динець безперервно перебуває на 
лікуванні в медичних установах”. 
Адвокат Олег Шрам звернувся з 
проханням до слідчого судді відмо-
вити стороні обвинувачення у за-
стосуванні запобіжного заходу або 
залишити його без розгляду в 
зв’язку з порушенням розумних 
строків, визначених Кримінально-
процесуальним кодексом України. 

Заслухавши докази сторін учас-
ників розгляду клопотання, слідчий 
суддя винесла ухвалу про відкла-
дення судового розгляду клопотан-
ня про застосування запобіжного 
заходу на 14 грудня ц. р. Крім того, 
слідчий суддя направить запит в 
медичну установу, де перебуває 
підозрюваний, з приводу з’ясування 
можливості чи неможливості про-
ведення з ним слідчих дій і участі в 
судовому засіданні, з приводу ста-
ну його здоров’я та орієнтовного 
терміну, необхідного для лікування 
підозрюваного. 

Резонанс  ●

Правовий колапс  
у “справі Ігоря Вардинця”
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Надія РЕМУС,  
завідуюча клубом  

с. Чистилів.

У клубі с. Чистилів відбув-
ся концерт  “Пресвята Бо-
городиця — покровителька 
українського народу”.

Розпочалися урочистості з 
художніх номерів, присвячених 
Небесній Сотні та воїнам в зоні 
проведення АТО на сході Укра-
їни, які представили Аліна Гу-
берна, Тетяна Міклашевська, 
Христина  Ващишин, Антоніна 
Шкрибайло, Христина Петрик, 
Оксана Микуліч, Адріанка Ре-
мус, Мар’янка Фаїна, дитячий 
ансамбль у складі Людмили та 
Віктора Бачевських, Діани 
Мельниченко, Лілії Маленької, 
Катерини Фаїни, Анастасії та 
Любомира Галели, Аліни Ре-
мус, Олександра Олійника, 
Анастасії Соснової, Софії Біло-
кур, Катерини Качан, Тетяни 
Новачинської, Вероніки Ми-
кусь.   

Учасниками концерту в Чис-
тилові були і гості села — ама-
тори сцени будинку культури  
с. Ігровиця (художній керівник 
Юлія Чупик) — Анастасія Мізьо-
лик, Марія та Анастасія Трач, 
Тетяна Франківська, які викона-

ли два танцювальних номери. 
Веселим гумором глядачів по-
радував Роман Пержило.

Концерт завершився спіль-
ним виконанням пісні “Нехай 
квітує Україна”. Ведучими уро-
чистостей у Чистилові були 

Сергій Білокур та Христина Ва-
щишин.

Того дня ми з вдячністю і ві-
рою прийняли заступництво за 
нас перед Богом Пресвятої Ді-
ви Марії, згадали історичні по-
дії і молились за мирне небо 

сучасності. Окреслюючи пер-
спективи майбутнього, ми по-
винні вдивлятись у минуле, 
черпати з нього безцінний 
скарб, який не дасть загубити 
головне і розчинитися серед 
дрібних проблем.

Лариса СТЕФАНИШИН,  
вчитель зарубіжної 

літератури Шляхтинецької 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. 

Барвінського

Подорож — це завжди ціка-
во. Це завжди нові вражен-
ня, нові емоції, нові знайом-
ства з історичним минулим. 
Такою була поїздка Шлях-
тинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. 
Г. Барвінського за маршру-
том Луцьк — Олика.

Коли ми приїхали у Луцьк, 
нашу увагу привернула унікаль-
на середньовічна фортеця — 
Луцький замок. Вітри століть 
прошуміли над ним, але й сьо-
годні замок — велична і вража-
юча споруда. Високо підніма-
ються його оборонні вежі та 
міцні стіни. Тут витає таємничий 
дух минулого.

Замок Любарта, або Луцький 
замок, — верхній замок Луцька, 
один із двох частково збереже-
них замків, пам’ятка архітектури 
та історії національного значен-
ня. Один з найбільших, найдав-
ніших  і найкраще збережених в 
Україні замків. Головний об’єкт 
історико-культурного заповід-
ника “Старий Луцьк”, культур-
ний осередок та найстаріша 
споруда Луцька.

У ХV ст. на території замків 
знаходилися обидві кафедри — 
латинська Святої Трійці та пра-
вославна Івана Богослова. У них 
проходили, окрім релігійних по-
дій, зібрання та сеймики волин-
ської шляхти обох віроспові-
дань. У замку діяли різного роду 
суди, які займалися питаннями 
міського та воєводського масш-
табу. В окремий період в замку 
діяв особливий суд — Луцький 
трибунал, якому підлягали кіль-
ка воєводств..

Упродовж ХХ століття Верх-
ній замок і залишки Окольника 
були реставровані і на сьогодні 
відкриті для відвідування. Під-
нявшись на В’їзну  вежу, можна 
помилуватися мальовничими 
краєвидами міста та його око-
лиць. У головній вежі розташо-
вана виставка “Старожитності”. 
У Владичій вежі — Музей старо-
винних дзвонів. Поруч з вежою 

в будинку колишньої повітової 
скарбниці — Музей книги, де зі-
брані старовинні церковні та 
світські видання. У будинку кан-
целярії міського суду нині Ху-
дожній музей. 

Наступною зупинкою нашої 
подорожі  стало селище місько-
го типу Олика у Волинській об-
ласті, розташоване на перетині 
доріг з Рівного, Дубна та Луць-
ка. Вперше згадується в Іпатіїв-
ському літописі під 1149 роком. 
Населення — 3 127 осіб. Сели-
ще внесено до списку історич-
них населених місць України, 
затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 26 
липня 2001 р. № 878.

За однієї із версій, назва міс-
течка походить від лика, з якого 
волиняки плели личаки. Саме 
тут був найбільший “взуттєвий” 
базар, куди плетений товар 
звозили звідусюд. Краєзнавець 
Аполлон Сендульський ще у 
1878 році писав, що у місті було 
так багато лика, що ним були 

засипані цілі вули.
Задокументованим першим 

власником Олики був Ленько 
Зарубич (1433), пізніше місто 
на 400 р. стало вотчиною маг-
натів Радзивіллів  у 1564 р. 

Упродовж 1591-1648 років 
Оликський замок витримав без-
ліч облог, проте був захоплений 
тільки один раз — шведами в 
1702 році. До кінця XVIII ст. він 
втратив оборонне значення, але 
до середини XX ст. залишався 
резиденцією Радзивіллів. В 
1737-1755 роках Михайло Кази-
мир “Рибка” Радзивілл здійснив 
реконструкцію. На території 
з’явився триповерховий палац, 
північно-західні ворота прикра-
сила двоярусна башта з годин-
ником. Останнім господарем 
замку був Януш Радзивілл, який 
був заарештований 1939 року і 
провів кілька років у сталінських 
таборах. На цей час на терито-
рії замку розміщена психіатрич-
на лікарня.

