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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“Найважливіші ліки — це любов 
і турбота”

(Мати Тереза).

3 
грудня — Міжнародний 
день людей з особли-
вими потребами,  
п р о г о л о ш е н и й 

Генеральною асамблеєю 
ООН у 1992 році. Його мета 
—  дотримання прав людини, 
участь людей з фізичними 
вадами в житті суспільства, 
вирішення їхніх проблем. За 
даними Міністерства праці та 
соціальної політики, в Україні 
живуть близько 2,5 мільйона 
людей з особливими потре-
бами. За останні два роки 
інвалідність отримали 2 тися-
чі учасників АТО.

Цього дня в рамках акції мило-
сердя з метою моральної підтрим-
ки громадян з обмеженими фізич-
ними можливостями голова Тер-
нопільської районної ради Андрій 
Галайко, голова Тернопільської 
районної державної адміністрації 
Олександр Похилий, заступник го-
лови Тернопільської РДА Андрій 
Колісник, голова Тернопільської 

районної організації Товариства 
Червоного Хреста України Ольга 
Нижник, директор територіального 
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району Надія Бой-
ко, начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль приді-
лили увагу людям із особливими 
потребами, які мешкають у Мало-
му Ходачкові. Разом із Малоходач-
ківським сільським головою Воло-
димиром Березою вони відвідали і 
звернулися з теплими словами до 
11 людей з обмеженими можли-
востями. Аналогічні акції відбулися 
і в інших населених пунктах Терно-
пільського району. 

Учні Малоходачківської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Га-
лина Бомок, Олена Кузюк, Анаста-
сія Паласюк, Олена Хоптяна, Ірина 
та Юлія Вовчаки, Світлана Водяна, 
Юлія Гардіяш, Тетяна Лозінська, 
Христина Слабаш, Неоніла Цим-
бал, Христина Ціх у маніжках Чер-
воного Хреста роздали пакунки з 
миючими засобами та постільною 
білизною. Школярі завітали в гості 
до Степана Хомищака, Надії Ман-
дзюк, Анастасії Івасечко, Ганни 
Корабель, Василя Студенного, 
Мирослави Смакоус, Володимира 
Пелещука, Марії Балабан, Михай-
ла Демидася, Іванни Балабан та 

воїна АТО Ігоря Войцехівського. 
— Люди з обмеженими фізич-

ними можливостями часто бува-
ють виключені з повноцінного 
життя громади, — каже голова 
Тернопільської районної органі-
зації Товариства Червоного Хрес-
та України Ольга Нижник. — Від 
цього потерпає суспільство, адже 
втрата такого вагомого потенціа-
лу суттєво збіднює людство. Са-
ме тому Товариство Червоного 
Хреста спільно з місцевою вла-
дою, соціальними службами регу-
лярно проводить у Тернопільсько-
му районі заходи, спрямовані на 
інтеграцію в соціум людей з об-
меженими фізичними можливос-
тями, покращення умов їхнього 
життя. На обслуговуванні патро-
нажної служби Тернопільського 
району перебувають 29 людей з 
особливими потребами та 51 
учасник бойових дій. Переймати-
ся буденними проблемами оди-
ноких і важкохворих необхідно 
завжди. Потрібно пам’ятати про 
людей з фізичними вадами, не 
забувати, що вони повноправні 
члени суспільства, які потребують 
уваги, догляду й опіки.

У відділеннях територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району на 

обліку перебувають 284 людини 
з особливими потребами, яким 
надають кваліфіковану матері-
альну, медичну, психологічну та 
соціальну допомогу. Про незахи-
щені верстви населення в Мало-
му Ходачкові спільно з завідую-
чою Малоходачківським ФАПом 
Олександрою Яцишин піклують-
ся соціальні робітники Галина 
Ілик та Галина Абраменко, на об-
слуговуванні яких перебувають 
28 осіб. Вони регулярно відвіду-
ють одиноких і важкохворих, на-
дають необхідну допомогу, ме-
дикаменти. 

Директор Малоходачківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, депутат Терно-
пільської районної ради Олек-
сандр Гасілін розповів, що в шко-
лі діє волонтерський загін “Зер-
нятко добра”, який чотири роки 
тому започаткували педагоги-
організатори Олександра Стібель 
і Жанна Басюк. До складу загону 
входять 15 школярів. Щороку ма-
лоходачківські учні проводять со-
лодкий ярмарок, на якому прода-
ють власноруч виготовлену випіч-
ку. На виручені кошти купують до 
Різдва та Великодня продуктові 
кошики, які розносять людям із 
особливими потребами. 

Продовження на 2 стор.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий,  
заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль,  

голова ТРО ТЧХ України Ольга Нижник, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району Надія Бойко, Малоходачківський сільський голова Володимир Береза, директор Малоходачківської  

ЗОШ І-ІІІ ст. Олександр Гасілін, інспектор поліції Тетяна Пласконіс, завідуюча ФАПом с. Малий Ходачків Олександра Яцишин, 
соціальні робітники і юні волонтери Червоного Хреста — малоходачківські школярі.

Олександр Похилий: 
“Сільським  

і селищним радам 
необхідно 

оперативно 
працювати  

над проектно-
кошторисною 

документацією”.

    12 стор.

Юні волейболісти  
з Великих Бірок — 

чемпіони 
Тернопільського 

району.

    2 стор.

7 грудня в Україні 
відзначили День 

місцевого 
самоврядування.

   8 стор.

В селі Ігровиця 
освятили пам’ятник 

Героям Небесної 
Сотні.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

— Робота загону активізува-
лася з початком війни на сході 
України, — зазначив Олександр 
Гасілін. — Торік провели солод-
кий ярмарок двічі — збирали 
кошти для дітей з окупованої 
Луганщини. Разом із учителями 
наші учні в рамках акції “Пода-
рунок воїну АТО” виготовили з 
бісеру 920 оберегів у жовто-
блакитних барвах, які передали 
на передову. На території шко-
ли влаштували зустріч із учас-
никами АТО Ігорем Войцехів-

ським, який захищав Донецький 
аеропорт, Володимиром Пинду-
сом, Юрієм Штикою. Крім цьо-
го, турбуємося про братів на-
ших менших. Два роки тому, 
коли початок весни видався по-
зимовому суворим, годували 
лелек, виготовляли шпаківні.    

У Малоходачківській школі 
навчається школяр із особливи-
ми потребами — дев’ятикласник 
Павло Максимчук. Для хлопця 
проводять індивідуальне 
навчання, забезпечують безко-
штовним харчуванням. Загалом 
в Україні проживає понад 
151 тисяча дітей з фізичними 

вадами. Про це повідомив упо-
вноважений Президента Украї-
ни з прав людини Микола Куле-
ба. Більшість із них навчаються 
в інтернатах, на які держава ви-
трачає щорічно 6 мільярдів гри-
вень. “Система раннього вияв-
лення та своєчасного надання 
допомоги дітям із вродженими 
вадами є недосконалою, — за-
значив Микола Кулеба. — Необ-
хідно працювати над створен-
ням розгалуженої системи на-
дання якісних послуг для дітей з 
особливими потребами та їх сі-
мей в межах територіальної 
одиниці, де проживає дитина”. 

Життя з надією

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.

Антоніна Репак (3 роки) на святі у дитсадку  
в с. Чернелів-Руський у ролі Лисички. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

4 грудня ц. р. в Тернопіль-
ській обласній філармонії 
відбулися урочистості, 
присвячені Дню місцевого 
самоврядування, який з 
2000 року в Україні щоріч-
но відзначають 7 грудня. В 
заході взяли участь пред-
ставники рад усіх рівнів 
Тернопільської області. 
Тернопільський район 
представляли голова Тер-
нопільської районної ради 
Андрій Галайко, голова 
Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр 
Похилий, депутати, пра-
цівники виконавчого апа-
рату Тернопільської ра-
йонної ради. 

Майбутнє України неможли-
ве без розвитку місцевого са-
моврядування, адже це необ-
хідна передумова демократи-
зації суспільного життя, децен-
тралізації управління, набли-
ження влади до її джерела — 
народу та становлення грома-
дянського суспільства.

В Тернопільській області міс-
цеве самоврядування пред-
ставлене 17 районними, 4 міс-
цевими радами міст обласного 
значення, 10 міськими радами 
міст районного значення, 8 се-
лищними, 526 сільськими та 26 
радами об’єднаних територі-
альних громад. 

Американський історик і по-
літолог Клінтон Росситер гово-
рив: “Немає щастя без свобо-
ди, свободи без самоврядуван-
ня, самоврядування — без кон-
ституційності, конституційності 
— без моралі, й жодного з цих 
великих благ — без сталості й 
ладу”. Робота працівників міс-
цевого самоврядування над-
звичайно відповідальна, адже 
доводиться працювати в час 
упровадження реформ і війни 
на сході України. Розширення 
повноважень об’єднаних тери-
торіальних громад, процеси 
децентралізації влади перед-
бачають нові обов’язки і збіль-
шують рівень відповідальності. 
Україна вибрала європейський 
вектор розвитку, невід’ємною 
складовою якого є децентралі-
зація влади, ефективне місцеве 
самоуправління та заможна са-
моврядна громада. Цей вибір 
повинен стати персональною 
відповідальністю кожного гро-
мадянина України, кожного де-
путата місцевої ради, сільсько-
го, селищного, міського  
голови.

Голова Тернопільської об-
ласної ради п’ятого скликання 
Василь Хомінець нагородив 
кращих працівників місцевого 
самоврядування державними 
та обласними відзнаками. За 
високий професіоналізм, бага-
торічну сумлінну працю та з на-
годи Дня місцевого самовряду-
вання відзнаки отримали депу-
тат Тернопільської районної 

ради, завідувач сектору Дер-
жавного земельного кадастру 
управління Держгеокадастру в 
Тернопільському районі Мико-
ла Михальчишин і заступник 
керуючого справами виконав-
чого апарату Тернопільської 
районної ради Петро Болєщук.  

Представників органів міс-
цевого самоврядування приві-
тали голова Тернопільської 
облдержадміністрації Степан 
Барна та заступник Тернопіль-
ського міського голови Леонід 
Бицюра.

— Органи місцевого само-
врядування — основа держави, 
— переконаний голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна. — 
Політика в Україні спрямована 
на децентралізацію — розши-
рення повноважень органів міс-
цевого самоврядування, фінан-
сове підкріплення їхньої робо-
ти. В проекті державного бю-
джету на 2016 рік передбачено 
мільярд гривень на реалізацію 
соц і альних  програм 
159 об’єднаних територіальних 
громад. Незалежно від партій-
ної приналежності, всі ми — ве-
лика команда, яка покликана 
творити позитивний імідж Тер-
нопільщини.

На завершення учасників 
урочистостей чекала яскрава 
концертна програма,  
підготована студентами та ви-
кладачами Тернопільського об-
ласного державного музичного 
училища імені Соломії  
Крушельницької.

7 грудня — День місцевого самоврядування ●

Громади в умовах 
децентралізації

Під час урочистостей з нагоди Дня місцевого самоврядування в Тернопільській  
обласній філармонії (зліва направо): депутат Тернопільської районної ради,  

завідувач сектору Державного земельного кадастру управління Держгеокадастру  
в Тернопільському районі Микола Михальчишин, голова Тернопільської районної  

ради Андрій Галайко, керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик,  
начальник юридичного відділу Тернопільської районної ради Юрій Михайлюк, головний  

спеціаліст організаційного відділу Тернопільської районної ради Юрій Данніков.

На поверхах влади   ●

Ірина ЮРКО.

8 грудня відбулася перша 
сесія Тернопільської облас-
ної ради VІ скликання. Голо-
ва Тернопільської обласної 
виборчої комісії Галина Щи-
гельська відкрила першу се-
сію обласної ради. У порядку 
денному було 15 питань, го-
ловні з яких – обрання голо-
ви Тернопільської обласної 
ради та заступників.

Ведення пленарного засідання 
тимчасова президія доручила де-
путату Любомиру Білику від Блоку 
Петра Порошенка “Солідарність”. 
Кандидатами на посаду голови 
Тернопільської обласної ради бу-
ло запропоновано Олега Сиротю-
ка від ВО “Свобода” та Віктора 
Овчарука з Блоку Петра Порошен-
ка “Солідарність”. Вибори голови 
відбувалися за звичним регламен-
том: представлення кандидатів, 
створення лічильної комісії, підго-
товка бюлетенів, таємне голосу-
вання, підрахунок та, врешті, ого-
лошення результатів. За підсумка-
ми голосування 44 із 64 депутатів 
Тернопільської обласної ради під-
тримали Віктора Овчарука, 17 – 
Олега Сиротюка. У графі “не під-
тримую жодного кандидата” по-
значки поставили троє депутатів. 
Відтак Віктора Овчарука обрано 
головою Тернопільської обласної 
ради шостого скликання.

Віктор Вікторович зачитав  
коаліційну угоду між п’ятьма фрак-
ціями – Блок Петра Порошенка 
“Солідарність”, ВО “Батьківщина”, 
Радикальна партія Олега Ляшка, 
Об’єднання “Самопоміч”, партія 
“Громадянська позиція”.  Три інші 
політичні сили “Свобода”, “Народ-
ний контроль” та “УКРОП” у коалі-
цію не ввійшли. 

На посаду першого заступника 
голови Тернопільської обласної 
ради було запропоновано канди-
датуру Василя Деревляного від 
ВО “Батьківщина”, на посаду за-
ступника – Любомира Крупу з 
Об’єднання “Самопоміч”. Після 
обговорення кандидатур депутати 
в таємному режимі проголосува-
ли. Участь у волевиявленні щодо 
першого заступника взяли 51 де-
путат, 43 підтримали Василя Де-

ревляного. Щодо заступника 48 
депутатів проголосували за Любо-
мира Крупу, троє – не підтримали 
жодного.

Позаяк розгляд кадрових пи-
тань затягнувся фактично до вечо-
ра, депутати перенесли форму-
вання постійних депутатських ко-
місій на наступне пленарне засі-
дання, яке призначили на 10.00 
год. 11 грудня ц. р. 

Довідково
Віктор Вікторович Овчарук на-

родився 15 липня 1974 року в селі 
Іване-Пусте Борщівського району. 
Батько працював учителем, мати 
— бухгалтером у колгоспі. Закін-
чив Чемеровецьке медичне учили-
ще (нині коледж), працював сіль-
ським фельдшером. У 2002 році 
закінчив Тернопільську медичну 
академію (нині університет). Пра-
цював акушер-гінекологом у 
Кам’янець-Подільському полого-
вому будинку, згодом у Тернопіль-
ській міській лікарні № 2. Від 2008 
року — у департаменті охорони 
здоров’я Тернопільської облдер-
жадміністрації на посадах началь-
ника відділу організаційно-
методичної та кадрової роботи, 
заступника директора. У серпні 
2015 р. голова Тернопільської  
облдержадміністрації Степан  
Барна призначив Віктора Овчару-
ка заступником голови Тернопіль-
ської облдержадміністрації.

Віктор Овчарук – 
голова Тернопільської 

обласної ради
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Про зміни, які відбуваються у 
Тернопільському районі, та 
про перспективи ми спілкува-
лися із головою  
Тернопільської райдержадмі-
ністрації Олександром  
Похилим.

— Олександре Ігоровичу, роз-
кажіть, будь ласка, чи залишає-
теся оптимістом після півроку 
роботи на посаді голови Терно-
пільської районної державної 
адміністрації?

— Уявлення про мої обов’язки в 
процесі їх виконання, звісно, змі-
нилися. Робота складна і відпові-
дальна. До дня мого призначення, 
вважав, що завдання голови РДА 
передусім у стратегічному розви-
тку Тернопільського району, в за-
лученні інвестицій. Однак, на прак-
тиці виявилося, що велику частку 
зусиль доводиться спрямовувати 
на “господарку” — голова Терно-
пільської районної державної адмі-
ністрації фактично відповідає за 
все, що відбувається у районі. Але, 
зважаючи на результати за останні 
півроку, залишаюся оптимістом. 
Мій надійний тил — колектив  
райдержадміністрації, який  
сумлінно виконує свої обов’язки, 
щодня бачу бажання і натхнення у 
колег працювати на благо  
Тернопільського району, що теж 
певною мірою надихає залишатися 
оптимістом. 

— У день Вашого призначен-
ня голова Тернопільської  
облдержадміністрації Степан 
Барна оголосив чіткий план дій. 
На території Тернопільського 
району визначено ряд об’єктів, 
які планували завершити до кін-
ця цього року завдяки фінансу-
ванню з Державного фонду ре-
гіонального розвитку. Який стан 
справ зараз?

— Одна з умов для використан-
ня коштів з Державного фонду ре-
гіонального розвитку — затвер-
дження Тернопільською обласною 
радою перспективного плану Тер-
нопільщини. Як бачимо, дотепер 
цього не сталося. Через зміни у за-
конодавстві гроші все ж надійшли 
у Тернопільський район восени. 
Відтак їх освоєння почалося на три 
місяці пізніше від запланованого 
терміну. Але, незважаючи на це, 
спільно з управлінням капітального 
будівництва Тернопільської об-
лдержадміністрації роботи почали і 
до кінця цього року встигаємо за-
вершити всі заплановані об’єкти. 
10% вартості кожного проекту — 
гроші громади. Нагадаю, це — 
встановлення ліній електропере-
дач на трьох масивах у Байківцях, 
проект наразі повністю заверше-
ний. Другий об’єкт — встановлення 
твердопаливного котла потужністю 
950 кіловат в селищі Великі Бірки 
вартістю 857 тис. грн. (771 тис. 
грн. виділено з бюджету Держав-
ного фонду регіонального розви-
тку), в Тернопільській області поді-
бних котлів наразі є три. Станом на 
зараз котел працює, опалює при-
міщення місцевого дитячого садка, 
Будинку творчості школяра, Вели-
кобірківську ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназію 

ім. С. Балея та приміщення селищ-
ної ради. Третій об’єкт — встанов-
лення шатрового даху та добудова 
адмінбудівлі в Петриківському об-
ласному комунальному геріатрич-
ному будинку. Загальна вартість 
цих робіт — 1 млн. 639 тис. грн. 
Сподіваюся, до свята Миколая ро-
боти над цим об’єктом будуть за-
вершені. Ще два тижні необхідно 
для завершення реконструкції при-
міщення дитячого садка в  
с. Ігровиця, яку розпочали завдяки 
співфінансуванню з бюджету Тер-
нопільської районної ради — 122 
тис. грн., 1 млн. 100 тис. грн. за-
лучено з Державного фонду регіо-
нального розвитку. Фасадні робо-
ти у садочку в Ігровиці вже викона-
ні, наразі ремонтники працюють 
над інтер’єром.

— А для року прийдешнього 
вже відомі подібні проекти?

— На завершенні проектно-
кошторисна документація 28 про-
ектів в Тернопільському районі, 
визначених для виконання у 2016 
році. Більшість з них стосуються 
енергозбереження. Враховуючи 
можливості Державного фонду ре-
гіонального розвитку, цього року 
ми могли втілити більше проектів, 
однак виготовлення документації 
та проведення експертизи вимага-
ють тривалого часу і зусиль. Тому 
наголошую: сільським і селищним 
головам Тернопільського району 
зараз необхідно оперативно пра-
цювати над проектно-кошторисною 
документацією. Від цього зале-
жить, скільки коштів зможемо за-
лучити з Державного фонду регіо-
нального розвитку в 2016 році.

— У Верховній Раді зараз го-
тують законопроект щодо дер-
жавного бюджету України на 
2016 рік. Чи відомо Вам, які фі-
нансові перспективи чекають 
Тернопільський район?

— Дві об’єднані громади Терно-
пільського району з центрами в 
селах Байківці і Великі Гаї в 2016-
му році напряму працюватимуть із 

державним бюджетом. Це бюдже-
тоутворюючі села, які у попередні 
роки значною мірою наповнювали 
бюджет Тернопільського району. Ті 
села, що не об’єдналися, в 2016 
році працюватимуть у звичайному 
режимі. За попередніми підрахун-
ками, прийдешній рік буде нелег-
кий. Але сподіваюся, що спільно з 
фіскальною службою, у співпраці з 
підприємцями, спільно з  
Тернопільською районною радою 
знайдемо вихід із проблемних си-
туацій.

— Олександре Ігоровичу, де, 
все-таки, бачите резерв для на-
повнення бюджету Тернопіль-
ського району?

— Відділ економіки Тернопіль-
ської райдержадміністрації наразі 
працює над розробкою інвестицій-
ної карти Тернопільського району. 
Останнім часом часто зустрічаємо-
ся із представниками дипломатич-
них служб держав світу. Пошук ін-
весторів відбуватиметься і на сай-
тах іноземних посольств. Є багато 
підприємців, які бажають працюва-
ти на території Тернопільського 
району. Інший аспект наповнення 
бюджету — зекономлені гроші. Ба-
гато уваги в наступному році спря-
муємо на енергозбереження у тих 
закладах, де оплачуємо комунальні 
послуги за рахунок бюджету Тер-
нопільського району, — школи, 
садки, адміністративні будівлі, ліку-
вальні заклади.

— Яким бачите майбутнє до-
бровільно об’єднаних територі-
альних громад Тернопільського 
району?

— Добровільне об’єднання те-
риторіальних громад — це,  
безперечно, позитивне явище у 
Тернопільському районі. Байківці і 
Великі Гаї беруть участь в істо-
ричному процесі. За подібним 
принципом розвиваються багато 
прогресивних європейських дер-
жав. Відтепер Байківці і Великі Гаї 
матимуть повноваження міст об-
ласного значення. Об’єднані гро-

мади безпосередньо працювати-
муть з державним бюджетом, бу-
дуть заохочені в порядку податко-
вої системи — відповідна 
нормативно-грошова оцінка зем-
лі, надходження від акцизу, 60% 
податку від фізичних осіб. 
Об’єднана громада визначатиме, 
що робити із комерційним потен-
ціалом землі. Тобто, їй ніхто нічо-
го не нав’язуватиме, громада са-
мостійно шукатиме інвесторів, 
використовуватиме потенціал для 
розвитку, так створюватимуться 
передумови для здорової конку-
ренції. Втім, зараз керівникам 
об’єднаних громад насправді 
найтяжче, адже вони першопро-
хідці в реформі місцевого само-
врядування України. Законодавча 
база ще не допрацьована, що 
створює ряд складних проблем. 
З позицій Тернопільської район-
ної державної адміністрації у 
співпраці з районною радою на-
магатимемося максимально 
сприяти новоствореним грома-
дам. Прикладом успішного роз-
витку цих громад зможемо пока-
зати іншим селам Тернопільсько-
го району, що, власне, означає 
децентралізація влади і, разом з 
тим, розвіємо міфи довкола цього 
питання.   

— Які зараз головні проблеми 
Тернопільського району? З чим 
найчастіше до Вас звертаються 
мешканці краю?

— Часто жителі Тернопільського 
району звертаються у зв’язку із 
оформленням субсидій. Намагає-
мося подавати розширені 
роз’яснення щодо правильного за-
повнення документів та процедури 
отримання субсидій усно в управ-
лінні соціального захисту населен-
ня Тернопільської райдержадміні-
страції і на сторінках газети “По-
дільське слово”. Також часто в 
Тернопільську РДА звертаються 
через земельні спори. Багато звер-
нень останнім часом отримуємо 
від учасників АТО. З допомогою 
аграріїв і підприємців Тернопіль-
ського району оперативно реагує-
мо на запити волонтерів щодо 
збору допомоги на схід України.

— 1 грудня ц. р. офіційно за-
працював новий склад  
Тернопільської районної ради. 
Якою буде співпраця?

— Впевнений, люди, які  
увійшли до Тернопільської район-
ної ради VII скликання, мають ба-
жання наполегливо і порядно пра-
цювати. Голову Тернопільської ра-
йонної ради Андрія Галайка знаю з 
хорошого боку, Андрій Васильович 
зарекомендував себе здібним ке-
рівником на посаді начальника від-
ділу культури Тернопільської рай-
держадміністрації, його поважа-
ють, колеги дослухаються до його 
думки. Впевнений, у Андрія Васи-
льовича благородні наміри стосов-
но розвитку Тернопільського райо-
ну. Порозуміння із Тернопільською 
районною радою VII скликання у 
нас є. 

— Дякую за розмову,  
Олександре Ігоровичу.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Олександр Похилий:  
“Сільським і селищним радам  

необхідно оперативно працювати над 
проектно-кошторисною документацією”

Голова Тернопільської райдержадміністрації  
Олександр Похилий у робочому кабінеті.

Управління соціального за-
хисту населення Тернопіль-
ської районної державної  
адміністрації оголошує кон-
курс на заміщення вакантної 
посади провідного спеціаліста 
сектору прийому громадян  
відділу грошових виплат і  
компенсацій.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву про участь у 
конкурсі; особову картку (фор-
ма П-2 ДС) з відповідними до-
датками; два фото розміром 4 х 
6 см.; копію  паспорта громадя-
нина України; копію ідентифіка-
ційного номеру; копію докумен-
та про освіту; декларацію про 
майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік; поперед-
ження про спеціальні обмежен-
ня щодо прийняття на державну 
службу; згоду на збір та оброб-
ку персональних даних.

Вимоги до учасників конкур-
су: володіння державною мо-
вою, повна вища економічна 
освіта, володіння ПК, стаж ро-
боти не менше 2-х років. 

Довідки за телефоном:  
53-25-99. Документи прийма-
ються впродовж місяця з дня 
опублікування оголошення.

Передплачуйте 
газету 

“Подільське 
слово”  

в електронній 
версії

Відтепер читачі газети  
“Подільське слово” можуть 
оформити передплату нашо-
го видання в електронній  
версії.

Для цього необхідно надіслати 
на електронну адресу редакції: 
podilske_slovo@ukr.net інформацію 
про себе (прізвище, ім’я, по бать-
кові або назва організації чи  
підприємства, контактний теле-
фон,  вказати електронну адресу 
для направлення рахунку на оплату 
вартості передплати електронної 
версії газети). За допомогою мо-
більного телефону,  комп’ютера чи 
планшета читайте газету в будь-
який зручний для Вас час і в будь-
якому місці.

Ціна на електронну версію  
газети “Подільське слово” для на-
селення: на 6 місяців — 31,15 грн.; 
на 12 місяців — 61,70 грн. Для  
організацій: на 6 місяців — 37,15 
грн.; на 12 місяців — 73,70 грн.

Анонс ●

Вітаємо! ●
Вітаємо з днем 

народження депу-
тата Великогли-
бочецької сіль-
ської ради Андрія 
Р о м а н о в и ч а 
КУЗЬМУ.

Хай літа не спадають 
                      листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні —  щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь. 
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій,
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької  

сільської ради,  
депутатський корпус, 

виконком.

Щиро вітає-
мо з днем на-
родження вчи-
теля Надію 
П е т р і в н у  
БУРМАКУ.

Хай Вас мрія 

       окриляє,

Радість душу

        звеселяє,

Хай достаток буде в домі,

Серце хай не знає втоми.

Весело життя вирує,

Щастя, успіхи дарує

І оточує любов’ю.

Миру, злагоди, здоров’я!

З повагою — батьки, учні 
другого і шостого класів 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор поліції 

Тернопільського районного 
відділення поліції ТВП ГУНП 

України в Тернопільській 
області, капітан поліції.

З 25 листопада до 10 грудня в 
Україні проходить всесвітня акція 
“16 днів проти гендерного на-
сильства”. Основними завдання-
ми акції є привернення уваги гро-
мадськості до актуальних для 
українського суспільства проблем 
подолання насильства в сім’ї, 
протидії торгівлі людьми та  
жорстокого поводження з дітьми, 

гендерного насильства та забез-
печення рівних прав жінок і чоло-
віків. 

Дати початку та завершення 
кампанії вибрані не випадково. 
Вони створюють символічний 
ланцюжок, поєднуючи заходи 
проти насильства стосовно жінок 
та дії щодо захисту прав людини, 
підкреслюючи, що будь-які проя-
ви насильства над людиною, не-
залежно від її статі, є порушен-
ням прав людини. 

Багато хто з жінок не вважає 
щодо себе насильством той 
факт, що їх б’ють чоловіки. При-
хована чи відкрита агресія одних 

членів родини стосовно інших — 
явище настільки буденне, що 
розповіді про побиття дружини 
чоловіком чи дітей батьками ні-
кого не здивують. Бажання домі-
нувати над найближчими роди-
чами виявляється настільки силь-
ним, що людиною відкидаються 
всі поняття моралі та справедли-
вості. Тим не менше, працівники 
поліції звертають увагу на те, що 
члени сім’ї, які вчинили насиль-
ство щодо своїх рідних, можуть 
понести адміністративну, 
цивільно-правову і навіть кримі-
нальну відповідальність. Пробле-
ма домашнього насильства на-

буває дедалі більшої актуальнос-
ті. Так, з початку року за вчинен-
ня насильства у сім’ї працівника-
ми Тернопільського районного 
відділення поліції притягнуто до 
адміністративної відповідальнос-
ті 171 особу, з них 56 осіб — за 
повторне вчинення протягом ро-
ку насильницьких дій. 

Сьогодні кожен громадянин 
має сказати “Ні!” насильству в 
родині. Якщо ви все ж стали 
жертвою насильства, телефонуй-
те на номер 102 або в чергову 
частину Тернопільського район-
ного відділення поліції за тел.:  
43-61-00, або 43-61-09.

Право  ●

“16 днів проти гендерного насильства”



Програма телепередачП’ятниця, 11 грудня 2015 року

14 грудня
Понеділок 

15 грудня
ВіВторок

16 грудня
середа

17 грудня
ЧетВер

18 грудня
П’ятниця

19 грудня 
субота

20 грудня 
неділя

ут 1
Профiлактика.
14.00 Вiкно до Америки.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 М/ф.
15.20 Х/ф “Полковнику 
         нiхто не пише”.
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
18.55 Про головне.
19.30 Реформуючи Україну.
19.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Зроблено в Європi.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.30 “Мiняю жiнку-5”.
12.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”.
14.05 “Клiнiка”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
15.45 “Одруження наослiп”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Трилер “Викуп”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        13.45, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Сiльський романс”.
12.25 Т/с “Сiльський романс”.
14.05, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
22.40 Т/с “Двадцять рокiв 
        без любовi”. (2).
00.45 Т/с “Спроба Вiри”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Міська рада інформує.
07.40 «Євромакс». 
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна». 
09.45 «Про нас». 
10.00 Т/с «Перша леді». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 В/ф «Крим: час окупації. 
         Право на свободу та життя». 
12.40 «Слідства.інфо». 
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Орел і решка». (1).
17.00 «Унікальна Україна». 
17.30 «Гал-кліп». 
18.00 Т/с «Перша леді». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ 
          калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька». 
22.35 Х/ф «Турбулентність-2». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
04.45 М/с “Том i Джерi у дитинствi”.
05.35,19.20 Надзвичайнi новини
        з К. Стогнiєм.
06.35 Факти тижня з
          О. Соколовою.
08.35 10 хвилин
         з Прем’єр-мiнiстром України.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с “Путьова країна”.
11.10, 13.20 Х/ф “Володар персня. 
        Хранителi персня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.10 Х/ф “Джек Рiчер”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова з А. Куликовим.
00.25 Х/ф “Збитися з дороги”. (2).