Недалеко від замку знахо-

диться костел святих Петра і 
Павла, відомий сьогодні як най-
давніший католицький храм Во-
линського краю. Дата його бу-
дівництва точно невідома. При-
йнято вважати, що обитель була 
побудована в 1450 році. Також 
існує версія, що в 1450 році на 
цьому місці була побудована 
дерев`яна церква, а нинішній 
храм з`явився через сто років. 
Єдине, в чому думки вчених збі-
гаються, то це в тому, що перш 
на давньому цвинтарі стояла 
дерев`яна церква. Петропавлів-
ський костьол є постійно дію-
чим римо-католицьким храмом і 
вміщує всього 30 осіб, як і 500 
років тому. 

Якщо ви любите подорожува-
ти — побачите і дізнаєтесь ба-
гато такого, чого ви ніколи не 
зможете побачити або дізнати-
ся удома, хоча можна прочитати 
про це в книгах і газетах і по-
дивитися по телебаченню. Кра-
щий спосіб вивчати рідний край 
— неодмінно подорожувати.

Шануючи минуле,  
дбаємо про майбутнє

Учасники концерту  “Пресвята Богородиця — покровителька  
українського народу” на сцені клубу села Чистилів.

Подорожі ●

Вітри століть  
над Луцьким замком

Педагоги та учні Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст.  
ім. О. Г. Барвінського на території Луцького замку.

Щиро вітаємо з 
60-річчям Михайла 
А д а м о в и ч а 
ЮРЕЧКА з  
с. Буцнів Терно-
пільського району.

З ювілеєм Вас вітаєм!

Щоб стільки 

          ж раз весна цвіла!

Сьогодні щиро Вам бажаєм

Здоров’я, щастя і тепла.

Щоб шлях Ваш був такий широкий,

Щоб мало було перешкод,

Щоб ювілей справляли сотий,

Не знали б Ви тяжких турбот,

Щоб було все гаразд в роботі,

Вона, звичайно, не проста.

Щоб було все — і “за”, і “проти”,

Як компроміс життя-буття!

З повагою і любов’ю — дружина 
Оля, сини Роман та Ігор, невістка 
Таня, внучка Вікуся, похресниця 

Наталя, брат Роман з сім’єю.

З ювілеєм 
щиро вітаємо 
Н а т а л і ю  
Романівну 
ЮРЕЧКО з 
с. Буцнів Тер-
нопільського 
району.

Перші 10 

років — собі 

дитинство 

залишило,

Другі 10 років 

— взяла юності пора,

А треті 10 років сьогодні наступили,

Новий етап дорослого, сімейного життя.

Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,

Бажаємо достатку, радості, добра,

Здоров’я міцного, злагоди і миру,

Щоб завжди тебе Мати Божа берегла!

З повагою і любов’ю — мама 
Галина, тато Роман, брати 

Василь та Ігор, бабуся Марія, 
тітка Катерина, сім’ї Щурко та 

Юречко.

Вітаємо з 60-річчям директора 
будинку культури с. Буцнів Михай-
ла Адамовича ЮРЕЧКА.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай завжди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня майстра декоративно-
прикладного мистецтва (бісеропле-
тіння) із с. Біла Ольгу Дмитрівну 
ПРОСТАК та майстра декоративно-
прикладного мистецтва (різьба по 
дереву) з с. Підгороднє Ігоря  
Володимировича КРАВЧУКА.   

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За щире серце й теплоту.

Життя хай радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло.

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.
 

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Руслану Іванівну 
ШЕЛІНГОВИЧ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Щиро вітаємо з 60-річчям ди-
ректора будинку культури с. Буцнів 
Михайла Адамовича ЮРЕЧКА.

У честь ювілейного Вашого дня

Для Вас — щонайкращі наші слова:

Бажаєм здоров’я і многая літ,

Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,

Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається Вам у житті.

З повагою — колектив 
Буцнівської сільської ради.
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Ірина ЮРКО. 
Тернопіль — Вільнюс.

У Литві не прийнято в звер-
танні називати співрозмов-
ника по-батькові — це, 
вважають, радянський 
атрибут. Вітаються тут 
легким потиском правої 
руки, так навіть серед жі-
нок. Європейську тради-
цію я вирішила не порушу-
вати і під час зустрічі з 
киянином, екс-головним 
редактором національного 
телебачення Литви Вікто-
ром Чернишуком.

Засновник  
першої  

в Україні 
дискотеки

Віктор Чернишук народився і 
виріс у Києві. Вищу освіту жур-
наліста здобував в українській 
столиці, в університетах Єкате-
ринбурга, Петербурга, Единбур-
га, Лондоні, на Кіпрі. “Журналіс-
тика — це, насамперед, досвід, 
практика, уміння пристосува-
тися до нових викликів, всти-
гати за технологіями, — пояс-
нює пан Віктор. — Як і багато 
молодих кореспондентів, сво-
го часу я працював у молодіж-
ній редакції колишнього Радіо-
телеграфного агентства Украї-
ни (РАТАУ), нині воно назива-
ється “Укрінформ”, — це потуж-
на професійна школа журналіс-
тики, яка працювала за амери-
канським зразком інформацій-
них технологій”.

До речі, Віктор Чернишук 
брав участь у відкритті першої 
в Україні, а кажуть і першої на 
теренах Радянського союзу, 
легендарної дискотеки “Жаба” 
(так вона називалася через 
круглу форму танцювального 
майданчика та зелений колір 
паркану — ред.). Працював у 
відділі преси товариства 
“Дружба із закордонними краї-
нами”, яке видавало різними 
мовами публіцистичну літера-
туру. “Через певний час 
з’явилася газета “News from 
Ukraine”, — розповідає журна-
ліст. — Тоді я вже добре воло-
дів англійською, тож мене за-
просили сюди працювати від-
повідальним секретарем. Це 
був новий професійний виклик, 
адже до цього лише писав і 
редагував власні матеріали, а 
тут доводилося вивчати “з ну-
ля” верстку та інші непомітні 
читачу, але важливі деталі га-
зети. Це дало можливість спо-
вна усвідомити, що означає 
створювати газету”. 

Згодом з’явилася сім’я. Ко-
ли доньці виповнилося три ро-
ки, Чернишуки переїхали у 
Вільнюс. Це сталося за рік до 
того, як Литва відновила неза-
лежність. “Після приїзду в Лит-
ву мене запросили у місцеву 
редакцію газети “Відродження”, 
у рамках якої знаходилося окре-
ме видання російською для на-
ціональних меншин, — розпові-
дає Віктор Чернишук. — Це ви-
дання було величезним успіхом 
нової литовської політики, адже 
таким чином було встановлено 
запобіжник щодо проблем, з 
якими згодом гостро стикнулися 
у Латвії та Естонії. Одним з пер-
ших законодавчих актів Верхо-
вної Ради Литви був “нульовий 
варіант громадянства” — всі, 
хто жив у той час на території 
Литви і прагнув бути тут нада-
лі, мали право на литовське 
громадянство без жодних екза-
менів щодо знання мови чи ін-
шої “натуралізації”. На роздуми 
про прийняття литовського гро-
мадянства давали два роки”. 
Саме преса доступною мовою 
розповідала мешканцям країни 
про виклики сьогодення. Це 
створювало атмосферу для ло-
яльності народу до влади”.

Вхід  
у литовське 
майбутнє

Зі становленням не-
залежної, “нової” Литви 
постала потреба у ціл-
ком нових засобах ма-
сової інформації. “Цей 
досвід — унікальний, ці-
кавий і позитивний для 
литовського суспіль-
ства, і було б дуже до-
бре, якби його викорис-
тали в Україні, — пере-
конаний досвідчений 
журналіст. — Під час 
кожної революції будь-
яке суспільство “хворіє”. 
Литва застосувала дієву 
терапію через нові тех-
нології та ідеї у ЗМІ. 13 
січня 1991 року на тери-
торію Литви радянські 
війська увійшли танка-
ми. Треба було бороти-
ся за литовців та нели-
товців за походженням, 
які лише рік пожили у 
незалежній державі. 
Питання стояло дуже 
просто, як зрештою і 
нині в Україні: або з 
Литвою, або — нічого. Основною 
зброєю в цьому випадку стала 
інформація. Це спрацювало ду-
же несподівано — через ство-
рення телевізійного каналу “Те-
лебачення східної Литви” за іні-
ціативи політиків та громадських 
активістів. Це телебачення — 
плід роздуму багатьох людей, 
які шукали вхід у литовське май-
бутнє”. 

Литовське суспільство стро-
кате, його становлять різні за 
походженням, віросповіданням, 
переконаннями, мовою люди. А 
засіб, який би промовляв до 
них, повинен був бути один. 
Представники литовських націо-
нальних меншин (поляки, біло-
руси, росіяни, українці, татари, 
караїми) ще не встигли стати 
громадянами нової Литви, як 
постали перед черговим вибо-
ром, де аргументом були радян-
ські танки. Важелем впливу на 
ситуацію стало телебачення, яке 
заговорило до різних людей їх-
ньою мовою — програми і нови-
ни були українською, росій-
ською, польською, білоруською. 
Головним редактором литов-
ського національного телеба-
чення був саме Віктор Черни-
шук. 

На початку 90-их вперше на 
теренах колишнього Радянсько-
го союзу з’явилося дитяче теле-
бачення. “Моя дочка в той час 
була однією з головних ведучих, 
хоч це не я її привів на канал, — 
зазначив Віктор Чернишук. — 
Дитяча програма “Абетка для 
Христини” тривала 45 хвилин 
тричі на тиждень. Діти робили 
програми самі для себе, на них 
дивилися батьки, відтак цільова 
аудиторія розширювалася”. Гро-
мадяни країни дивилися литов-
ське телебачення доступно мо-
вою, з часом почали вважати 
його своїм, заразом цікавитися 
життям Литви. Глядацьким по-
питом користувалися ранкові 
програми, в яких знімальна гру-
па показувала нічне життя Лит-
ви: як працювали транспорт, 
“швидка”, поліція, що відбувало-
ся на вокзалах. Показували сум-
не нічне життя сиріт, безпри-
тульних. Навіть були репортажі 
про те, як поводилися прости-
тутки і чи вони в безпеці. При-
хованою камерою знімали бан-
дитське життя: домовлялися про 
зйомки з колишнім криміналь-
ним авторитетом Деканідзе у 
його власному готелі, де при-
значали “стрілу” місцеві банди-
ти. “Цими репортажами у розрізі 
нічного міста ми звертали увагу 
на проблеми суспільства, — при-
гадує мій співрозмовник. — Зго-
дом, коли це телебачення вико-
нало свою функцію — заспокоїло 
і об’єднало населення в Литві, 
— змінило формат на комерцій-
ний. Але зараз у нас постали ті 

ж самі виклики, що були на по-
чатку 90-их років, однак іншого 
рівня внаслідок появи нових тех-
нологій. Тепер знову є потреба в 
якісному російськомовному і 
польському телебаченні для на-
ціональних меншин на теренах 
Литви — в такі умови нас теж 
ставить “східний сусід”. Нацмен-
шини звикли дивитися і вірити 
російському телебаченню. Ми 
гостро відчуваємо російську ін-
формаційну війну проти Литви. 
Можливо, якби Литва так від-
верто не демонструвала під-
тримку Україні, з Росії не так ці-
леспрямовано надходили б кібе-
ратаки проти країн Балтії, зо-
крема проти Литви”. 

Культура —  
“м’яка сила”

Віктор Чернишук перекона-
ний, що телебачення і друкована 
преса будуть актуальними за-
вжди. “Культурного напрямку в 
телебаченні і газетах інтернет 
ніколи не замінить, — каже жур-
наліст. — Україна сьогодні про-
грає інформаційну війну, бо ро-
сійські ЗМІ навчилися оператив-
но “подавати” новини, де зміша-
но культуру і політику в одному 
інформаційному потоці. Людині 
завжди цікаво спостерігати за 
культурою інших народів, а укра-
їнські ЗМІ мало демонструють 
вітчизняні духовні і матеріальні 
цінності в світі, хоч показати є 
що. Культура — це так звана 
“м’яка сила”, фундамент для всі-
єї іншої інформації”.

Нещодавно Віктор Чернишук 
побував у Копенгагені та Брюс-
селі, де проводив майстер-класи 
з журналістики для представни-
ків місцевих ЗМІ. “Ми багато 
дискутували щодо інформацій-
них війн, шукали що протистави-
ти і чим відповісти, не вдаючись 
до пропаганди, — зазначає пан 
Віктор. — Мені було, насампе-
ред, цікаво, які джерела інфор-
мації використовують ці журна-
лісти, вивчаючи конфлікт в Укра-
їні. Данський журналіст відповів, 
що починає свій інформаційний 
день зі стрічки ТАСС (інформа-
ційне агентство Росії — ред.), де 
є оперативна інформація, а з 
України нічого не отримує, бо не 
знаходить тут якісної журналісти-
ки. В Україні сталася абсурдна 
ситуація: тут повноцінно діє сво-
бода слова, але нема “свобод-
них” ЗМІ, усі комерціалізовані”. 

“Єдина думка  
лише там,  

де править тиран”
 У Литві немає олігархів, ба-

гаті люди, як правило, дистанці-
юються від політики і концен-
труються на бізнесі. Комерційне 
телебачення є, але невисокого 
рівня у порівнянні з національ-
ним, власником якого є суспіль-

ство. “Вважаю, нашим медіа по-
трібно не боятися дати читачу 
дві протилежні точки зору, — 
переконаний Віктор Чернишук, 
— це не розколе суспільство, 
навпаки: психологічно людина 
буде думати, яку з позицій вва-
жати прийнятною для себе. А 
через право на вибір з’явиться 
довіра. У демократичному сус-
пільстві не може бути спільної 
точки зору, бо єдина думка ли-
ше там, де править тиран”. 

За словами Віктора Черни-
шука, є два доступні джерела 
фінансування суспільного теле-
бачення. Перший — через від-
мову від реклами на користь 
інших каналів, які, в свою чергу, 
платитимуть певний відсоток у 
бюджет суспільного ТБ. Друга 
модель: оскільки національне 
мовлення належить суспільству, 
а державний бюджет складаєть-
ся з податків громадян, певна 
частина коштів цього джерела 
може спрямовуватися на націо-
нальне телебачення. Третій 
можливий варіант — абонемент-
на плата, але це може “спрацю-
вати” лише на регіональному 
телебаченні у структурі суспіль-
ного.