стб
Профiлактика.
06.00, 18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10 “Зiркове життя. 
         Проклятi нагородами”.
10.05 “Битва екстрасенсiв-15”.
12.20 “Танцюють всi!-6”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
20.00, 22.45 “Хата на тата”.
23.10 “Детектор брехнi-7”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.00 Х/ф “Дивергент”.
14.00 Х/ф “Дивергент. Роздiл-2:
         Iнсургент”.
16.10 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.
00.20 Х/ф “Знаряддя смертi: 
        Мiсто кiсток”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
         черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс:
         Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Король Дроздобород”.
12.10 Повне перевтiлення. 
       Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!
00.05 Т/с “Янгол або Демон”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Глобальне 
          попередження». 
10.30 «Велети духу і слави.
          Українська місія». 
10.35 «Назбиране». 
10.50 «Пісні нашого краю». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Мамина школа». 
12.30 «Скарби роду». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
13.15 «Загублені у часі». 
13.30 «Музичний калейдоскоп». 
14.00 «Відверті діалоги». 
14.55 «Мальовниче
          Тернопілля». 
15.00 «Своїми очима». 
15.25 «У дорозі.
         Щоденник». 
15.45 «Зупинись і здивуйся». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.50 «Пісні нашого краю». 
17.00 «Моя улюблена 
         робота». 
17.15 «100 шедеврів». 
17.30 «Дорогою 
         додому». 
18.00 «А у нас кіно знімали…»
18.30 «Живе багатство
            України». 
18.50 «Тернопіль сьогодні». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «На часі». 
20.00 «Урок… для батьків». 
20.35 «Пісня в дарунок». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Тема дня». 
21.15 «В об’єктиві ТТБ». 
21.30 «Золота провінція». 
22.30 «Чаc країни». 
23.00 Мовлення
        у цифровому форматі.

канал “україна“
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.
09.15,3.45 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Я поряд”. (2).
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Точка кипiння”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Потрiйний 
         форсаж”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
10.25 “План на завтра” з А. Рiнгiс.
10.50 Зроблено в Європi.
11.35 Перша студiя.
12.25 “Prime-time” з М. Гонгадзе.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.10 Школа Мерi Поппiнс.
14.25 М/ф.
15.00 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.10 Д/ф “Стародавнє мiсто Лiцзян”.
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
      16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20, 12.30 “Мiняю жiнку-5”.
14.05, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Новий Iнспектор Фреймут-3”.
00.00 Драма “Чорний дрiзд”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi 
        я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Леонiдом Каневським-2”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Двадцять рокiв без любовi”. (2).
00.45 Т/с “Спроба Вiри”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька». 
08.05 «Духовні роздуми». 
08.20 ТНЕУ 
         калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна». 
10.00 Т/с «Перша леді». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик». 
12.10 «Музичні делікатеси». 
12.40 «Про кіно». 
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Сірано де Менільмонтан». (1).
17.00 «Унікальна Україна». 
17.30 «Компроміс». 
18.00 Т/с «Перша леді». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків». 
22.35 Х/ф «Турбулентність-3». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
      з К. Стогнiєм.
10.05 Антизомбi.
11.10, 16.45 Т/с “Прокурори”.
12.05, 13.20 Х/ф “Червоний 
          капелюшок”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.25 Патруль. Самооборона.
17.45 Т/с “Путьова країна”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
22.25 Т/с “На трьох”.
23.20 Х/ф “Обитель зла-5. Вiдплата”. (2).

стб
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Все буде смачно!”
08.50 “Зiркове життя. Покаранi за роль”.
09.45 Х/ф “За двома зайцями”.
11.05 “Битва екстрасенсiв”.
12.40 “Танцюють всi!-6”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Кохана,
        ми вбиваємо дiтей”.
00.00 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.20 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.25 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
22.00 Х/ф “Форт “База Клейтон”.
23.50 Х/ф “Гра Ендера”.

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

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Новини України». 
10.30 «Велети духу і слави. 
         Українська місія». 
10.35 «В об’єктиві ТТБ». 
10.50 «Пісні нашого краю». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Живе багатство України». 
12.20 «Моя улюблена робота». 
12.30 «На часі». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
13.15 «Тема дня». 
13.30 «Дорогою додому». 
13.25 «Мальовниче Тернопілля». 
14.00 «А у нас кіно знімали…»
14.30 «Довженківськими 
        стежками». 
14.45 «100 шедеврів». 
15.00 «Енергоманія». 
15.30 «Золота провінція». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.50 «Пісні нашого краю». 
17.00 Концерт 
         «Ріка життя». 
18.00 «Замки Тернопілля». 
18.15 «Просто неба». 
18.30 «Крізь призму часу». 
18.50 «Тернопіль сьогодні». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Будьте здорові». 
20.00 Із нашої відеотеки. 
         «Подорожні замальовки». 
20.25 «Мальовниче Тернопілля». 
20.35 «Пісня в дарунок». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Тема дня». 
21.15 «Із нашої відеотеки». 
21.30 «Європа очима українця». 
22.30 «Час країни». 
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.30 Т/с “Точка кипiння”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Точка кипiння”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: 
         Мiсце злочину Маямi”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.30, 23.25 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 ДебатиPRO.
11.30 Реформуючи Україну.
11.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 Хто в домi хазяїн?
14.35 М/ф.
15.00 Музичне турне.
16.05 Д/ф “Румунiя, оповiдки з цвинтаря”.
17.10 Свiт на Першому мовою оригiналу.
          Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Т/с “Мафiоза”.
20.30 Вересень.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 
       9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-5”.
12.30 “Мiняю жiнку-7”.
14.05, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Одруження наослiп”.
00.00 Бойовик “Вiйна”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
       14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi 
        я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
       вели...” з Леонiдом Каневським-2”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Двадцять рокiв без любовi”. (2).
00.45 Х/ф “Ромашка, Кактус, Маргаритка”.

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна». 
10.00 Т/с «Перша леді». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп». 
12.30 «Щоденник для батьків». 
13.00 Ірина Федишин, «Музична феєрія». 
14.00 Х/ф «Захист Лужина». (1).
16.40 «Чарівний ключик». 
17.00 «Унікальна Україна». 
17.30 «Про кіно». 
17.45 «Духовні роздуми». 
18.00 Т/с «Перша леді». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло». 
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси». 
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Виверження вулкану». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
04.55 Студiя Вашингтон.
05.00 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
         новини з К. Стогнiєм.
10.00 Антизомбi.
11.05, 16.45 Т/с “Прокурори”.
12.00, 13.20 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.25 Патруль. Самооборона.
17.45, 22.25 Т/с “На трьох”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
23.25 Х/ф “Пробудження зла”. (2).

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Все буде смачно!”
09.05 “Зiркове життя. 
        Кохання без штампу”.
10.05 “Зiркове життя. 
       Дiти, знищенi талантом”.
11.00 “Битва екстрасенсiв”.
12.35 “Танцюють всi!-6”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.
00.00 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “У вигнаннi”.
21.00 Х/ф “Божевiльна їзда”.
23.00 Х/ф “Корпорацiя “Безсмертя”.
01.00 Х/ф “Форт “База Клейтон”.

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

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Новини України». 
10.30 «Велети духу і слави.
         Українська місія». 
10.35 «Крізь призму часу». 
10.50 «Пісні нашого краю». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Замки Тернопілля». 
12.15 «Із нашої відеотеки». 
12.30 «Європа очима українця». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
13.15 «Тема дня». 
13.30 «Будьте здорові». 
14.00 «Зона ризику». 
14.55 «Мальовниче Тернопілля». 
15.00 Із нашої відеотеки. 
       «Подорожні замальовки». 
15.30 «Час змін». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.50 «Пісні нашого краю». 
17.00 «Своє, українське». 
17.15 «Парламенти світу». 
17.30 «Живі сторінки». 
18.00 «Актуально». 
18.15 «Дорога на Схід». 
18.30 «Іван Франко і Леся Українка». 
18.50 «Тернопіль сьогодні». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Діловий ритм». 
20.00 «Золота провінція». 
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“
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, 15.20 Т/с “Точка кипiння”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Точка кипiння”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: 
         Мiсце злочину Маямi”. (2).

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.40 Свiт online.
08.15 Єдина кухня.
08.40 Тепло.ua.
09.10 Як це?
09.35 5 баксiв.net.
09.55 Спогади.
10.25 Твiй дiм.
11.15 Фольк-music.
12.25 Футбол. Клубний
        чемпiонат свiту. Фiнал.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту.
        Мас-старт 15 км. Чоловiки.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
16.35 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.55 Хокей. Чемпiонат України.
        “Донбас” — “Вiтязь”.
20.20 Театральнi сезони.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
       А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
06.55 “Що? Де? Коли?”
08.00 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00, 12.15, 13.10 “Свiт 
         навиворiт-3: Танзанiя, Ефiопiя”.
14.25 “Новий Iнспектор Фреймут-3”.
15.45 “Одруження наослiп”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Казкова Русь-2015”.
19.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Проїзний квиток”. (2).
00.50 Д/ф “Красна Маланка”.

інтер
05.25 Х/ф “Звичайне диво”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.10 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.00 Х/ф “Найпривабливiша 
       i найсимпатичнiша”.
12.50 Х/ф “Снiгове кохання, 
       або Сон зимової ночi”.
15.00 Т/с “Розумниця, красуня”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”.
21.40 Т/с “Батькiвський iнстинкт”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «З тобою та без тебе». (1).
07.30 «Про нас». 
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна». 
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії
       з архікатедрального собору
        УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми». 
12.00 Х/ф «Пані Завірюха». (1).
13.30 «Чарівний ключик». 
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас». 
16.00 «Щоденник для батьків». 
16.30 «Слідства.інфо». 
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід». 
17.40 «Про кіно». 
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас». 
21.00 «Гал-кліп». 
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Темна сторона життя». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
04.50 Факти.
05.30 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
07.55 Зiрка YouTube.
08.40 Дивитись усiм!
09.40 Т/с “Путьова країна”.
11.40 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Мисливцi за привидами-2”.
15.00 Х/ф “Володар перснiв. Двi вежi”.
18.45 Факти тижня з О. Соколовою.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром
          України.
20.35 Х/ф “Битва титанiв”.
22.50 Х/ф “Гнiв титанiв”.
00.45 Х/ф “Конан-варвар”. (2).

стб
04.55 Х/ф “Шукайте жiнку”.
07.45 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
11.00 “Караоке на Майданi”.
12.00 “Х-Фактор-6”.
15.50 “МастерШеф-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-15”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
05.50, 6.50 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
06.55 Х/ф “Вавiлон нашої ери”.
08.50 Х/ф “Пророк”.
10.45 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
13.40 Х/ф “Iндiана Джонс: У пошуках
        втраченого ковчега”.
16.00 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм долi”.
18.20 Х/ф “Iндiана Джонс i останнiй 
        хрестовий похiд”.
21.00 Х/ф “Iндiана Джонс i королiвство 
          кришталевого черепа”.
23.20 Х/ф “Озеро страху-4”.
01.10 Х/ф “П’ятий вимiр”.

тет
06.00, 10.55 М/ф “Школа монстрiв: 
        Страх, Камера, Мотор!”
07.15 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
12.15 Х/ф “Хто цей Санта?”
14.00 Х/ф “Випадок iз Сантою”.
15.40 Х/ф “Спляча красуня”.
16.50 Х/ф “Панi Метелиця”.
18.00 Х/ф “Блондинка i блондинка”. (2).
19.45 Вiталька.
21.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож.
00.00 Х/ф “Дуже страшне кiно-2”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Подорожні замальовки». 
10.30 «Велети духу і слави.
           Українська місія». 
10.35 «Словами малечі про цікаві речі». 
10.50 «Пісні нашого краю». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Поклик таланту». 
13.30 «Спортивні меридіани». 
13.45 «Учнівський щоденник». 
14.00 «Театральні зустрічі». 
15.40 «Мальовниче Тернопілля». 
15.45 «Думки вголос». 
16.00 «Миколай крокує до нас». 
17.00 «Тернопілля крізь роки». 
17.40 «Пісні нашого краю». 
17.50 Телезамальовка.
18.00 «Назбиране». 
18.15 «Тернопілля крізь роки». 
18.25 «Живе багатство України». 
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 «Мамина доля». 
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.15 Подiї.
08.10 Реальна мiстика.
09.10 Т/с “Я — Ангiна”. (2).
13.00 Т/с “Зламанi долi”. (2).
17.00 Т/с “Другий шанс”. (2).
19.00, 6.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
19.40, 5.50 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром.
20.00 Т/с “Другий шанс”. (2).
22.00 Т/с “Рiвняння з усiма вiдомими”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 
         18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Вiкно до Америки.
10.20 Богатирськi iгри.
11.30 Вiйна i мир.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Спогади.
14.25 Надвечiр’я. Долi.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт 10 км. Чоловiки.
17.05 Свiтло.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Т/с “Мафiоза”.
20.30 Д/с “Калiфорнiя наша”.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20, 12.30 “Мiняю жiнку-7”.
14.05, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00, 23.30 “Право на владу”.
00.20 Комедiя “Фортуна Вегаса”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради 
        любовi я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство
      вели...” з Леонiдом Каневським-2”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Двадцять рокiв
         без любовi”. (2).
00.45 Х/ф “Мова нiжностi”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло». 
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна». 
10.00 Т/с «Перша леді». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я». 
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Все, чого вона хотіла». (1).
17.00 «Унікальна Україна». 
17.30 «Музичні делікатеси». 
18.00 Т/с «Перша леді». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. інфо». 
20.30 Європа у фокусі.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Школа домашнього комфорту». 
22.35 Х/ф «Викрасти 
        поліцейського». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
04.55 Студiя Вашингтон.
05.00 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
          новини з К. Стогнiєм.
10.00 Антизомбi.
11.05, 16.45 Т/с “Прокурори”.
12.00, 13.20 Х/ф “Мисливцi
       за привидами-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.25 Патруль. Самооборона.
17.45, 22.25 Т/с “На трьох”.
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
23.25 Х/ф “Крутий момент”. (2).

стб
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Все буде смачно!”
08.55 “Зiркове життя. 
         Життя пiсля самогубства”.
09.55 “Зiркове життя. 
         Допитися до слави”.
10.50 “Битва екстрасенсiв”.
12.10 “Танцюють всi!-6”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
23.05 “Один за всiх”.
00.05 “Слiдство 
        ведуть екстрасенси”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
         Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Х/ф “Пророк”.
21.00 Х/ф “Заплати привиду”.
22.50 Х/ф “Секретний 
         експеримент”.
00.35 Х/ф “Божевiльна їзда”.

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

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Новини України». 
10.30 «Велети духу і слави. 
         Українська місія». 
10.35 «Надія є». 
10.50 «Пісні нашого краю». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Живі сторінки». 
12.30 «На часі». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
13.15 «Тема дня». 
13.30 «А у нас кіно знімали…»
14.00 «Золота провінція». 
14.30 «Іван Франко
        і Леся Українка». 
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 «Зона ризику». 
18.30 «Думки вголос». 
18.50 «Тернопіль сьогодні». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче 
         Тернопілля». 
20.35 «Пісня в дарунок». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Тема дня». 
21.15 «Армія нескорених». 
21.30 «Уряд на зв’язку
         з громадянами». 
22.30 «Час країни». 
23.00 Мовлення
           у цифровому форматі.

канал “україна“
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, 21.00 Т/с “Точка кипiння”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: 
          Мiсце злочину Маямi”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.35 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
10.25 Богатирськi iгри.
11.40 Вересень.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Театральнi сезони.
14.25 Вiра. Надiя. Любов.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт 7,5 км. Жiнки.
16.55 Д/ф “Мiй Афганiстан: 
      повсякденнi iсторiї про бомби та кулi”.
17.50 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Intermarium.
20.30 “План на завтра” з А. Рiнгiс.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Мiняю жiнку 7”.
11.00, 12.20, 12.30 “Мiняю жiнку-9”.
14.05 Т/с “Останнiй москаль”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.20 “Вечiрнiй Київ”.
22.45 “Свiтське життя”.
23.45 Комедiя “Греберси”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Леонiдом Каневським-2”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Солдати невдачi”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. інфо». 
08.00 В/ф «Крим: час окупації. 
       Право на свободу та життя». 
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна». 
10.00 Т/с «Перша леді». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик». 
12.10 «Гал-кліп». 
12.40 «Про кіно». 
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Принцеса Карабу». (1).
17.00 «Унікальна Україна». 
17.30 «Модна правда». 
18.00 Т/с «Перша леді». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька». 
20.40 «Слід». 
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми». 
22.35 Х/ф «Місія». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
         з К. Стогнiєм.
09.55, 20.20 Антизомбi.
11.00 Х/ф “Космiчний джем”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 16.20 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
17.45 Т/с “На трьох”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
22.25 Дизель-шоу.
23.50 Х/ф “Придорожнiй клуб”. (2).