У мережу волонтерів для 
України Віктор Чернишук потра-
пив, коли з сім’єю взялися ку-
пити спорядження для трьох 
бійців. “Коли ми купували ці ре-
чі для українських бійців у спе-
ціалізованому магазині військо-
вого одягу в Вільнюсі, нам ви-
стачило грошей лише на два 
комплекти екіпірування, — при-
гадує Віктор Чернишук. — Влас-
ник магазину поцікавився, для 
чого ми купуємо це споряджен-
ня, а коли дізнався, що йдеться 
про Україну, подарував третій 
комплект. Це дуже піднесло дух 
у той момент. Не вважаю себе 
волонтером, але прагну робити 
щось корисне. Часом вдається 
допомогти з логістикою. Литов-
ці весь час шукають шляхи до-
помогти українцям, але не зна-
ють, через кого передати свою 
лепту. В України дуже багато 
друзів по всьому світу, які, мо-
же, ніколи тут не бували. Якось 
на фестивалі, який організував 
колектив нашого національного 
телебачення, до мене підійшли 
литовські пенсіонери, які зібра-
ли фінансову допомогу для 
України. Чоловік передав кошти 
і миттю зник у натовпі, навіть не 
назвавши свого імені. Швейна 
майстерня, де виготовляють 
одяг для армії НАТО, торік по-
шила замовлення термобілизни 
українським морським піхотин-
цям за свій рахунок”. Також Ві-
ктор Чернишук знімав репорта-
жі про українських бійців, які 
лікуються у Литві, дуже доро-
жить дружбою з ними…

Далі буде.

“Подільське слово” представляє ●

У Литву — побачити своїх

Колишній головний редактор національного телебачення Литви,  
засновник першої в Україні дискотеки Віктор Чернишук.

“Дитячі” закордонні паспорти 
ззовні нічим не відрізняється 
від документів дорослих, але 
є деякі відмінності в процедурі 
його оформлення і терміні дії.

Законодавством України визна-
чена особлива процедура оформ-
лення закордонного паспорта осо-
бам, які не досягнули 16-річного ві-
ку. Так, оформлення документа 
здійснюється на підставі заяви од-
ного з батьків (усиновлювачів, опі-
кунів чи піклувальників) дитини. Як-
що батьки не перебувають у шлюбі, 
потрібна заява лише того, з ким ди-
тина проживає постійно.

До підрозділу міграційної служ-
би, окрім заяви-анкети одного з 
батьків слід також подати:

— свідоцтво про народження ди-
тини;

— два фото 3,5 на 4,5 см та одне 
фото 10 на 15 см (для дітей до 12 
років);

— документи, що підтверджують 
здійснення встановлених законо-
давством платежів, або документи 
про звільнення від таких платежів;

Якщо дитина проживає з одним 
із батьків, заявник разом з докумен-
тами подає оригінал або засвідчену 
в установленому порядку копію од-
ного з наступних документів: свідо-
цтва про смерть другого з батьків; 
рішення суду про позбавлення бать-
ківських прав другого з батьків; рі-
шення суду про визнання другого з 
батьків безвісно відсутнім; рішення 
суду про визнання другого з батьків 
недієздатним; довідки про реєстра-
цію місця проживання дитини ра-
зом з одним із батьків, який подає 
заяву-анкету; оригінал витягу з Дер-
жавного реєстру актів цивільного 
стану громадян про народження із 
зазначенням відомостей про бать-
ка, відповідно до ч.І ст 135 Сімейно-
го кодексу України.

Оскільки закордонний паспорт 
також є документом, що підтвер-
джує громадянство його власника, 
то у випадку, якщо один з батьків 
дитини — іноземець, до переліку 
обов’язкових документів додається 
довідка про реєстрацію неповноліт-
ньої особи громадянином України. 
Її можна оформити в територіаль-
ному підрозділі міграційної служби 
за місцем реєстрації. Державне ми-
то при виготовленні закордонного 
паспорта для дітей, які не досягли 
16-річного віку, не стягується.

Вартість оформлення закордон-
ного паспорта для осіб, які не до-
сягли 16-річного віку, в звичайному 
порядку (до 20 днів) — 325,47 грн. 
(без електронного носія інформації) 
та 391,47 (з електронним носієм 
інформації). У терміновому порядку 
(до 7 днів) — 412,62 грн. (без елек-
тронного носія інформації) та 478,62 
грн. (з електронним носієм інфор-
мації).

З 12 років біометричні дані дити-
ни (відцифровані відбитки пальців 
рук), за згодою батьків, можуть бути 
внесені в паспорт на електронний 
носій інформації.

Термін дії “дитячого” закордон-
ного паспорта — чотири роки. 

За матеріалами управління 
ДМС у Тернопільській області.

Консультації ●

Як оформити 
закордонний 

паспорт дитині?

Ступківська сільська рада  
оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади посадової особи 
органів місцевого самоврядуван-
ня — землевпорядника. Особи, які 
бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи: заяву про 
участь у конкурсі, в якій зазнача-
ється про ознайомлення заявника 
зі встановленими законодавством 
обмеженнями щодо прийняття на 
службу в органах місцевого само-
врядування та проходження служ-
би в органах місцевого самовря-
дування;  заповнену особову карт-
ку (форма П-2 ДС) з відповідними 
додатками; дві фотокартки (роз-
міром 4x6 см); копію документа 
про освіту; відомості про доходи 
та зобов’язання фінансового ха-
рактеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї; копію першої та другої сторі-
нок паспорта громадянина Украї-
ни. Умови конкурсу: вища освіта, 
стаж роботи.

Довідки за телефоном 49-74-
52. Документи приймаються впро-
довж місяця з дня опублікування 
оголошення.
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Христина БАРАН,  
бібліотекар с. Почапинці.

Вишивка бісером – найдавні-
ше  мистецтво, відоме люди-
ні кілька тисяч років, яке ді-
йшло до наших  днів практич-
но незмінним.

Освоєння його майстерності – 
це цікава подорож для творчих та 
енергійних людей. Саме для тих, 
хто допитливий, намагається зро-
бити життя  повнішим, радісні-
шим, змістовнішим, у бібліотеці-

філії с. Почапинці організовано 
клуб за інтересами “Перлинка”. 
Його вихованці, активні користу-
вачі бібліотеки, вчаться відчувати 
красу, створену власними рука-
ми. Саме через роботу гуртка бі-
бліотека реалізує одну із своїх 
основних виховних функцій – 
формування естетичного смаку 
підростаючого покоління, уміння 
розуміти і цінувати твори мисте-
цтва, збереження народних тра-
дицій.

В основному всі роботи діти да-
рують своїм родичам, друзям, ін-

шим навчально-виховним закла-
дам. Так, нещодавно до дня свята 
Осені у дитячому садку “Журавлик” 
юні умільці гуртка вирішили зроби-
ти приємну несподіванку і подару-
вати декілька своїх робіт його ко-
лективу.

Малеча із захопленням розгля-
дала вишивані картини та інші  ро-
боти своїх старших товаришів. 
Свято вдалося. А наймолодші жи-
телі с. Почапинці вирішили якнай-
швидше стати читачами сільської 
бібліотеки і, звичайно ж, учасника-
ми клубу “Перлинка”.  

“Перлинка” на святі  
Осені в “Журавлику”

21 листопада  
виповнюється  
55-та річниця 
шлюбу Івана та 
Поліни Коньчиків 
із с. Жовтневе, 
які все життя ру-
хаються до єди-
ної мети, упев-
нені в надійності 
та взаємній  
підтримці.

Історія кохання 
Івана Коньчика та По-
ліни Сардиги розпо-
чалася ще у 1956 ро-
ці. Іван Михайлович, 
тоді працівник це-
гельного заводу, і 
молода дівчина Полі-
на, юний обліковець, 
зустрілися випадково 
у колі спільних друзів. 
Кохання народилося з першого по-
гляду. Вони відчули, що їхня зу-
стріч – справжній дарунок долі. 
Вередливий місяць листопад: то 
дощ, то вітер, то теплі не  
по-осінньому сонячні промені су-
проводжували молоду пару до 
шлюбу в 1960 році. І відтоді вже 55 
років крокують поруч. 

Були тоді ще такі молоді Іван та 
Поліна. Багато довелося їм пере-
жити, адже минулі історичні події 
несли із собою пригорщі нещасть 
та поневірянь: голод, війна, горез-
вісна операція “Вісла”, післявоєнна 
відбудова країни. Гіркими є спога-
ди про дитинство, відібране жор-
стокими подіями минулого століт-
тя. Але поміж тяжких буднів виру-
вало життя: зустріч молодят, одру-
ження, народження дітей, вихован-
ня. Поліна Михайлівна була 
справжньою помічницею для свого 
чоловіка, професіоналом у бухгал-
терській справі,  відповідальною, 
люблячою матір’ю. Разом з Іваном 
Михайловичем збудували будинок, 
новосілля у якому відбулося також 
21 листопада, тому ця дата є двічі 
символічною! Іван Коньчик у 70-ті 
роки працював робітником цегель-
ного заводу і понад 30 років три-
мав кермо автомобіля у місцевому 
колгоспі, піклувався про сім’ю, до-
помагав односельчанам. Родину 
Коньчиків добре знають у Жовтне-
вому, обоє привітні, доброзичливі 

та працьовиті. Виховали двійко ді-
тей – дочку Галину та сина Василя, 
мають невістку Мирославу і зятя 
Володимира, четверо онуків Олек-
сандра, Віталія, Валентина, Олек-
сандра, тішаться першими правну-
ками Анастасією і Давидом, про-
живши 55 літ щасливого подруж-
нього життя, 55 літ любові і взаєм-
ної поваги. 

Так, найбільший дар, яким Бог 
обдаровує людину, є дар любові. 
Пронести це почуття впродовж 
усього життя – велике щастя. Не 
кожному це під силу, бо життя про-
жити – не поле перейти. А дивля-
чись на Івана Михайловича та По-
ліну Михайлівну Коньчиків, хочеть-
ся побажати такої ж любові і ще-
дрої долі усім добрим людям на 
все життя!

Минуло вже піввіку з того часу,

Як у Вашому житті цвіла весна.

І скільки пройдено і пережито разом,

І скроні посріблила сивина…

А в двері стукає ласкава осінь –

Багата, щедра, справді золота!

Як нагорода за любов і мудрість,

За Ваші, в парі прожиті, літа.

За те, що зберегли свою родину

На хвилях часу в радості й біді,

За те, що долю порівну ділили

І стали гідним прикладом в житті.

Тож будьте нам здорові і щасливі!

Хай спільний шлях Ваш довго ще цвіте!

Івана та Поліну Коньчиків щиро 
вітають їхні діти, невістка, зять, 
онуки, правнуки та уся родина.

55 літ любові  
і взаємної поваги

Іван та Поліна Коньчики в день весілля, 
с. Жовтневе, 21 листопада 1960 року.

Так вже склалось, що цінний 
та апетитний овоч моркву в 
кулінарії  частіше викорис-
товують для краси. Інколи 
чуєш від господинь: “Додай 
ще до салату,  супу, бульйо-
ну, холодцю та іншого морк-
ви. Для кольору”. А втім, 
цей овоч цінний смаковими 
якостями, використовується 
як ліки.

Трохи історії. Морква відома 
людству більше чотирьох тисяч 
років. Вона була дуже шанована у 
Стародавній Греції і Римі. Лікарі 
Гіппократ та Гален приписували 
моркву хворим на нирки, як про-
тизапальний та болезаспокійли-
вий засіб, її використовували при 
геморої та кашлі. До слов’ян 
морква потрапила  приблизно у 
ХVІ столітті.

Морква – комора вітаміну С, 
багато в ній і інших вітамінів – В, 
Д, Е, РР, Р, Н, К. У моркві   велика 
кількість каротину (провітаміну А), 
цілий комплекс біологічно актив-
них речовин.

Щоб морква краще засвоюва-
лась (зокрема, дуже цінний каро-
тин), варто взяти господиням на 
замітку: моркву, перш, ніж додати 
до будь-якої страви, треба 
обов’язково  попередньо злегка 
підсмажити  на олії, жирній сме-
тані або іншому жирі. Адже лише 
у сполуці з жиром каротин пере-
творюється на такий цінний для 
людини вітамін А.

Лікарі радять пити морквяний 
сік. Його приготувати неважко. 

Натерти на так званій “деруновій” 
терці півкілограма моркви. Масу 
відтиснути через марлю, додати 
туди одну столову ложку оливко-
вої або іншої олії та споживати на 
здоров’я. Або застосувати для 
приготування соку сучаснішу та 
потужнішу техніку – електричні чи 
механічні соковитискачки.

Цей сік корисний при недокрів’ї, 
гастритах з пониженою кислот-
ністю шлункового соку, навіть 
проти гостриків та аскарид.  Про-
те, при загостренні виразки шлун-
ка та ентеритах соку пити не 
можна. Також не рекомендують 
заготовляти сік на зиму. Краще 
його зробити на один раз.

При сучасному харчуванні, ко-
ли їжа, як кажуть спеціалісти, не 
завжди є їжею, закрепи (запори 
– рос.) – часте явище у дітей та 
дорослих. Саме тут виручить си-
ра морквина на ніч. ЇЇ варто до-
бре і довго пережувати. У цьому 
овочі багато клітковини.  Вона — 
як добра мітла для кишечника. 
Морква при закрепах – найкращі 
ліки. Спробуйте й переконає-
тесь.

З настання холодів у дітей та 
дорослих виникають кашель та 
захриплості. І тут морква допомо-
же.  До соку, приготовленого за 
вищеописаним рецептом,  дода-
ти 2-3 столові ложки цукру і про-
варити на невеликому вогні до 
густоти. Такий сироп залюбки 
п’ють малі діти. При нежиті на-
родні цілителі радять застосову-
вати морквяний сік. Наберіться 
терпіння. За схемою  2х2х2 кожні 

дві години  в дві ніздрі закапуйте 
по дві краплі соку.

 Морква – овоч красунь. Якщо 
жінка “у віці” вживатиме щодня 
хоча б по півскляночки морквяно-
го соку, її шкіра стане пружною, 
зникне неприємна прив’ялість.  
Маски з моркви гарно живлять 
шкіру. Якщо присвятити для кра-
си хоча б півгодини, можна ви-
вести з лиця темні плями чи не-
бажані веснянки. Для цього до 
столової ложки соку додати кіль-
ка крапель лимонного соку і про-
терти обличчя, а потім змити во-
дою. Хто хоче мати гарне і довге 
волосся, хай втирає цю суміш у 
шкіру голови,  накладає поліети-
ленову пов’язку та теплу хустку, а 
потім миє трав’яним шампунем як 
звичайно.