стб
06.00 Х/ф “Корупцiя”.
07.45 “Зiркове життя.
         У полонi батькiвської слави”.
08.40 “Зiркове життя. Дружина на мiльйон”.
09.45 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
11.35 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

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 “Щасливi разом”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Вавiлон нашої ери”.
20.50 Х/ф “Страховик”.
23.00 Х/ф “П’ятий вимiр”.
01.15 Х/ф “Заплати привиду”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
        черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Кiт у чоботях”.
13.50 Панянка-селянка.
14.50,4.15 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.20 Країна У.
18.20 М/ф “Тiтоф”.
20.00 М/ф “Корпорацiя монстрiв”.
21.40 Х/ф “Як утратити друзiв i
        примусити всiх тебе ненавидiти”. (2).
23.45 Х/ф “Дуже страшне кiно-2”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Новини України». 
10.30 «Велети духу і слави. 
        Українська місія». 
10.35 «ПрофStyle». 
10.50 «Пісні нашого краю». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Зона ризику». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
13.15 «Думки вголос». 
13.30 «Храми Поділля». 
13.45 «Тема дня». 
14.00 «Армія нескорених». 
14.30 «Імена». 
15.00 «Що робити?»
15.55 «Мальовниче Тернопілля». 
16.15 «Хатинка Василинки». 
16.50 «Пісні нашого краю». 
17.00 «Легенди Запоріжжя». 
17.30 «Cлово має народний депутат». 
18.00 «Степовики». 
18.15 «Музеями Тернопілля». 
18.30 «Слід». 
18.50 «Тернопіль сьогодні». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «На часі». 
20.00 «Удосвіта». 
20.35 «Пісня в дарунок». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Захисник Вітчизни рятувальник». 
21.30 «Актуально». 
21.45 «Тернопілля крізь роки». 
22.30 «Час країни». 
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.30 Т/с “Точка кипiння”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Чужi дiти”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi”. (2).

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.05 Шеф-кухар країни.
08.10 АгроЕра. Пiдсумки.
08.25 Код безпеки.
08.40 Вперед на Олiмп!
09.05 Хочу бути.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Свiт заради дiтей.
11.20, 21.30 Полiцiя 1.0.
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
      Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
13.25 Богатирськi iгри.
14.25 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.00 Х/ф “Сiсi — непокiрна iмператриця”.
17.55, 3.10 Хокей. Чемпiонат України. 
       “Донбас” — “Вiтязь”.
20.30 На пам’ять.
21.00 Новини.
22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Українська пiсня року.

канал «1+1»
06.00 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
06.45 “Грошi”.
08.00, 19.30 “ТСН”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Мелодрама “Вагiтна бабуся”.
14.00 “Вечiрнiй Київ”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.30 Драма “Iмперiя”.

інтер
07.10 “Школа доктора Комаровського”.
08.00 “Марафон. Диво починається”.
10.00 Х/ф “Бiляночка i Рум’яночка”.
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 Х/ф “Звичайне диво”.
14.55 Х/ф “Найпривабливiша
         i найсимпатичнiша”.
16.40 “Суботнiй концерт”.
18.00 Т/с “Батькiвський iнстинкт”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Батькiвський iнстинкт”. (2).
22.25 Х/ф “Хронiки зради”.
00.30 Х/ф “Снiгове кохання, 
        або Сон зимової ночi”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас». 
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «З тобою та без тебе». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс». 
10.00 Унікальна Україна.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас». 
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Школа домашнього комфорту». 
12.25 Х/ф «Сезон повернення». (1).
14.30 «Щоденник для батьків». 
15.00 Х/ф «Пані Завірюха». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси». 
20.10 «Соло». 
21.05 Х/ф «Відсутня ланка». (1).
23.00 «Євромакс». 
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.30 Факти.
05.50 М/с “Том i Джерi у дитинствi”.
06.50 Стоп-10.
07.45 Х/ф “Космiчний джем”.
09.30 Секретний фронт.
10.25 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30, 13.00 Громадянська оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.50 Т/с “Володимирська, 15”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини. 
       Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Термiнатор-3. 
        Повстання машин”.
22.15 Х/ф “Апокалiпсис”. (2).
01.05 Х/ф “Придорожнiй клуб”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Формула кохання”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Зваженi та щасливi-5”.
12.35, 21.50 Т/с “Коли ми вдома”.
14.20 Х/ф “Дiвчата”.
16.20 “Хата на тата”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
22.45 “Х-Фактор-6.
         Пiдсумки голосування”.
23.40 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
05.40, 7.35 Kids’ Time.
05.45 М/с “Пригоди 
         Джиммi Нейтрона”.
07.40 Х/ф “У вигнаннi”.
09.40 Ревiзор.
12.45 Пристрастi за ревiзором.
15.00 Х/ф “Копальнi 
         царя Соломона”.
18.40 Х/ф “Iндiана Джонс:
        У пошуках втраченого ковчега”.
21.00 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм долi”.
23.15 Х/ф “Озеро страху-3”.
01.05 Х/ф “Страховик”.

тет
06.00 М/ф “Школа монстрiв: 
      Бу Йорк, Бу Йорк”.
07.15 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
10.55 М/ф “Тiтоф”.
12.40 М/ф “Як козаки...”
13.30 М/с “Пригоди Котигорошка 
       та його друзiв”.
14.40 Х/ф “Хто цей Санта?”
16.20 Х/ф “Випадок iз Сантою”.
18.00 М/ф “Корпорацiя монстрiв”.
19.45 Вiталька.
21.00 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.00 Х/ф “Як утратити друзiв i 
       примусити всiх тебе ненавидiти”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Новини України». 
10.30 «Велети духу і слави.
       Українська місія». 
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 «Театральні зустрічі». 
14.40 «Слід». 
15.00 «Легенди Запоріжжя». 
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 «Миколай 
        крокує до нас». 
18.15 «Тернопілля крізь роки». 
18.40 «Думки вголос». 
19.00 «Панорама подій». 
19.30 «Подорожні замальовки». 
20.00 «Спортивні 
        меридіани». 
20.15 «Акценти тижня». 
20.35 «Пісня в дарунок». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Панорама подій». 
21.30 «Поклик таланту». 
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Рiвняння 
        з усiма вiдомими”.
10.00, 0.00 Зоряний шлях. 
        Субота.
11.00 Х/ф “Чужi дiти”.
13.00, 15.20 Т/с “Я — Ангiна”. (2).
17.10 Т/с “Зламанi долi”. (2).
19.40 Т/с “Зламанi долi”. (2).
22.00 Х/ф “Волошки
        для Василiси”.

4-9

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

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

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

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Агрохолдинг “МРІЯ” закінчив 
обмолот найбільш пізніх куль-
тур — кукурудзи на площі 
12,4 тисячі га та сої на 19,17 
тисячі га. Валовий врожай 
“МРІЇ” у 2015 році зібрано з 
понад 120 тисяч га — близько 
320 тисяч тонн. 

Збиральна кампанія в агрохол-
дингу затягнулася внаслідок не-
сприятливих погодних умов. Через 
вимушену двотижневу перерву не-
обмолоченими залишилося близь-
ко 500 га площ. “МРІЯ” успішно 
завершила збір урожаю, як тільки 
це дозволила погода, та закрила 
сільськогосподарський сезон.

Підсумки збиральної кампанії-
2015 та сезону загалом підбив 
операційний директор “МРІЯ Агро-
холдинг” Віктор Кухарчук: “Пізні 
культури – соняшник, картоплю, 
сою, кукурудзу – ми зібрали до-
статньо швидко. Особливо опера-
тивно збирали соняшник – 80-90 
га/добу на один комбайн, що є для 
“МРІЇ” абсолютним рекордом. Не-
зважаючи на високу інтенсивність 
збирання, втрат не було, адже ро-
бота була організована чітко — 
правильно розподілені поля, нала-
годжені вивантаження, відправка, 
прийом. Не підвели й елеватори, 
які цього року хоч і вперше працю-
вали з соняшником, проте справи-
лися на відмінно. Результатами по 
соняшнику, в тому числі його вро-
жайністю, яка становила 21 ц/га, 
ми задоволені, однак наступного 
року будемо прагнути підвищити ці 
показники”.

Проблемною для агрохолдингу 
стала соя – у зв’язку з аномальни-
ми погодними умовами частина 
ранньої сої згоріла, особливо в пів-
денних регіонах присутності ком-
панії. “Спека негативно відобрази-
лася на врожайності культури. За-
суха вплинула на кукурудзу. В най-
сухіших районах вона виросла до-
волі низькою, і збирати її було 
проблематично”, – повідомив Ві-

ктор Кухарчук. Підсумовуючи, опе-
раційний директор “МРІЯ Агрохол-
динг” зазначив, що у цілому жнива 
цього року завершилися вдало для 
компанії. 

Під урожай наступного року 
“МРІЯ” вже засіяла 84 тисячі га 
озимих ріпаку та пшениці. Зараз 
погодні умови сприятливі для схо-
дів пшениці, і ризиків стосовно цієї 
культури в агрохолдингу наразі не 
бачать. Щоправда, частина посівів 
озимого ріпаку постраждала від 
жовтневих морозів. Уже розробле-
но план пересіву, який буде оста-
точно затверджено після завер-
шення аудиту полів, що триває в 
агрохолдингу.

Окрім того, компанія повністю 
завершила підготовку площ під по-
садку картоплі, нарізавши гребені 
на площі 2 тисячі га. Серед осно-
вних культур, які вирощуватиме 
агрохолдинг наступного сезону, – 
пшениця, соняшник, кукурудза, соя 
та ріпак. Уперше в сівозміні 
з’явиться нова для “МРІЇ” культура 
– сорго. Віктор Кухарчук зазначив, 
що цю злакову культуру заплану-
вали для часткового заміщення 
кукурудзи у сівозміні, аби зберегти 
баланс у структурі посівних площ. 
Вирощуватимуть його в найпівден-
ніших регіонах, де є значний ризик 
засухи. “Для оптимальної структу-
ри посівних площ повинно бути 
хоча б 50% злакових. Сорго – 
більш посухостійка культура, ніж 
кукурудза”, – зазначив операцій-
ний директор.

Нагадаємо, що цього сезону за-
для збереження вологи в землі 
“МРІЯ” перейшла на систему міні-
мального поверхневого обробітку 
ґрунту mini-till. Це також дозволило 
досягнути значної оптимізації за-
трат у виробничих процесах, тому 
агрохолдинг працюватиме за цією 
технологією і в майбутньому. 

 
За матеріалами прес-служби 

компанії “МРІЯ Агрохолдинг”.

“МРІЯ” завершила 
збір урожаю

Агробізнес ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Сільська школа — це не 
просто навчальний заклад, 
це реальний фактор еконо-
мічного, соціального та куль-
турного розвитку села. Тут 
виховуються особистості, які 
в майбутньому творитимуть 
історію рідного краю. Сьо-
годні наш співрозмовник — 
директор Смиковецької  за-
гальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Ігор Матвіїшин, 
який вже 15 років очолює 
цей навчальний заклад.  

— Ігорю Михайловичу, роз-
кажіть, будь ласка, як стали 
директором школи?

— У дитинстві подобалися іс-
торія та географія. Часто здобував 
призові місця на олімпіадах із цих 
предметів. Після закінчення Збо-
рівської школи вступив на історич-
ний факультет Львівського універ-
ситету імені Івана Франка. Під час 
практики в Чернівецькій області на 
розкопках стоянки Молодово 5 
поблизу Дністра вперше побачив 
бивні мамонта і кістки носорога. З 
того часу закохався в археологію. 
Однак через складну ситуацію в 
країні стати археологом не вдало-
ся. Після військової служби в 
204-му гвардійському мотостріл-
ковому полку (місто Надвірна 
Івано-Франківської області) у 
1984-86 роках у званні старшого 
лейтенанта здобув спеціальність 
механіка-водія, навідника-
оператора БМП. З 1986 по 1989 
рік працював учителем історії у 
Великоглибочецькій школі. В 1989 
році мене призначили на посаду 
директора Ігровицької школи, а 
2000 року — Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів. 

— На Вашу думку, без чого 
неможлива робота директора 
школи?

— Директор школи мусить бути 
універсалом — вести методичну 
роботу, вибудовувати навчально-
виховний процес, володіти риса-
ми тонкого психолога. Перш за 
все, керівник навчального закладу 
має бути господарем. Малі школи 
живуть за рахунок власних ресур-
сів, значний обсяг роботи треба 
виконувати власноруч. Довелось 
освоїти професії електрика, елек-
трозварника, будівельника. Де-
кілька років тому у складі делегації 
освітян Тернопільщини побував у 
Польщі, куди ми їздили переймати 
досвід в управлінні навчальним 
закладом. У польських сільських 
школах теж є проблеми, однак 
там на вищому рівні матеріально-
технічна база, кожна ґміна само-
стійно утримує навчальний за-
клад. 

— Улітку цього року через 
малу наповнюваність класів ви-
никло питання про реорганіза-
цію Мар’янівської і Смиковець-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів. У резуль-
таті Мар’янівську школу реога-
нізовано в школу І ступеня, 
структура Смиковецької школи 

залишилася незмінною. Завдя-
ки чому вдалося зберегти шко-
лу?

— Згідно з рекомендаціями Мі-
ністерства освіти і науки України, 
школи І-ІІ ступенів, в яких навча-
ється менше 40 учнів, із метою 
оптимізації мережі навчальних за-
кладів реорганізовують у школи 
І ступеня. Сьогодні у Смиковецькій 
школі навчаються 27 учнів. Близь-
ко півсотні юних смиківчан отри-
мують знання в школах Тернополя 
та Великих Бірок. Коли постало 
питання про реорганізацію школи, 
Смиковецька сільська рада взяла 
на себе зобов’язання співфінансу-
вати місцеву школу разом із відді-
лом освіти Тернопільської РДА. 
Щоб школа у Смиківцях була, по-
трібно збільшувати наповнюва-
ність класів.

— Хто допомагає Смиковець-
кій школі?

— На жаль, держава не допо-
магає навчальним закладам по-
повнювати і оновлювати 
матеріально-технічну базу, тому 
доводиться покладатися на спон-
сорів і небайдужих людей. П’ять 
років тому за сприяння тодішньо-
го голови Тернопільської ОДА 
Михайла Цимбалюка і голови 
Тернопільської РДА Віктора Ще-
пановського придбали для школи 
7 комп’ютерів, облаштували вну-
трішню вбиральню. З допомогою 
колишньої голови Смиковецької 
сільської ради Галини Висоцької 
повністю відновили приміщення, 
де навчаються початкові класи. 
Завдяки попередньому Смико-
вецькому сільському голові Ігорю 
Кафтанику замінили вікна на 
пластикові. Матеріально Смико-
вецькій школі допомагають меце-
нати Віталій Михайловський, Бог-
дан і Віталій Цимбалюки, Михай-
ло Лисак, Богдан Паращук, Євге-
нія Кармазин, Ірина Качоровська, 
Петро Судомир, Володимир Ле-
вицький, Роман Горохівський. За 
це їм щиро вдячний. Технічні пра-
цівники Володимир Помазан-
ський, Надія Чуйко і Галина Ярем-
чук допомагають підтримувати в 
школі чистоту. Для харчування 
використовуємо овочі з пришкіль-
ної ділянки і продукти, які прино-
сять чи купують батьки. У шкільній 
їдальні, де кухарем працює чудо-

ва господиня Марія Помазанська, 
вийшла з ладу електроплита. Із 
допомогою відділу освіти Терно-
пільської РДА за кошти благодій-
ного фонду “Наш край” придбали 
нову, щоб готувати гарячі обіди. У 
школі обладнані навчальні кабіне-
ти біології та хімії, фізики. Учні 
можуть займатися в майстерні, у 
спортивній кімнаті, на спортмай-
данчику, користуватися послуга-
ми шкільної бібліотеки.  

— Які традиції має Смико-
вецька школа?

— Щороку відзначаємо День 
матері, День української мови, 
Шевченківські дні, свято Миколая, 
Новий рік, свято осені, свято Бук-
варика, влаштовуємо Андріївські 
вечорниці, проводимо день ци-
вільного захисту. Це згуртовує 
шкільний колектив. Регулярно ро-
бимо виховні години з патріотич-
ного виховання школярів. Весною 
відбулася зустріч із учасником 
АТО, смиківчанином Романом Ло-
гінським. За гуманітарну допомогу 
з малюнками та оберегами дітей 
“кіборгам”, які захищали Доне-
цький аеропорт, отримали подяку. 
Найближчим часом плануємо зно-
ву допомогти українським бійцям 
на передовій. Попри те, що в шко-
лі небагато учнів, постійно беремо 
участь у предметних олімпіадах, 
конкурсі знавців української мови 
імені Петра Яцика, спортивних 
змаганнях. Цьогоріч восьмиклас-
ник Іван Помазанський, шести-
класники Христина Ковтун і Олек-
сандр Марчук вибороли друге міс-
це в районних змаганнях із легкої 
атлетики. Зі школярами працюють 
14 учителів, із них 4 — за 
сумісництвом. Серед молодих 
учителів — учителі початкових кла-
сів Мар’яна Дзідзінська і Тетяна 
Слівінська, вчитель математики 
Ірина Мельничук, учитель трудо-
вого навчання Михайло Ціцький, з 
яким діти відвідали Тернопіль-
ський обласний краєзнавчий му-
зей і Тернопільський історико-
меморіальний музей політв’язнів. 
Шкільний психолог Тетяна Плисюк 
допомагає вирішувати конфлікти 
всередині шкільного колективу.        

— На Ваш погляд, що перш 
за все необхідно реформувати 
в системі освіти України?

— Кожен новий уряд хоче змі-
нювати систему освіти. Однак від 
цього лише гірше. Чи не щороку 
переформатовують навчальні про-
грами, безліч разів передрукову-
ють підручники. В порівнянні з по-
передніми роками, видатки на 
освіту значно скоротили, внаслі-
док чого зменшено кількість гурт-
ків і груп продовженого дня. Отто 
фон Бісмарк казав, що війни ви-
грають не генерали, а вчителі і 
священики. Педагоги — еліта на-
ції, вони формують особистості. 
Освітяни мають відчувати гідну 
підтримку з боку держави. Україн-
ська освіта вийде на високий рі-
вень, якщо буде стабільність. На 
мою думку, найбільш дієва ре-
форма освітньої сфери — заборо-
нити урядовцям постійно рефор-
мувати систему освіти.

Ігор Матвіїшин:  
“Школа у Смиківцях 

повинна бути”

Директор Смиковецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів  
Ігор Матвіїшин.

Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста юрискон-
сульта.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлен-

ня зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 
державну службу та її проходження;

— заповнену особову картку форрма П-2 ДС з відповідними додат-
ками;

— дві фотографії 3x4 см;
— копії документів про освіту;
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов ’язання фінансо-

вого характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом 
України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

— копію документа, який засвідчує особу;
— медичну довідку про стан здоров’я за формою передбаченою 

МОЗ;
— письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
— копію військового квитка (для військовозобов ’язаних).
Умови конкурсу:
— вища юридична освіта. стаж роботи не менше 2-ох років.
Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування ого-

лошення за адресою: смт Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42. 
Тел.: 27-41-42, 27-42-31.

Великоберезовицький селищний голова І. І. КОСТЮК.

Великоберезовицька селищна рада оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади спеціаліста землевпорядника.

Вимоги до претендентів:
— вища освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем;
— володіння державною мовою;
— відсутність судимості;
— вміння працювати на комп’ютері.
Документи, які необхідно подати: заява на участь у конкурсі осо-

бова картка П-2 ДС, автобіографія, копія паспорта, копія докумен-
тів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, дві фотокартки розміром 3x4 см., копія вій-
ськового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці надається у Великоберезовицькій се-
лищній раді за телефоном 27-41-42, 27-42-31

Документи приймаються за адресою: смт Велика Березовиця, 
вул. Микулинецька, 42 впродовж одного місяця з дня опублікування 
оголошення.

Великоберезовицький селищний голова І. І. КОСТЮК.

Підгороднянська сільська рада проводить громадські слухання 
з жителями села щодо зміни цільового призначення земельної ді-
лянки площею 0,10 га для ведення ОСГ під комерційну діяльність.

Громадські слухання відбудуться 15.12.2015 р. о 18 год. у при-
міщенні клубу с. Підгороднє за адресою: Тернопільська область, 
Тернопільський район, вул. Бережанська, 1.

Оголошення ●

Смиковецькі школярі з директором школи Ігорем Матвіїшиним і педагогами.
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Тернопіль — Вільнюс.

Литовців-волонтерів абсо-
лютно не хвилює історична 
фіксація їхніх добрих справ. 
І це логічно. Втім, не зовсім 
етично з боку свідомих 
українців, які приймають 
допомогу, не звертати ува-
гу на ці благородні жести.

“Настільний” голос 
Литви — Вероніка 

Повільонєнє
Головний феномен, який від-

бувся зі мною під час візиту в 
Вільнюс, це відчуття, наче жила 
тут раніше і знаю людей довко-
ла. Це відчуття не зникає і на-
віть додатково підтверджується 
у нових знайомствах з литовця-
ми. 

Легендарна  литовська спі-
вачка, володарка “Оскару з 
фольклору-2011” Вероніка Пові-
льонєнє — своєрідний оберіг 
України в Литві. З нею мене по-
знайомив сценарист і режисер з 
України, який понад 20 років 
живе в Литві, Олексій Матвєєв. 
Саме Вероніка і Олексій мину-
лого року організували у Віль-
нюсі масштабний проукраїн-
ський концерт, який зголосила-
ся підтримати навіть Президент 
Литви Даля Грибаускайте. 

У нашій розмові Вероніка 
пригадала, як ще в молодості 
захопилася українським фоль-
клором. “Чимало популярних 
народних українських пісень ли-
товці використовують у щоден-
ному побуті, — каже співачка. — 
Приміром, пісню літературного 
походження “Реве та стогне 
Дніпр широкий” у Литві знають 
як неофіційний гімн України, а 
народні “Розпрягайте, хлопці, 
коні”, “Ти ж мене підманула” 
часто виконують під час застіль, 
популярні також твори україн-
ського композитора Платона 
Майбороди, зокрема, “Пісня про 
рушник”, романс Михайла Ткача 
“Марічка”. Натомість в україн-
ському фольклорі віднайдено 
пісні, в яких згадується Литва. 
Цікаво, що російські народні 
пісні ніколи “не заходили” в по-
бут литовців, на відміну від су-
часної естради”.

Коли у Вероніки і Олексія за-
йшла мова підтримати Україну в 
складних умовах, засобом для 
цього, звісно ж, обрали мисте-
цтво. Відтак, в листопаді мину-
лоріч вирішили організувати 
масштабний концерт за участю 
литовських і українських вико-
навців. Всі атрибути підготували 
у короткі терміни — за півтора 
місяці. Після нього Даля Гриба-
ускайте вирішила зробити ще 
один, під своїм патронатом. У 
доступі вже був найпрестижні-
ший зал для виступів — націо-
нальний музей “Палац великих 
князів литовських”. Гроші за 
оренду палацу, техніку не бра-
ли, безкоштовно ведучими пра-
цювали кращі литовські актори, 
за свій рахунок грали провідні 
музиканти, — все це щирий по-
дарунок Україні від Литви. 

— Цей захід навряд чи відбув-
ся без харизми і авторитету в 
Литві Вероніки Повільонєнє, — 
каже співорганізатор концерту 
Олексій Матвєєв. — Навіть зна-
мениті музиканти дивувалися, 
як нам вдалося здобути можли-
вість виступати у “Палаці вели-
ких князів литовських”, які ще 
самі не мали туди доступу”. 

Дійство відбулося 14 грудня 
2014 року. На окремому екрані 
транслювали відеоролики про 
Майдан, історію і мистецтво 
дружніх країн, які змонтував 
Олексій. В заході взяли участь 
воєнний оркестр, гурт “Сестри 
Тельнюк” з трьома віолончеліс-
тами, кращі джазові музиканти 
Литви. Велися прямі трансляції 
на “5 каналі” в Україні та на ли-

товському національному теле-
баченні. Карма добра від цього 
дійства розливалася на всіх. 
“Ми дуже здружилися з колек-
тивом сестер Тельнюк і планує-
мо вже скоро нову спільну 
литовсько-українську благодій-
ну музичну акцію, можливо вже 
в Україні”, — зазначив Олексій 
Матвєєв.

Того дня у Вільнюсі був і 
Дмитро Стус, якому чоловік Ве-
роніки Відмантас передав копії 
листів його батька Василя. 
Справа в тому, що Відмантас 
був політичним в’язнем. У 25-
річному віці він зробив прокла-
мації про пакт Молотова-
Ріббентропа з литовської енци-
клопедії, яка вийшла друком в 
Америці (йшлося про те, що цей 
документ у сучасних умовах має 
антирадянський характер). “В 
той час більшість народу бояла-
ся навіть вимовити ці два пріз-
вища, не те що якось коменту-
вати пакт, — пригадує Вероніка. 
— За цю витівку Відмантаса схо-
пили КГБісти, на рік запротори-
ли до в’язниці. Згодом суд спря-
мував його до Мордовії, де і 
познайомився з Василем Сту-
сом. Це було 42 роки тому. Від-
мантас розповідав про Василя, 
що більше ні в кого серед засу-
джених не бачив такої загарто-
ваної мужності і гордості. Як 
в’язнів, їх змушували ходити з 
руками за спиною, але високий 
і ставний Стус так гордо це ро-
бив, що навіть наглядачі дещо 
побоювалися його”. Згодом 
Стус із Відмантасом ще довго 
переписувалися у листах, пере-
даючи між рядків зрозуміле ли-
ше двом.

За результатами концерту у 
Вільнюсі зібрано 18 тисяч євро 
благодійних внесків (були купю-
ри по 200 і 500 євро), які спря-
мували на лікування воїнів із 
зони АТО. Гроші надходили че-
рез інтернет до 1 липня 2015 
року. Інший зміст проекту в па-
літрі допомоги в Вільнюсі — 
зблизити людей культури Литви 
та України.

“Литва знайшла 
Україну, але 

Україна Литву поки 
що ні”

Ще один унікальний персо-
наж, з яким автор цих рядків по-
знайомилася у Вільнюсі, і до 
цього лише побіжно про нього 
згадала, — режисер і сценарист 
з Павлограда на Дніпропетров-
щині Олексій Матвєєв.

Олексій з дружиною-
сценаристом Інгрідою у прицілі 
своєї камери фіксують цінні  

історичні моменти, що стосу-
ються життя і побуту українців 
та литовців. Приміром, нещо-
давно знайшли неподалік Віль-
нюса село Айрени, в яке 102 
роки тому переїхали тридцятеро 
українських сімей. “Там, де вони 
жили раніше в Україні, Російська 
імперія розташувала воєнний 
полігон, тому наказано пересе-
лятися, варіантів було небагато: 
у Сибір, Урал або в Литву, — 
розповів Олексій. — Зараз пред-
ставників цих сімей майже не 
залишилося. Але познайомився 
там із землячкою, популярною 
місцевою солісткою, яка теж 
взяла участь в проукраїнському 
концерті в Вільнюсі торік 14 
грудня”. 

2012 року Олексій зняв фільм 
“Між Німаном і Дніпром”, дру-
жина — автор сценарію цього 
кіно. Під час зйомок проїхали 
всі регіони України. У фільмі зо-
середжено три головні теми — 
литовці, які живуть в Україні; ві-
домі українці, пов’язані з Лит-
вою (приміром, Володимир 
Кличко, який тут жив, Олег 
Скрипка перший концерт за 
межами України провів саме у 
Вільнюсі, поет і перекладач 
Дмитро Чередниченко, який 
плідно співпрацює з литовцями, 
дев’ять років на посаді мера 
Івано-Франківська був Віктор 
Анушкевичус — литовського по-
ходження); третя тема — зв’язки 
українського і литовського на-
родів в історичному і сучасному 
аспектах. Презентація фільму 
“Між Німаном і Дніпром” в Києві 
відбулася 18 листопада 2013 
року. Нагадаємо, 21-го листопа-
да почалися перші протестні ак-
ції Євромайдану. У Вільнюс зні-
мальна група поверталася в той 
самий час, коли туди летів ро-
бити найбільшу помилку Віктор 
Янукович.

У Литві Олексій Матвєєв вже 
20 років. “Коли у знайомстві з 
литовцями, задовго до сучасних 
подій, казав, що я з України, у 
співрозмовників одразу 
з’являлися інтерес і симпатія — 
такого феномену більше не зу-
стрічав ніде, — розповідає Олек-
сій. — Не впевнений, наскільки 
став своїм для литовців, при-
наймні своїм себе тут відчуваю. 
Через деякий час життя у Литві 
зі мною сталося диво: вперше 
побачив сон литовською мовою. 
Тоді відчув початок чогось ново-
го. Український і литовський на-
роди завжди знаходять один од-
ного в екстремальних ситуаціях. 
Втім, цього разу якось прикро, 
що Литва знайшла Україну, але 
Україна Литву поки що ні”. 

Далі буде.

У Литву — побачити своїх

Cценарист і режисер Олексій Матвєєв  
та відома литовська співачка, володарка “Оскару  

з фольклору-2011” Вероніка Повільонєнє.

Міністерство ре-
гіонального роз-
витку, будівни-
цтва та житлово-
к о м у н а л ь н о г о 
г о с п о д а р с т в а 
України очікує у 
2016 році ратифі-
кації фінансової 
угоди з Європей-
ським інвестицій-
ним банком про 
виділення 400 
млн євро для ре-
алізації проекту 
“Програма розви-
тку муніципальної 
інфраструктури 
України”, яка бу-
ла підписана у 
липні цього року.

Про це сказав за-
ступник міністра регі-
онального розвитку, 
будівництва та 
житлово-комунально-
го господарства Укра-
їни з питань європей-
ської інтеграції Роман Чупринен-
ко під час брифінгу на тему “Рік 
реформ: підсумки співпраці з 
МФО”. За його словами, це до-
зволить покращити якість послуг 
для населення і модернізувати 
застаріле обладнання для поста-
чання тепла та води, 80% якого 
зараз у незадовільному стані. “Ми 
продовжуємо співпрацювати з 
різноманітними інституціями ЄС 
та світовими організаціями з пи-
тань енергоефективності та енер-
гозбереження, а також адаптуємо 
наше законодавство у цій сфері 
до вимог ЄС”, — зазначив він.

Завдяки успішному завершен-
ню в червні цього року рекон-
струкції комунальних підпри-
ємств в 14 містах-учасниках 
проекту “Розвиток міської інф-
раструктури” за рахунок коштів 
Світового банку у розмірі 140 
млн доларів США, Мінрегіон 
розпочав з цим банком реаліза-
цію ще двох нових проектів. 
Проект “Підвищення енергое-
фективності у секторі централі-
зованого теплопостачання” на 
382 млн доларів США та “Другий 
проект розвитку міської інфра-
структури” на 350 млн. доларів 
США. В рамках цих проектів вже 
визначено декілька підприємств-
учасників.