Одна маленька хитрість, яка 
згодиться для літніх днів. До двох 
столових ложок морквяного соку 
додати  столову ложку гліцерину 
(продається в аптеках). Перед ви-
ходом на пляж попросіть  когось 
намастити цією сумішшю плечі, 
груди, ноги і лице, звичайно. Хай 
тіло вбере цей саморобний крем. 
Тоді сміливо підставляйте тіло ла-
гідному (лише лагідному) соне-
чку. Як будете мати гарну, рівно-
мірну, оксамитову засмагу, то 
тільки й чутимете захоплені комп-
ліменти: “А ти на морі відпочива-
ла? У Болгарії? На островах? Гар-
но виглядаєш!”

Моркву застосовують і в кулі-
нарії. Ось кілька рецептів від 
львівських, тернопільських госпо-
динь та лікарів-дієтологів.

Млинці  
Після виготовлення 

морквяного соку залиша-
ються відходи.  Вони зго-
дяться для цієї страви. Або 
натираєте три більші морк-
вини на тертці (морквяні 
вічка), тушкуєте на верш-
ковому маслі, додавши не-
велику кількість води. По-
тім масу трохи охолоджує-
те, додаєте борошно, 2 
яйця, сіль, цукор, добре 
перемішуєте та смажите 
блінчики на олії, як звичай-
но. До столу подаєте з сметаною.  

“Золоте” варення
1 кг моркви, 2-3 лимони, 0,5 – 

0,75 кг цукру.
Моркву натерти на терці (морк-

вяній), засипати цукром, розміша-
ти і  на кілька годин залишити, щоб 
пустила сік. Потім варити на слаб-
кому вогні, поки  розм’якшиться, а 
вся маса  загусне. Тим часом ли-
мони разом з шкіркою дрібно по-
різати, додати до загустілої моркви 
і ще 10-15 хвилин проварити.

Зберігати у баночках в холо-
дильнику. Або пастеризувати пів-
години, закрити герметично мета-
левими покришками.

Морква  
(ніби по-корейськи)
Це закрутка на зиму. Знадо-

биться 4 кг моркви, 2,5 кг м’яких 
помідорів, 1 кг болгарського пер-
цю, 1 склянка часнику, 2-3 стручки 
гіркого перцю, пів літра олії соняш-

никової (нерафінованої, пахучої), 
300 г цукру, 300 г оцту, 4 столові 
ложки солі.

Якщо вам ця рецептура ви-
дасться завеликою, скоротіть кіль-
кість інгредієнтів наполовину.

Моркву миємо, чистимо та на-
тираємо на так званій “корейській” 
терці. Це обов’язково. Коли ваша 
закрутка буде готова, побачите, 
чому. Помідори мелемо на 
м’ясорубці, перець солодкий нарі-
заємо соломкою, додаємо все ін-
ше, крім гіркого перцю. Все вари-
мо у каструлі одну годину.

Тим часом чавимо на часнико-
давці часник, дрібненько нарізаємо 
гіркий перець разом з насінинка-
ми. Часник додаємо до маси за 20 
хвилин до закінчення варіння, а гір-
кий перець – за 10 хвилин.

Готову моркву в аджиці розкла-
даємо по півлітрових баночках, 
стерилізуємо 20 хвилин та закру-
чуємо герметично.  

Підготувала Галина ЮРСА.

Уроки розумної господині ●

Її величність Морква

* Під час варіння м’яса сіль до-
дають через 15 хв. після закипан-
ня, а смажити м’ясо і рибу краще 
вже підсоленими. Картоплю у про-
цесі смаження солять, коли на ній 
утворюється скориночка. Останнім 
часом фахівці з харчування реко-
мендують готувати їжу з меншою 
кількістю солі, а досолювати вже 
за столом.

* Під час вживання пряних трав 
(петрушки, кропу, м’яти, базиліку) 
свіжими їх додають у вже готову 
страву, перед самим подаванням, 
а сушеними — за 2-3 хвилин до 
готовності.

* Желатин спочатку замочіть у 
холодній воді з розрахунку 1:4 на 

30-40 хвилин. Потім з’єднайте з 
теплою рідиною, добре розмішай-
те, доведіть до кипіння, але не 
кип’ятіть. Можна також розчинити 
його на водяній бані (тобто поміс-
тити посуд з желатином у кастру-
лю більшої місткості з киплячою 
водою так, щоб рівень рідини з же-
латином був нижчий за рівень во-
ди).

* Замість пекарського порошку 
(розпушувач), до складу якого 
входять у рівних кількостях сода і 
лимонна кислота, можна вико-
ристовувати тільки соду, але в 
половинній нормі. Під час приго-
тування тіста соду або пекар-
ський порошок сполучають із бо-

рошном і вводять укінці, коли всі 
інгредієнти вже змішані. На 1 кг 
борошна витрачається 2 ч. л. со-
ди або 4-6 ч. л. пекарського по-
рошку.

* Використовувати ванілін по-
трібно в маленьких дозах, інакше 
виріб буде гірким.

* Цедра — це забарвлена части-
на шкірки цитрусових. Її натирають 
на дрібній тертці, або зрізують го-
стрим ножем і шинкують солом-
кою. Можна заготовити її заздале-
гідь, пересипавши цукром, і збері-
гати в закритому посуді. Важливо, 
щоб не потрапляла біла частина 
шкірки, інакше страва буде гір-
кою.

Бібліотекар с. Почапинці Христина Баран та вихователі 
дитячого садочка “Журавлик” під час проведення свята Осені.

Ради-поради ●
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Гороскоп ●

У вас виникне бажання вирушити у дале-
ку дорогу, або щось змінити у своєму житті. 
Потеплішають стосунки з домашніми. Мож-
на вважати, що настала світла смуга, в якій 
все, що колись зв’язувало вас, зникло наза-
вжди. Можете мати побутові проблеми, але 
не розраховуйте на допомогу, самі знайдіть 
шляхи усунення. Непоганий час для вирі-
шення чогось важливого. 

Доведеться докласти чимало зусиль, 
щоб отримати борги, або колись зароблені 
гроші. Хтось може взяти на себе незвичні 
функції і опинитися зовсім не в своїй ролі. У 
середині тижня декому пощастить приско-
рити хід справ, що давно почали припадати 
пилом. У середині тижня будуть можливі 
розлади у стосунках і сварки. Не вирішуйте 
справ спонтанно.

Вам заманеться повернутися до захо-
плення кількарічної давності, навіть матиме-
те від того великий неспокій в душі. Це ви-
кличе неоднозначну реакцію з боку чоловіка 
або дружини. Будьте менш довірливі. Ви 
отримаєте визнання керівництва, або тих, 
хто давно з нерозумінням ставився до вас. 
Поїздки будь-якого характеру будуть вдали-
ми, однак бажано все правильно планува-
ти. 

Наступного тижня будете досить агре-
сивні. У вас з’явиться намагання домінувати 
над кимось.  Через хитке становище і не-
впевненість у завтрашньому дні багато 
представників цього знаку захочуть щось 
змінити в своєму житті. Люди старшого віку 
мають берегти своє здоров’я, особливо в 
середині тижня. Не розчаровуйтесь, якщо 
не вдасться щось у дорозі, або у громад-
ському місці. Можливі цікаві зустрічі.