“Ці проекти дадуть нам змогу 
скоротити споживання електро-
енергії та забезпечити стабіль-
ність та надійність систем цен-
тралізованого водопостачання 
та водовідведення, зменшити 
втрати води в мережах та покра-
щити її якість”, — підкреслив за-
ступник міністра.

На його думку, суттєвим до-
сягненням міжнародного блоку 
Міністерства у цьому році стало 
повне виконання заходу, визна-
ченого Програмою дій Уряду, 
щодо підписання 1 квітня 2015 
року Угоди з Урядом Німеччини 
та банком KfW про залучення 
кредиту на суму 500 млн. Ці ко-
шти підуть на реалізацію проек-
тів транспорту, енергетики, те-
плопостачання, енергоефектив-
ності, водопостачання, водовід-
ведення, соціальної інфраструк-
тури, відновлення та будівництва 
житла. Це завдання Мінрегіон 
виконав з випередженням плану-
графіку.

Також, з метою відновлення 
інфраструктури Донбасу та ви-
рішення проблем внутрішньо пе-
реміщених осіб, міністерством 
було залучено кошти Європей-
ського інвестиційного банку на 
проект “Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення Укра-
їни” у розмірі 200 млн євро. 
Проект буде розповсюджено у 
Донецькій, Луганській, Харків-
ський, Дніпропетровський та За-

порізький областях. Цей проект 
планується завершити не пізні-
ше кінця 2017 року.

Крім цього, за словами за-
ступника міністра, в липні поточ-
ного року підписано фінансову 
угоду з Європейським інвести-
ційним банком про виділення 
400 млн євро на реалізацію про-
екту “Програма розвитку муніци-
пальної інфраструктури Украї-
ни”. Наразі планується її ратифі-
кувати (законопроект та пакет 
документів надіслані до МЗС та 
вже направлені на розгляд Пре-
зидентові України). Він буде 
охоплювати такі напрями, як те-
плопостачання, водопостачання, 
водовідведення, енергоефектив-
ність будівель, зовнішнє освіт-
лення населених пунктів та по-
водження з побутовими відхода-
ми.

Роман Чуприненко також на-
гадав, що Мінрегіон визначено 
головним виконавцем 9 пунктів 
плану заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію Україна-ЄС, 
які виконано вчасно.

“У 2015 році цим планом за-
ходів передбачено розробку за-
конопроекту щодо запроваджен-
ня нової форми організації тран-
скордонного співробітництва, 
який розроблено та внесено до 
Верховної Ради України. Ми очі-
куємо, що він потрапить до по-
рядку денного найближчих засі-
дань та буде прийнятий у пер-
шому читанні”, — повідомив він.

За його словами, під час 
останнього візиту до Франції 
українська делегація з європей-
ськими колегами обговорювали 
питання щодо надання допомоги 
у розробці важливих законопро-
ектів для країни. “Наші європей-
ські колеги пообіцяли надати 
Україні необхідну технічну та 
експертну допомогу у роботі над 
проектами законів “Про енерго-
ефективність в Україні” та “Про 
енергоефективність у будівлях”, 
- повідомив він та додав, що до-
свід країн ЄС допоможе зробити 
це швидше й ефективніше.

“Ми вдячні міжнародній спіль-
ноті за постійний інтерес до по-
дій в Україні, щиру підтримку, 
дружнє, добросусідське ставлен-
ня до проблем та викликів, з яки-
ми стикнулася наша країна у 
2015 році. Наші потреби вивча-
ють і невідкладно надають нам 
допомогу. Партнерська допомо-
га Україні у важливий для нас час 
становлення нового національ-
ного суспільства важить надзви-
чайно багато, і ми це розуміємо”, 
— підсумував заступник міністра 
та додав, що Мінрегіон й надалі 
докладатиме зусиль для того, 
щоб залишатися надійним пред-
ставником України у міжнародно-
му просторі.

У 2016 році Мінрегіон очікує 
ратифікації угоди з 

Європейським інвестиційним 
банком про виділення  

400 млн. євро на розвиток 
інфраструктури України

Заступник міністра регіонального  
розвитку, будівництва  

та житлово-комунального господарства 
України з питань європейської інтеграції 

Роман Чуприненко.



7 П’ятниця, 11 грудня 2015 року Освіта
З глибини віків ●

Оксана ВОЛЯНЮК, 
 учитель фізики Буцнівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Королівський Звіздар. Так у 
часи Середньовіччя називали 
українського філософа, астро-
нома, лікаря та астролога 
Юрія Котермака. Це він впер-
ше в світі у своїй праці “Про-
гностична оцінка поточного 
1483  року” навів географічні 
координати рідного міста Дро-
гобича, Києва, Вільнюса, Мо-
скви. Тому й величали його 
Юрієм Дрогобичем за назвою 
місцевості, з якої він родом, 
як і славетних мислителів Фа-
леса Мілетського, Піфагора 
Самоського, Періандра Ко-
рінфського, Еразма Ротер-
дамського і сотні інших твор-
ців і будівничих науки.

Древні мудреці-філософи були 
хранителями людських знань про 
оточуючий світ. Бажаючи пояснити 
суть і зміст буття, вони використо-
вували досягнення абсолютно всіх 
наук, які нагромадило людство за 
весь час свого існування. Це вчені, 
які творили в тишині бібліотек, се-
ред книг і рукописів, а дуже часто в 
злиднях та холоді, відгородившись 
від принад світу, заздрості та при-
нижень. Їх переслідували, спалюва-
ли їх праці, вони були змушені блу-
кати по світу, шукаючи шматок хлі-
ба, проте всі вони були одержимі 
бажанням залишити для нащадків 
своє найбільше надбання — думку, 
відкриття чи диво-винахід — плід їх 
гострого розуму, спостережливості 
та праці рук.

Саме таким постає перед нами з 
глибини віків доктор медицини та 
філософії, астроном Юрій Котермак 
Дрогобич. Шлях у науку молодого 
солевара проліг з міста, де він на-
родився та виріс, до Болоньї та 
Кракова. 

Мабуть, часточка його генія є у 
вибудованій Міколаєм Коперником 
геліоцентричній системі світобудо-
ви, бо цей польський юнак студію-
вав астрономію в Ягелонському уні-
верситеті саме в той час, коли там 
працював, викладаючи медицину та 
науку про зорі, Юрій Дрогобич. До 
нього звертались вельможі та коро-
новані особи Італії і Польщі за по-
радами і допомогою у вирішенні 
державних справ, він лікував людей 
і передбачав сонячні та місячні за-
темнення, проте прожив своє життя 
у великій бідності. У щоденнику 
Юрій Котермак написав: “Мені дуже 
прикро, що мудрість завжди вива-
жується ступенем обірваності”. Ми, 
сучасники, можемо лише захоплю-
ватися та пишатись цією людиною, 
що сповідувала великі ідеали і по-
жертвувала заради них багатьма 
життєвими благами.

Мабуть, кожен учитель астроно-
мії мріє побувати на батьківщині 
Юрія Дрогобича. Така нагода тра-
пилася для фізиків Тернопільського 
району в переддень святкування 
Дня вчителя. 2-4 жовтня пройшов 
виїзний семінар “Нанотехнології – 
крок в майбутнє”, під час якого ми 
відвідали древній Дрогобич, засно-
ваний в 11 столітті. Впродовж віків 
місто славилося своїми солеварня-
ми, а в 19 столітті — це найбільший 
в Європі нафтовий центр.

Візиткою міста є Дрогобицький 
державний педагогічний універси-
тет, на базі якого ми познайомили-
ся з напрацюваннями його науков-
ців у галузі нанотехнологій, дотор-
кнулися до витоків історичної 
пам’яті, що дала світові і Україні 
першого доктора медицини і філо-
софії, побували на землі, яка наро-
дила астронома, праця якого “Про-
гностична оцінка поточного 1483 
року” була першою друкованою 
книгою, написаною українцем та 
виданою в Римі. До речі, спосіб 
друкування книг був запропонова-
ний німецьким винахідником Йога-
ном Гутенбергом, який замінив кси-
лографію — вирізання тексту на 
дошці та виготовлення його відбит-
ків, на виливання за допомогою 
спеціальних форм літер, з яких 
можна складати окремі слова, фра-
зи. У 1456 році Гутенберг надруку-
вав  “Біблію”, яку вважають найбіль-
шою історичною і художньою цінніс-
тю, шедевром раннього друкар-
ського мистецтва. 

В Україні перші друкарні були за-
сновані у Львові. У 1460 році міща-
нин Степан Дропан подарував дру-
карню Львівському Онуфріївському 
монастирю. Лише більш ніж через 
століття, в лютому 1573 року, Іван 
Федоров відновив раніш занедбану 
справу книгодрукування, заснував-
ши у Львові друкарню. Першими 
книгами виданими у Львові були 
“Апостол” та “Буквар”.

Саме зі Львова в лютому 1960 
року було переведено в Дрогобич 
педагогічний інститут та об’єднано 
з Дрогобицьким учительським ін-
ститутом ім.  І. Франка, заснова-
ним в 1940 році. У вересні 1998 
року вуз реорганізували у Дрого-
бицький державний педагогічний 
університет ім. І. Франка. Сьогодні 
на базі цього навчального закладу 
функціонує Інститут фізики, мате-
матики, економіки та інноваційних 
технологій й Інститут франкознав-
ства. В університеті існує єдина в 
Україні лабораторія, де працюють 
над вивченням електричних, 
оптичних, магнітних властивостей 
твердих кристалічних тіл та різних 
нано-гетероструктур на їх основі. 
Тут розробляють технології отри-
мання напівпровідникових кера-
мічних матеріалів для електротех-
ніки. Ще з 60 років в лабораторії 
намагаються вирощувати моно-
кристали ІІ і VI груп таблиці Мен-
делеєва. Один із них, кадмій-
телур, нам продемонстрував екс-
курсовод. Невеличкий, конусопо-
дібний, шоколадного відтінку мо-
нокристал можна використовувати 
як матеріал в нанотехнологічних 
процесах та дослідженнях. 

Сьогодні ця галузь наукового 
пізнання широко використовуєть-
ся в медицині, електротехніці, вій-
ськовій справі, побуті. Нанотехно-
логії вивчають закономірності фі-
зичних та хімічних систем протяж-
ністю порядку декількох наноме-
трів — 10-9 м. Людська волосина 
має діаметр біля 80 тисяч наноме-
трів, тому уявити розміри 
нанооб’єктів дуже складно. Тут 
маніпулюють окремими атомами 
та молекулами для побудови 
структур із наперед заданими 
властивостями. 

В наш час створені дослідні 
зразки наноконтейнерів для при-
цільної доставки ліків до уражених 
органів людини, створено нанови-
промінювачі для знищення злоя-
кісних пухлин. Нанотехнології до-
поможуть при трансплантації тка-
нин і органів та діагностиці клітин. 
Вчені працюють над створенням 
матеріалів, необхідних для ліку-
вання ран, опіків. Використовують 
нанотехнології в стоматології, кос-
метології, в галузі електроніки та 
інформаційних технологій. Сьогод-
ні створено транзистор розміром 
90 нм. На одному чипі можна роз-
ташовувати до 40 мільйонів тран-
зисторів величиною 130-180 нм. 
Можна собі уявити, якими компак-
тними, зручними для перенесення 
та використання стануть в най-
ближчому майбутньому наші 
комп’ютери, планшети, айфони. У 
військовій справі відпрацьовують-
ся технології створення та протидії 
“невидимості”. Ми знаємо про іс-
нування літаків-невидимок. Нано-

технології допоможуть їх виявляти 
та знешкоджувати. Науковці пра-
цюють в цій галузі, розробляють 
методи автоматичного ремонту 
пошкоджених поверхонь літаків, 
танків, створюють нанороботи, які 
можуть знищувати наслідки біоло-
гічних, хімічних забруднень. Ще 8 
років тому військове відомство Ні-
меччини Бундесвер використало 
наноматеріали для виготовлення 
білизни, шкарпет для своїх сол-
дат. Здавалось б, така прозаїчна 
річ — білизна, шкарпетки, а вчені 
підрахували, що при фізичних на-
вантаженнях на 40% зменшується 
боєздатність воїнів через виділен-
ня поту, особливо при потінні ніг. 
Котонові шкарпетки з нанесеною 
сіткою нанооб’єктів срібла, що має 
антибактеріальні властивості, руй-
нують мікроби, в результаті пито-
ма поверхня тіла знезаражена, 
суха. 

Було б добре забезпечити та-
кими речами наших захисників, 
що зупинили ворога на Донбасі. 
Тоді і війна закінчилась би скорі-
ше, і здоров’я б зберегли наші 
воїни, і матерям було б спокійні-
ше на душі, знаючи, що про їхніх 
синів і дочок дбають не лише во-
лонтери, керівництво держави, а 
й передова наука.

Лабораторії механіки, молеку-
лярної фізики, термодинаміки, 
обладнання для вимірювання шу-
мів, вивчення інтерференції зву-
кових, оптичних хвиль, досліджен-
ня термо- та фотолюмінесценції, 
визначення дефектів кристалів, їх 
вирощування та дослідження 
властивостей, виглядають досить 
скромно, проте тут нуртує думка 
вчених та виливається в наукові 
розробки, захист кандидатських 
та докторських дисертацій.

Інститут математики, фізики, 
інформатики і економіки, що пра-
цює на базі Дрогобицького уні-
верситету, розташований в при-
міщенні колишньої гімназії. Тут 
навчались Іван Франко, Василь 
Стефаник, а часи радянської доби 
цей величний, архітектурно до-
вершений храм наук перетворили 
у в’язницю НКВС з її катівнями та 
розстрільною стіною. Кажуть, жи-
телі сусідніх вулиць бояться копа-
ти землю на своїх садибах, щоб 
не натрапити на сліди невідомих 
поховань. Пелена неспокою, смут-
ку, трагізму огортає душу, коли 
читаєш прізвища невинно убитих 
на меморіальних плитах роз-
стрільної стіни. Тут востаннє 
усміхнулось сонце засновнику 
Українських Січових Стрільців Іва-
ну Чмолі, відомому діячеві Україн-
ської Народної республіки Вітвіць-
кому. Лише за кілька днів червня 
1941 року тут було розстріляно 
більш як 400 патріотів з різних ку-
точків України. Меморіал з високим 
Хрестом, дзвоном пам’яті, дбайли-
во доглянутим довкіллям, свідчить 
про те, що студенти педуніверсите-
ту, жителі Дрогобича пам’ятають 
про тих, хто загинув від рук катів з 
червоними зірками на кашкетах. 

Можливо, трагічний шепіт по-
мордованих у тюрмі долинув і до 
північних схилів гірського масиву 
Полонина Боржава, де серед кру-
тих скель та лісів причаївся 5-ти 

каскадний водоспад “Шипіт”, який 
вважають найкрасивішим на Закар-
патті, одним з 7 природних чудес 
України. Краса гір в цю пору осені 
неймовірна. Громади каміння,  вер-
шини і полонини Карпат вкрились 
барвистим килимом опалого листя. 
У промінні вранішнього сонця все 
довкола сяє позолотою. У шелесті 
листя в жебонінні води вчуваються 
дивні зв’язки. Невже й справді це 
шепіт закоханих, доля яких була 
трагічною через заздрість та жор-
стокість матері дівчини, що полю-
била бідного юнака. Як оповідає 
легенда про водоспад, жінка не 
змогла змиритись з вибором донь-
ки та прокляла дівчину і її легіня. 
Враз нахлинула шалена злива та 
жбурнула закоханих у вир води на 
гірське каміння, де вони і загинули. 
Чим ближче до 14 метрової гори з 
якої лине до землі бурхливий потік 
води, тим частіше можна почути і 
зойк, і розпачливі вигуки, а то і про-
кльони нерозумної матері, яка збо-
жеволіла від вчиненого зла. 

Не менше зло сьогодні чекає на 
молодь, опановану пристрастю до 
вживання наркотичних речовин. По 
дорозі на гору Гембу, що піднялась 
на 1491 метр над рівнем моря, нам 
траплялися розпластані на холодній 
землі шукачі голландського гриба 
— сильнодіючого наркотика. Дуже 
прикро на фоні прекрасних гірських 
краєвидів, серед безмежжя ліку-
вальних ягід та трав, спостерігати, 
як губить себе молодь, шукаючи 
отруту для свого організму. А по-
ряд, біля підніжжя Гемби, йдуть 
зйомки фільму “Семеро відважних” 
під керівництвом німецьких режисе-
рів, по канатній дорозі — найдовшо-
му витягу Закарпаття — 1650 метрів 
— на гору піднімаються все нові і 
нові групи туристів, по карколомних 
спусках шугають байкери і нікому 
немає діла до опанованих злим ду-
хом нещасних.

З важким серцем спускалась я з 
Гемби, всі 20 хвилин молячись за 
щасливе повернення на рівнину та 
за всіх знедолених.

За рідних, усіх, хто потребує за-
ступництва Бога, хто шукає зцілен-
ня від недуг, ми мали змогу помо-
литись в церкві святої Анни в Бо-
риславі. Це унікальний храм. У ньо-
му зібрано біля 1000 мощей святих, 
прикластися до яких випадає не 
кожному. Священик обителі отець 
Павло Василів познайомив нас з іс-
торією церкви, розповів про творців 
християнського вчення, про людей, 
які пов’язали свою долю із служін-
ням Богу та стали святими. Часточ-
ки  їх нетлінних останків в коштовно 
оздоблених раках зберігаються в 
церквах по всіх куточках землі. Бо-
риславський храм святої Анни чи не 
найбагатший у Європі та світі. Він 
був споруджений в 1902 році. Як 
костел святої Варвари — покрови-
тельки гірників, проіснував до 1945 
року. В часи войовничого атеїзму 
перетворений радянським керівни-
цтвом в склад міндобрив, пізніше 
меблевий магазин, похоронне бю-
ро, краєзнавчий музей. Духовне 
відродження храму почалось у 1989 
році, коли його повторно освятили. 

З ініціативи предстоятеля УГКЦ 
Любомира Гузара та благословення 
Римського Архиєрея Бенедикта XVI 

тут створюється паломницький 
центр. Першими до церкви прибули 
з Ватикану капсули з мощами Івана 
Хрестителя, священномученика Ми-
колая Чернецького, блаженних сес-
тер Олімпії та Лаврентії. З усього 
світу до Борислава надходять кап-
сули з мощами святих. Тут зберіга-
ється часточка волосся матері Бо-
жої, фрагменти ризи і посоху свято-
го Йосифа, кров Ісуса Христа, час-
точка животворного Хреста, на яко-
му розп’ятий Спаситель. Гора Гол-
гофа, на якій Ісус Христос прийняв 
покуту за весь грішний люд, в пере-
кладі на нашу мову означає Череп. 

Сірійський манускрипт Никоди-
ма повідає, що на ній був похова-
ний Адам з голови якого проросло 
дерево. “В Адамі помираємо, в 
Хресті оживаємо”, — сказав свяще-
ник. 400 випадків зцілення зафіксу-
вали в церкві святої Анни. Любо-
мир Гузар сказав: “Це церква — 
лічниця, де лікар — Ісус Христос зі 
своїми апостолами та іншими бо-
жими угодниками”. Цю святиню на-
зивають міні-Римом. Тут є капсули 
з мощами 12 апостолів, 72 учнів 
Христа, а в кінцевому підсумку, 
сподіваються служителі храму, бу-
де зосереджено до 2000 таких до-
рогоцінних реліквій. Слухаючи отця 
Романа, ми дізнались багато ціка-
вого про людей, які творили істо-
рію церкви. Коли учню Ісуса Ананію 
в Римі відрубали голову, вона тричі 
вдарилася об землю, одразу ж з 
місця падіння забило три фонтани, 
які діють і понині. Євангелист Лука 
— покровитель лікарів, написав 8 
ікон Матері Божої. Одна з них збе-
рігається в Ченстохові. Саме цією 
іконою наші князі благословляли 
своїх дітей. Тіло святого Спиридо-
на, який допомагає в скруті з гріш-
ми, житлом, впродовж століть має 
температуру 36,6 °С, святий Піо 
може перебувати в кількох місцях 
одночасно. Кожного року шиють 
нову пару мештів святому Тадею, а 
ровесниці Наполеона — Анні Марії, 
покровительці онкохворих — міня-
ють час від часу одяг. Вона нетлін-
на, як і Йосафат Кунцевич, щира 
молитва до якого може зцілити від 
сліпоти. Святість цих людей зупи-
нила процес псування тіла. Щоб 
полегшити страждання недужих, 
свята Тереза випрошувала для се-
бе хвороби людей, ліванка Ребекка 
Рафка захищає сиріт, а Єлизавета 
Конорі Мора заступниця зрадже-
них та засуджених. Тут можна зна-
йти розраду  у всіх життєвих ви-
пробуваннях та молитвою попро-
сити опіки у свого небесного тезки-
покровителя, приклавши до капсу-
ли з його мощами образок із зо-
браженням святого. Дуже цікаво 
отець Павло Василів трактує свя-
тість — це бути добрим чоловіком 
чи дружиною, виховати добрих 
дітей, не забувати стареньких 
батьків, допомагати покривдже-
ним, бути вірним своїй церкві, 
батьківщині.

Разом з усіма присутніми в 
храмі ми помолились за здоров’я 
наших хлопців, що перебувають 
на сході України, щоб якомога 
швидше запанував мир над на-
шою багатостраждальною зем-
лею Донбасу. 

Під мирним небом, серед роз-
кішної природи Закарпаття розки-
нувся райцентр Воловець, де ми 
провели два незабутні вечори, зу-
пинившись у садибі “Затишок у 
Йолани”. Спільна трапеза, смачні 
страви, українська пісня зігріли ду-
шу, прогнали втому, додали сил 
на подальшу мандрівку по Карпа-
тах, які славляться своїми лісами, 
цілющими водами та травами і бі-
лими грибами. Справжніх білих 
велетнів знайшли Вікторія та Лю-
бомир Тригубишини, а ще багато 
лисичок, синяків потрапило у ко-
шики наших колег - фізиків.

На згадку про подорож по За-
карпаттю ми привезли і маленькі 
ялинки, які висадили біля своїх до-
мівок. 

Кожен виїзний семінар вчителів 
Тернопільського району, який орга-
нізовує керівник методоб’єднання 
Михайло Шемеля, — крок до піз-
нання таємниць природи та науки. 
З нетерпінням чекатимемо нових 
цікавих, повчальних подорожей-
семінарів, адже багатства України, 
як інтелектуальні так і природні, не-
вичерпні!

Нанотехнології – крок у майбутнє

Учителі фізики Тернопільського району біля водоспаду Шипіт на Закарпатті.
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ПРОДАМ
* дрібну картоплю. Тел.  (096) 

134-43-68. 
* квашену капусту. Тел.: (068) 

246-76-14. 
•автомобіль ”Джілі” МК Імп-

реза 2010 р. випуску. Газ-
бензин, повна комплектація, 
відмінний стан. Тел.: (097) 776-
77-07.

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

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

* бетонозмішувач б/к, ванна 
довжиною 1,5 м, 2 умивальни-
ки, 4-камфорна газова плита, 
70 шт. темно-вишневого кахлю. 
Тел.: (098) 11-90-464.

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше 

— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06. www.tractor_c.
com ua 

КУПЛЮ 
* сіно. Тел.: (098) 945-21-

30.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочис-

тих подій (серця, лебеді тощо), 
ведучі на весілля, тамада, на-
родні обряди. Тел. 098 592-71-
01. 

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

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

* лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, 
Тернопільський район, Орест 
Михайлович Лук’янець. Тел.: 
42-36-32, (068) 539-25-33, (097) 

207-65-23.
* виконуємо сантехнічні і  

газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-

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

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, 

ювілей), тел.: 095-64-03-266, 
096-36-17-373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у села, 
запис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. Тел. (0352) 54-11-93.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Це важливо ●Війна і ми ●

Запроваджено механізм по-
дання фізичними особами заяв у 
сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану через мережу 
Інтернет з використанням веб-
порталу “Звернення у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивільно-
го стану” (www.minjust.gov.ua). 
громадяни мають можливість в 
електронній формі подати звер-
нення та заяви з особистим елек-
тронним підписом з питань дер-
жавної реєстрації народження 
дитини, шлюбу, розірвання шлю-
бу, зміни імені, отримання по-
вторного свідоцтва про державну 
реєстрацію акта цивільного стану 
чи витягу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян 
до відділів державної реєстрації 
актів цивільного стану Тернопіль-
ської області.

За допомогою веб-порталу ко-
ристувач може:

• заповнити заяви всіх видів, 
що подаються до органів ДРАЦС;

• надіслати до відділів ДРАЦС 
скан-копії документів;                                            
здійснити онлайн-оплату послуг з 
використанням платіжних сис-
тем;

• записатися на прийом до 
відділу ДРАЦС із зазначенням 
зручних дати і часу;

• задати питання та отримати 
відповіді від відповідальних осіб 
органів ДРАЦС;

• відслідковувати стан заяв 
або звернення в Особистому ка-
бінеті.

Оксана ДУМАНСЬКА, 
начальник відділу державної                                                                                

реєстрації актів цивільного 
стану Тернопільського 
районного управління                                                

юстиції у Тернопільській 
області.

Веб-портал ДРАЦC

21 листопада, в день Гіднос-
ті та Свободи, в селі Ігровиця 
Тернопільського району від-
булося урочисте відкриття та 
освячення пам’ятника Геро-
ям Небесної Сотні та україн-
ським воїнам, які загинули у 
боротьбі за свободу, ціліс-
ність та єдність України. 

В місцевому храмі Парасковеї 
Терновської відбулася служба Бо-
жа за здоров’я жертводавців та за 
упокій полеглих героїв. Директор 

будинку культури Юлія Чупик ра-
зом зі школярами підготувала не-
величкий концерт на тему “Увіко-
вічнення боротьби українського 
народу за незалежність”.

Після служби жителі Ігровиці 
прийшли до центральної частини 
села, де відбулося освячення 
пам’ятника. За ініціативи Ігровиць-
кого сільського голови Галини Го-
лик, настоятеля храму отця Рома-
на Дутчака та підтримки  одно-
сельчан пам’ятник поставив міс-
цевий підприємець Петро  

Душенько зі своїми працівниками. 
Сподіваємося, пам’ятник буде 

тим місцем, де завжди будуть 
стояти живі квіти, будуть запале-
ні свічки та будуть приходити 
люди, щоб помолитися та відда-
ти честь  і славу нашим україн-
ським героям.

На пам’ятнику написано такі 
слова:

“Хто в борні за волю для щастя 
людства голову поклав, він міг би 
мати зовсім іншу долю, та за сво-
боду він життя віддав”.

Пам’ятник Героям  
Небесної Сотні в Ігровиці

Під час відкриття та освячення пам’ятника Героям Небесної Сотні  
та українським воїнам у с. Ігровиця о. Роман Дутчак, Ігровицький сільський голова Галина Голик,  

депутат Тернопільської районної ради Володимир Мокрицький та громада села.

У Центрі підтримки підприєм-
ницьких ініціатив, що діє у Тер-
нопільському міськрайонному 
центрі зайнятості відбувся семі-
нар “Як розпочати свій бізнес?” 
за участю представника гро-
мадської організації “Зелений 
простір”, координатора 
житлово-комунальних та енер-
гетичних програм Громадян-
ської мережі ОПОРА в рамках 
Проекту USAID “Муніципальна 
енергетична реформа в Україні” 
Андрія Мартишко, який пояснив 
актуальність питань енергое-
фективності, розповів про ви-

користання альтернативних 
джерел енергії, розвиток під-
приємництва у цьому напрямку.

“Аби у квартирі було тепло і 
водночас приходили менші ра-
хунки, кожен власник повинен 
дбати не тільки про власне жит-
ло, а й про під’їзд, дах, сходову 
клітку. Тому, в першу чергу, по-
трібно створювати ОСББ, адже 
саме споживачі повинні брати 
керування будинком в свої ру-
ки; встановлювати теплові пунк-
ти та системи обліку усіх енер-
гоносіїв, — наголосив Андрій 
Мартишко. — Сьогодні впрова-

дження заходів з енергоефек-
тивності створює попит на від-
повідні товари та послуги. Від-
так, на ринку праці актуальними 
стають енергоаудитори, буді-
вельники, виробники ізоляцій та 
будівельних матеріалів”.

У заході взяли участь 9 осіб 
із числа безробітних, а також 
були присутні інші особи, заці-
кавлені у даній інформації. 

До речі, з початку 2015 року 
за сприянням Тернопільського 
міськрайонного центру зайня-
тості власну справу започатку-
вали 62 особи.

Зайнятість ●

Актуальне енергозбереження

Що робити 
платникам податків 

у разі втрати 
первинних 

документів?
Відділ комунікацій Тернопіль-

ської ОДПІ повідомляє, що Дер-
жавна фіскальна служба України 
в листі від 20.11.2015 № 24797 
дала роз’яснення стосовно від-
новлення платниками податків 
втрачених документів, що є пред-
метом перевірки. 

Так, відповідно до наданої 
консультації, платники податків 
зобов’язані забезпечити збері-
гання документів, пов’язаних з 
виконанням вимог законодав-
ства, контроль за дотриманням 
якого покладений на контролюю-
чі органи, не менше 1095 днів з 
дня подання податкової звітнос-
ті, для складання якої використо-
вуються вказані документи. 

У разі втрати, ушкодження або 
дострокового знищення таких 
документів, платник податків 
зобов’язаний в п’ятиденний тер-
мін з дня такої події письмово 
повідомити контролюючий орган 
за місцем обліку.

Що стосується відновлення 
документів, то порядок дій у разі 
втрати первинних документів ви-
значений пунктом 6.10 Положен-
ня № 88 “Про документальне за-
безпечення записів у бухгалтер-
ському обліку”. Зокрема, у разі 
пропажі або знищення первин-
них документів, облікових регі-
стрів і звітів керівник підприєм-
ства, установи письмово повідо-
мляє про це правоохоронні орга-
ни та наказом призначає комісію 
для встановлення переліку від-
сутніх документів та розслідуван-
ня причин їх пропажі або зни-
щення.

Для участі в роботі комісії за-
прошуються представники слід-
чих органів, охорони і державно-
го пожежного нагляду. Результа-
ти роботи комісії оформляються 
актом, який затверджується ке-
рівником підприємства, устано-

ви. Копія акта надсилається ор-
гану, в сфері управління якого 
перебуває підприємство, устано-
ва, а також державній податковій 
інспекції в 10-денний термін.

Чверть мільйона  
громадян відвідали 

ЦОП
У Центрі обслуговування плат-

ників Тернопільської ОДПІ за-
вжди людно. Громадяни отриму-
ють різні довідки, представники 
бізнесу реєструються та консуль-
туються з питань податкового за-
конодавства, відправляють із 
спеціально облаштованих робо-
чих місць для платників податко-
ву звітність в електронному ви-
гляді, складають заяви на отри-
мання витягів та реєстрацію книг 
обліку доходів.

І це, далеко не увесь перелік 
адміністративних послуг та сер-
вісів, які тут надаються. Впро-
довж січня – листопада поріг 
ЦОПу переступили майже 250 
тисяч громадян, яким було нада-
но більш як 24 тисячі адмінпос-
луг. Найпоширенішою – видача 
картки платника податків, за 
якою звернулись 13145 грома-
дян, 1447 підприємців зареє-
струвались як платники єдиного 
податку, а 1970 звернулись, щоб 
отримати витяг з реєстру плат-
ників – “єдинників”.