Ви активно будете готуватись до змін, а 
дехто до відпочинку. У справі, що може ви-
никнути в середині тижня, допоможуть ко-
лишні партнери або друзі. Молодих людей 
чекає захоплення чи серйозне почуття, що 
буде спонукати до неординарних дій. Свою 
любов не зможете приховати, і про неї до-
відається ваша половина. Досить вдалим і 
насиченим буде цей тиждень для людей 
творчих і науковців.

Візьметесь за справу, що змінить ваш 
світогляд. Те, що колись відхиляли, сьогодні 
стане актуальним. Можна займатися оформ-
ленням цінних паперів майнового, або діло-
вого напрямку. Розширюйте сфери впливу у 
творчій діяльності. Потрапивши у вихідні в 
компанію, на семінар чи зібрання, зможете 
знайти те, що цікавить вас. Не старайтесь, 
особливо у середу, нав’язувати свої пере-
конання, або відстоювати свою точку зору.

Можете опертися на власну інтуіцію, щоб 
обійти всілякі перешкоди на шляху до по-
ставленої мети. Не піддавайтесь на  умов-
ляння, якщо навіть надокучатимуть вам. 
Пасуйте, якщо побачите, що ви не праві, 
особливо перед жінками, бо будете мати 
неприємні клопоти увесь тиждень. Можливі 
розчарування у справі, що недавно давала 
прибутки.

Різні справи, що мають перспективну ме-
ту, краще вирішувати у вівторок, або у кінці 
тижня. Не виключено, що отримаєте інфор-
мацію, яка різко змінить ваші погляди на те, 
чим ви зараз займаєтесь. Не кляніть долю, 
якщо все, що ви уявляли собі, стане миль-
ною бульбашкою. Можливі розчарування в 
людині, з якою тривалий час маєте ділові 
стосунки. 

Будете старатися досягти поставленої ме-
ти за будь-яку ціну. Можливі фінансові витра-
ти, що скоро окупляться. Вашим авторитетом 
або ім’ям хтось захоче скористатися у влас-
них цілях. Сприятливим буде цей тиждень для 
людей, зайнятих на різних обслуговуючих ро-
ботах, а також для транспортників. Якщо ви 
були у сварці з коханою особою, то ця пере-
рва тільки зміцнить ваші стосунки.

Постарайтеся впродовж тижня приглядати-
ся до подій, що відбуваються навколо вас. Зо-
рієнтуйтесь на правильному виборі позиції у 
спірному питанні. У вас виникне потреба залу-
чення до сімейної справи тимчасового характе-
ру. Жінки мають бути дуже обережні з незна-
йомцями, можливі цілковиті розчарування.

Заплановану поїздку здійсніть у перші два 
дні тижня, або у кінці. Можете розв’язати важ-
ливе для себе питання. Допустимі деякі пере-
витрати на робочому місці, що приведе до 
хвилювання і розчарування. Тиждень принесе 
вам можливості поглянути на звичні речі зо-
всім з іншого боку. На вихідні знайдіть час для 
відпочинку.

Якщо ви ділова особа, доведеться проби-
вати якусь справу і пропонувати начальству 
своє бачення проблеми. Важливі роботи не 
плануйте на середину тижня, виконайте їх на 
початку або в кінці тижня. Дійте  чітко і ціле-
спрямовано та навіть хитро при вирішенні 
важливого питання. Своєю  вишуканістю та 
інтелігентністю будете приваблювати оточую-
чих.

від Івана Круп'яка з 23 по 29 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 №45 

від 13 листопада 2015 року.

Якщо чоловік нічого вам не дарує, роз-
кидає свої шкарпетки і сидить перед те-
левізором із пляшкою пива — це означає, 
що ви та єдина, з якою йому справді до-
бре.

— Тату, ти спиш?
— А що?
— Дай грошей!
— Сплю, синку, сплю.

Студент вирішив блиснути знаннями з 
англійської. Заходить у їдальню:

— Каву and булочку. Нічого, що я  
англійською?

Вночі в лісі:
— Куме, ви зорі бачите?
— Бачу.
— Вставайте, в нас палатку вкрали.

Найстрашніша робота — це домогоспо-
дарка. Зарплати немає. Вихідних немає. 
Відпустки немає. Нічого немає! Робота не 
закінчується... А чоловік з гордістю за-
вжди каже: “Моя дружина не працює, вдо-
ма сидить”.

Збиває мотоцикліст горобця. Совість 
замучила, повертається. Горобець без тя-
ми, але наче живий. Забрав його мотоци-
кліст додому. Посадив до клітки. Налив 
води, поклав хліба. Тут у нього дзвонить 
телефон. Пішов він до іншої кімнати роз-
мовляти. Тим часом горобець приходить 
до тями. Роззирається навколо. Б’є себе 
крилом по лобі і кричить: “Клітка, хліб, во-
да... О! Я вбив мотоцикліста!”.

Сильні жінки — це не заслуга жінок. Це 
ганьба чоловікам.
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Вітаємо! ●Культура ●

Відділ культури 
Тернопільської 
РДА, Тернопіль-
ська районна  
організація проф-
спілки працівників 
культури, колеги  
щиро вітають з 
днем народження заступника ди-
ректора  Великобірківської музич-
ної школи, голову профкому пра-
цівників музичних шкіл району 
Оксану Миронівну ВЕРГУН.

Минули, наче мить, десятки літ, 

Вони — як дощик по тоненькій шибці, 

Вони — як ніжний яблуневий цвіт, 

Вони — як тонкі струни в першій скрипці, 

Тож хай той цвіт повік не обліта, 

Нехай струна співає, а не рветься, 

Хай доля не скупиться на літа, 

Хай Божа благодать панує в серці. 

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком, 

Міцне здоров’я, щастя і любов!

Колектив ПП “Агрон” вітає  
з 55-річчям працівника їдальні  
Галину Богданівну МУЛЯР.

У 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!

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури, працівники центральної 
районної бібліотеки щиро вітають з 
днем народження бібліотекаря  
відділу обслуговування централь-
ної бібліотеки району Нелю Зіно-
віївну КОБЗІСТУ.

День народження — це особливий день!

І коли щороку він приходить,

Серце наче сповнене пісень,

Світ, здається, сповнений мелодій.

Хай ніколи у твоїх очах

Чиста й світла радість не згасає,

Щоб не було смутку навіть в снах!

Хай Господь здоров’я посилає.

Мати Божа хай благословить,

Хай Спаситель буде все з тобою.

Хай в житті твоїм він кожну мить

обдарує ласкою святою.

З Днем ангела вітаємо настоя-
теля церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці села Великий Глибочок 
Тернопільського району  
о. Михайла ВІНТОНЮКА.

У Вас сьогодні, отче, свято,

З яким ми щиро Вас вітаєм.

Здоров’я зичимо міцного,

Добра і радості в житті.

Хай Зарваницька Божа Мати

Завжди в опіці Вас тримає,

Шле щедрі ласки й благодаті

І кожну мить благословляє.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, громада села  
Великий Глибочок.

З днем народження щиро вітає-
мо землевпорядника Байковецької 
сільської ради Михайла Яросла-
вовича ТУРЧИНА.

Життя Вам щедрого, як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Вітаємо з днем народження лі-
карів ТРТМО Любомира Володи-
мировича БРІЛЯ і Оксану Ігорів-
ну КУРУС, рентгент-лаборанта 
Ольгу Василівну КРУПСЬКУ, аку-
шера Тараса Казимировича 
ЯРЕМУ, медичного статиста Тетя-
ну Орестівну ГАРАСИМЛЮК, 
медсестер Галину Володимирів-
ну ВОЛИНЕЦЬ, Марію Яросла-
вівну ФУЛАВКУ, Тетяну Володи-
мирівну ВАСИЛЬКІВ, молодших 
медсестер Володимиру Чесла-
вівну ДЕМИДАСЬ, Галину Йоси-
півну КОПАЧ, Галину Богданівну 
ЮЗВУ, молодшу медсестру ФАПу 
с. Дичків Надію Іванівну  
ДОБРОВОЛЬСЬКУ, фельдшера 
Ігровицької АЗПСМ Оксану  
Петрівну ДЕЙНЕКУ, акушера  
ФАПу с. Романівка Івана  
Васильовича ЗАФІГУРНОГО.

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 з днем наро-
дження Великоберезовицького се-
лищного голову Іллю-Михайла 
Ігоровича КОСТЮКА.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження робітника Євге-
на Богдановича АНДРУШКІВА, 
мельника Володимира Романо-
вича ПРОЦИКА, сторожа Михай-
ла Івановича ПОХИЛЬЧУКА.  

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.

Щиро вітаємо з днем  
народження директора КП  
“АКВА-СЕРВІС” Михайла  
Андрійовича МЕЛЬНИЧУКА. 

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження рахівника Великоберезо-
вицької селищної ради Наталію 
Теодозіївну НОСЕВИЧ. 

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає світ весна.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Продовження.
Початок 
на 1 стор.

З вітальним словом 
до колег звернулася 
голова Тернопіль-
ської районної орга-
нізації профспілки 
працівників культури 
Любов Бик: “У часи 
Другої світової війни 
прем’єр-міністру Ве-
ликої Британії Вінсто-
ну Черчиллю, з метою 
економії бюджету, за-
пропонували зменши-
ти витрати на освіту і 
культуру, на що він 
відповів запитанням: 
“за що ж тоді воює-
мо?”. Українська куль-
тура, одна з небага-
тьох, яка змогла ви-
стояти під могутнім 
тиском чужих агре-
сивних впливів, збе-
регти свою самобут-
ність, первозданну чи-
стоту і незамуленість. 
Бажаю, хай Бог дасть 
мудрість всім, від ко-
го залежить доля 
культури і мистецтва 
в умовах сьогоден-
ня”.

Професія працівника культури 
складається з безлічі інших — во-
ни зберігають, малюють, співа-
ють, танцюють, грають, а голов-
но — виховують і вчать. Таку 
думку висловив у вітальній про-
мові начальник відділу освіти 
Тернопільської райдержадмі-
ністрації Василь Цаль: “Освіта і 
культура Тернопільського району 
завжди крокують поруч, адже у 
нас спільна нива для праці — ді-
ти. Вдячний вам, працівники 
культури, за мудрі слова і під-
тримку освітян. Міцного здоров’я 
вам, родинного затишку, мирно-
го неба і віри у світле майбутнє 
України!”.

З високою оцінкою проведе-
ної роботи до колег того дня 
звернувся ветеран галузі культу-
ри, у минулому завідуючий відді-
лом культури Тернопільського 
району, екс-начальник управлін-
ня культури Тернопільської ОДА, 
заслужений працівник культури 
України Олексій Табачук, який 
свого часу багатим професійним 
досвідом обмінювався з колега-
ми в Румунії, Болгарії, Польщі, 
Німеччині, Чехії, Словаччині, Ін-
дії, Туреччині. Презентував ху-
дожні колективи Тернопілля. 

Працювати навіть у професій-
не свято, але залюбки, на сцені 
Тернопільського районного бу-
динку культури випало народно-
му аматорському духовому ор-
кестру “Доля” Тернопільського 
РБК (художні керівники — Григо-
рій Ференц і Михайло Гайовий), 
солісту народного аматорського 
духового оркестру “Доля” Тер-
нопільського РБК Ігорю Вовчаку, 
тріо “Незабудка” у складі Тетяни 
Гонтарук, Соломії Сцібайло-
Ярої, Марини Брикайло, завіду-
ючому клубом с. Прошова Лео-
ніду Ванжулі, завідуючій клубом 

с. Красівка, майстру народної 
вишивки Любові Васусь, мето-
дистам Тернопільського район-
ного будинку культури Олені 
Стадник і Володимиру Довбні, 
концертмейстеру Світлані Пе-
тришин, солістам Тернопіль-
ського районного будинку куль-
тури Василю Хлистуну з донь-
кою Іриною, солісту студії “Му-

зична скриня” Тернопільського 
РБК Павлу Шкляру.

Приємним сюрпризом для 
присутніх було слайд-шоу про 
творчу та мистецьку діяльність 
працівників культури Тернопіль-
ського району за десять місяців 
2015 року. Публікації про ці події 
можна переглянути і на сторінках 
газети “Подільське слово”.

Мистецтво вічне

Кращих працівників культури Тернопільського району голова  
Тернопільської районної державної адміністрації  

Олександр Похилий (у центрі) та керуючий справами районної ради  
Богдан Ящик (крайній справа) нагородили грамотами і квітами.

Тріо БК с. Мишковичі “Незабудка” у складі (зліва направо) 
Марини Брикайло, Тетяни Гонтарук, Соломії Сцібайло-Ярої.

Під час урочистостей з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народ-
ного мистецтва у залі Тернопільського районного будинку культури, 11 листопада 2015 р.

Із 17 листопада по 29 грудня 
2015 року Укрпошта проводить  
акцію для всіх клієнтів послуги пе-
реказу коштів з картки на картку.  В 
період дії акції кожен, хто здійснить 
on-line переказ на сайті Укрпошти 
на картки своїх рідних, друзів, ко-
лег, візьме участь у розіграші пода-
рункових карток номіналом 100 гри-
вень. 

Для участі в акції необхідно ско-
ристатися послугою переказу ко-
штів із картки на картку за допомо-
гою сервісу переказів, розміщеного 
на сайті Укрпошти. Учасники акції, 
які здійснять перекази на найбільшу 
суму, отримають можливість отри-
мати подарункову платіжну карту 

номіналом 100 гривень. Учасники, 
що в період дії акції здійснять пере-
каз на суму більше ніж 1 000 гри-
вень, отримують право на гаранто-
ваний подарунок — ексклюзивну 
платіжну картку “Штука”. 

Розіграш подарункових карток 
номіналом 100 гривень буде про-
водитись за допомогою випадкової 
вибірки random.org серед 50 учас-
ників, що здійснили найбільше пе-
реказів та відбудеться 29.12.2015 
року. Після відбору організатори 
акції зв’яжуться з переможцями. 

 
Адміністрація ТД УДППЗ 

“Укрпошта”.

Акції ●

“100 гривень за переказ”