Зареєстрували книги обліку 
доходів і витрат 1204 підприємці, 
а 1764 відвідувачі – отримали до-
відки про відсутність заборгова-
ності з платежів до бюджету. Ще 
3205 представників бізнесу по-
бажали зареєструвати книги об-
ліку розрахункових операцій.

Для зручності платників Центр 
у вівторок та четвер працює в 
подовженому режимі з 9.00 до 
20.00 год., в понеділок і середу з 
9.00 до 18.00 год., в п’ятницю – 
до 18.00 год., у суботу з 9.00 год. 
до 16.00 год. Звернутись також 
можна ів телефонному режимі за 
номером: 43-46-10.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Підгороднянська сільська рада оголошує конкурс із відбору суб’єктів оціночної діяльності, які бу-
дуть залучені до проведення незалежної оцінки вулиць села Підгородне загальною протяжністю 
11,922 м за адресою: с. Підгороднє, Тернопільський район, Тернопільська область.

Конкурс відбудеться через 10 днів після опублікування цієї інформації в районній газеті. Конкурсна 
документація приймається за 4 робочих дні до оголошення дати проведення конкурсу (включно) за 
адресою: вул. Зелена, 2 Тернопільського району Тернопільської області.

Телефон для довідок: 55-04-97.
Підгороднянський сільський голова С. В. ЧАПРАК.
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Великі українці ●

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Наприкінці липня Україна 
відзначила 150-річний юві-
лей з дня народження пред-
стоятеля Української греко-
католицької церкви (УГКЦ) 
Митрополита Андрея Шеп-
тицького. У Львові на від-
критті пам’ятника Владиці  
Президент України Петро 
Порошенко  відзначив за-
слуги церковного діяча у 
справі становлення неза-
лежності України. 

Андрей Шептицький очолював 
УГКЦ з 1901 по 1944 роки. За 
цей час влада в Галичині зміню-
валася сім разів, та й саме існу-
вання церкви було під загрозою. 
Владика зумів не лише зберегти 
храми і віру, але і об’єднати на-
вколо себе українців. Більше то-
го, він сприяв всебічному розви-
тку регіону: відкривав школи і 
лікарні, надавав стипендії на на-
вчання за кордоном, сприяв від-
криттю заповідників і курортів, 
заснував Національний музей у 
Львові.   

Дуже багато зробив Владика 
для єврейського населення Гали-
чини. Під час Другої світової війни 

він переховував дітей і цілі роди-
ни, що втекли з польських гетто. 
Звертався до Генріха Гіммлера і 
Папи Римського з протестом про-
ти геноциду євреїв. Вже не раз 
розглядалося питання визнання 
митрополита “Праведником наро-
дів світу”.  Українська єврейська 
громада заслуги Шептицького ви-
знала  в 2008 році, оголосивши  
Владику Праведником.

Митрополит відомий тим, що 
всіляко закликав припинити між-
національний конфлікт українців і 
поляків, а також прагнув до 
об’єднання християнських кон-
фесій. Численні заслуги митро-
полита Андрея Шептицького пе-
ред церквою послужили приво-
дом для початку процедури його 
беатифікації (обряд зарахування 
померлого до лику блаженних в 
католицтві).

22 листопада у клубі села Тов-
столуг Тернопільського району 
відбулася урочиста академія, 
приурочена 150-річчю з дня на-
родження Митрополита Андрея 
Шептицького.  Дійство благосло-
вив парох Товстолуга та Застінки 
о. Василь Собчук. Ведучі  Хрис-
тина Вівчар та Василь Собчук 
розказали про шлях  Романа-
Олександра Шептицького з дитя-
чих літ до митрополичого сану 
УКГЦ. 

Молодь показала інсценізова-
ні дійства з життя Андрея Шеп-
тицького, в яких взяли участь 
Андрій Вівчар, Наталія Васусь, 
Роман Висоцький, Андрій Дідик, 
Наталя Ференц, Інна Панькевич, 
Віталій Юсько, Леся і Юлія Сала-
мандри, Тетяна Кобилянська, Ві-
кторія Тарнавська, Юлія та Ната-
лія Гоцко, Юрій Собчук, Миколка 
та Оля Римарі. 

Пісню “Батьки” виконали Окса-
на Ярема та Надія Собчук, а 
“Розкажу про Україну” — Наталія 
Васусь. Вірші про Митрополита 
Андрея Шептицького, про його 
перше причастя розповіли Юлія 
Гоцко та Вікторія Тарнавська.  
Учасники танцювальних колекти-
вів клубу села Товстолуг (мис-
тецький керівник Надія Собчук) 
показали композиції “Батьківщи-
на” та “Перлина України”. Озву-
чеення забезпечили Тарас При-
сташ та Павло Трофіменко.

Двогодинне дійство приверну-
ло увагу багатьох людей з Тов-
столуга, Застінки, гостей з Тер-
нополя, які прибули у недільний 
день до сільського клубу, щоб 
ще раз згадати великого україн-
ця з графського роду, який від-
рікся від земних благ,  зробивши 
для церкви та народу стільки, що 
цих добрих справ вистачило б на 
кілька людських життів.

У Товстолузі склали  
шану Владиці Андрею

Отець Василь Собчук та учасники урочистостей, присвячених 150-річчю з дня народження  
предстоятеля Української греко-католицької церкви Митрополита Андрея Шептицького.

Наталя ПЕРЕЙМИБІДА, 
начальник відділу 

персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління соціального захисту 
населення Тернопільської РДА.

Відповідно до пунктів 1 та 5 
Прикінцевих положень ЗУ 
“Про національну поліцію”, 
з 07.11.2015 втратив чин-
ність Закон України “Про 
міліцію”.

Таким чином, особи, які мали 
право на пільги згідно із ЗУ “Про 
міліцію” (звільнені із служби за 
віком, хворобою або вислугою 
років працівники міліції, особи 

начальницького складу податко-
вої міліції, особи рядового і на-
чальницького складу кримінально-
виконавчої служби; діти (до до-
сягнення повноліття) працівників 
міліції, осіб начальницького скла-
ду податкової міліції, рядового і 
начальницького складу 
кримінально-виконавчої служби, 
загиблих або померлих у зв’язку 
з виконанням службових 
обов’язків, непрацездатні члени 
сімей, які перебували на їх утри-
манні) з 07.11.2015 втратили 
право на пільги. 

Особи, які втратили право на 
пільги,  можуть звернутися за при-
значенням житлової субсидії. До-
відки за тел.: 53-25-90.

Консультації ●

Якщо втрачено  
право на пільги

Запроваджено електронний 
сервіс з проставлення апостилю 
на документах, що видаються ор-
ганами юстиції та судами, а також 
на документах, що оформляються 
нотаріусами України. Електро-
нний апостиль — це штамп, який 
проставляють на документах, та-
ким чином вони не потребують 
додаткової легалізації. 

Тепер завірити документи 
можна, здавши їх  з вівторка по 
суботу у відділ державної реє-
страції актів цивільного стану. 
Заяву про проставлення апос-
тилю може подати будь-яка 
особа за умови пред’явлення 
документа, що посвідчує особу, 
а також оригінал документа, на 
якому необхідно проставити 
апостиль, документ про оплату 
послуги з проставлення апости-

ля або документа, що підтвер-
джує право на звільнення від 
оплати. Коштує ця послуга 51 
гривень із фізичних осіб та 85 
гривень  із юридичних осіб. 
Працівниками відділу ДРАЦС 
скануються документи та над-
силаються в Міністерство юсти-
ції України, там їх розглядають, 
приймають рішення та поверта-
ють назад. Особа приходить у 
той відділ, в якому вона подава-
ла документи, і вже отримує 
результат.

Оксана ДУМАНСЬКА, 
начальник відділу державної                                                                                

реєстрації актів цивільного 
стану Тернопільського 
районного управління                                                       

юстиції у Тернопільській 
області.                                           

Електронні сервіси ●

Апостиль

Надія ЗЮБРОВСЬКА, 
директор меморіального 

музею Соломії 
Крушельницької с. Біла.

Багата і щедра талантами, 
хорошими людьми наша 
Тернопільщина. Одним із та-
лановитих земляків був наш 
сучасник і земляк Петро 
Костьович Медведик. Цієї 
осені йому виповнилося б 90 
років, і наша громадськість 
відзначала б  60-річчя його 
творчої діяльності.

Петро Медведик проявив себе 
як активний громадський діяч, лі-
тературознавець, фольклорист та 
етнограф, мистецтвознавець, бі-
бліограф. Петро Костьович зби-
рав і досліджував народні пісні, 
казки і легенди. Здійснив публіка-
ції сотень статей, нарисів, твор-
чих портретів, досліджень і пошу-
ків про діячів культури, науки, 
мистецтва.  Збирав по крупинці, 
щоб не забулася багатюща скарб-
ниця народного таланту.

Його книги “Пісні Тернопільщи-
ни”, “Народні пісні села Соломії 
Крушельницької”, “Село Жабиня: 
весілля, народні звичаї та обряди”, 
“Євшан-зілля: народні легенди та 
перекази Поділля”, “Казки Західно-
го  Поділля” стали підручниками у 

вивченні старовини рідного краю.
Працюючи старшим науковим 

працівником у меморіальному му-
зеї Соломії Крушельницької, був 
великим  шанувальником імені Со-
ломії. Досліджував невідомі факти 
із життя співачки, її родини, твор-
чого оточення. Видав книгу “Віно-
чок Соломії Крушельницької”. Зби-

рав і друкував у пресі спогади про 
письменників, композиторів, акто-
рів, співаків, художників в енцикло-
педіях, бібліографічних довідниках.

Був одним із організаторів му-
зею Соломії Крушельницької в 
с. Біла, допомагав у створенні му-
зеїв “Театральна Тернопільщина” в 
Копичинцях, музею академіка Ки-
рила Студинського  у Кип’ячці. За 
його допомогою були відкриті 
пам’ятники Лесі Українці (с. Бе-
режці), Іванові Франкові (Терно-
піль), Катерині Рубчаковій (Чорт-
ків). Був лауреатом Тернопільської 
обласної премії імені Володимира 
Гнатюка; лауреатом республікан-
ської премії імені Павла Чубин-
ського.

Вшановуючи пам’ять нашого 
славного земляка, пам’ятаємо, що 
його трудовий подвиг на ниві на-
ціонального відродження гідний 
наслідування, а знайдені ним чис-
ленні скарби народної мудрості 
навічно вписали його ім’я в історію 
української культури.

В Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї пройшли пер-
ші науково-краєзнавчі читання 
пам’яті Петра Медведика (до 90-
річчя від дня народження), в мемо-
ріальному музеї Соломії Крушель-
ницької – вечір памяті, в бібліотеці 
с. Біла експонувалась виставка 
“Збирач народних перлин”.

Талановиті земляки ●

Шукач і хранитель  
народних скарбів

Петру Медведику цьогоріч  
виповнилося б 90 років.

У зв’язку з розробленням містобудівної документації “Генераль-
ного плану сіл Лозова та Курники” (далі — генплан), з метою вра-
хування громадських інтересів, відповідно до рішення виконкому 
Лозівської сільської ради від 25.11.2015 р. № 25 “Про проведення 
громадського обговорення проекту генплану сіл Лозова та Курники 
та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення генерального плану сіл Лозова та Курники”, з 
14.12.2015 р. по 13.01.2016 р. проводиться обговорення та розгляд 
проекту генплану сіл Лозова та Курники.

Мета розробкти проекту генплану: визначення принципових на-
прямків та параметрів розвитку планувальної структури і забудови 
територій села, важливих інженерних проблем із врахуванням ви-
мог охорони навколишнього середовища. Це комплексний доку-
мент для здійснення стратегічної та оперативної діяльності сіль-
ської ради та виконавчого комітету у напрямку соціально-
економічного розвитку, організації вулично-дорожнього руху, ін-
жерного обладнання і благоустрою, охорони природи, а також ви-
значення черговості освоєння територій.

Замовник містобудівної документації: Лозівська сільська рада.
Розробник містобудівної документації: ПП “Архітектурно-

проектне бюро “АРКО”.
Пропозиції подаються в Лозівську сільську раду у письмовому 

вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця прожи-
вання, особистого підпису; від юридичних осіб — із зазначенням їх 
найменування, місцезнаходження, посади і особистим підписом 
керівника, печаткою. Пропозиції повинні містити обґрунтування з 
урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних 
стандартів та правил.

Ознайомитися з графічними матеріалами можна в Лозівській 
сільській раді за адресою: с. Лозова, вул. Грушевського, 46.

Лозівський сільський голова В. М. ГУЛЬ.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня містобудівної документації “Детальний план території житлової 
забудови в с. Байківці (земельна ділянка Гордієнко С. А.)”. 

Громадське слухання відбудеться 12 січня 2016 р. о 16.00 годи-
ні в приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: 
вул. С. Стрільців, 43, с. Байківці, Тернопільський р-н, Тернопільська 
обл. Додаткова інформація за телефоном: (0352) 29-62-44.

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

Управління соціального захисту населення Тернопільської 
районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади провідного спеціаліста сектору прийняття рі-
шення відділу грошових виплат і компенсацій.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі доку-
менти:

1. Заяву про участь у конкурсі;
2. Особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;
4. Копію  паспорта громадянина України;
5. Копію ідентифікаційного номеру; 
6. Копію документа про освіту;
7. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-

сового характеру за 2014 рік;
8. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на 

державну службу;
9. Згоду на збір та обробку персональних даних.
Вимоги до учасників конкурсу: володіння державною мовою, по-

вна вища економічна освіта, володіння ПК, стаж роботи не менше 
2-ох років.

Оголошення ●
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Гороскоп ●

Отримаєте підтримку і допомогу, про вас 
піклуватимуться навіть ті, від кого ви цього 
не очікуєте. З’явиться безліч зустрічей та 
поїздок. Доведеться зустрітися і познайо-
митися з великою кількістю людей. Тиждень 
сприятливий для змін у житті і на роботі. 

Перша половина тижня — час, коли по-
трібно подбати про власну безпеку. Будьте 
обережні, остерігайтеся ворогів, гніву недо-
брих людей, фінансових афер і всього, що 
може зіпсувати вам життя. Ближче до ви-
хідних ситуація зміниться на краще, всі не-
гаразди зникнуть.

З початку тижня можете сміливо вирішу-
вати те, що запланували зробити до Нового 
року. Можуть з’явитися думки, які не дава-
тимуть спокою і змушуватимуть до змін. До-
бре подумайте, перш ніж ризикувати. На 
вихідних не зловживайте алкоголем і не 
провокуйте близьких. 

З понеділка займіться собою. Вдалий 
час для відпочинку, фізичних вправ, маса-
жів та інших способів почуватися краще. 
З’явиться багато невідкладних справ, які 
будуть корисними і цікавими.

На початку тижня можете опинитися в 

центрі протистояння «друзі — кохана люди-
на». Кожен буде претендувати на вашу ува-
гу і не терпітиме конкуренції. Намагайтеся 
всім приділити увагу, адже це впливатиме 
на вашу роботу і відпочинок. Може забрак-
нути часу для дозвілля.

Тиждень розпочнеться не досить вдало. 
Відчуєте, що понеділок — справді важкий 
день. Важливих справ на цей день не пла-
нуйте. Середа теж не дасть дивідендів, зате 
вівторок і четвер будуть вдалими. Не пере-
ймайтеся інформацією, яку отримаєте в 
другій половині тижня. 

Можливо почуєте плітку про себе, яку 
придумають колеги або конкуренти. Однак 
не варто на цьому зосереджуватися, бо во-
на не призведе до негативних наслідків. 
Цей тиждень буде сприятливим для вирі-
шення домашніх клопотів, а також для спіл-
кування зі старшими. 

З початку тижня з’явиться багато про-
блем, перш за все, фінансових. Потреби 
переважатимуть можливості. Проблемні пи-
тання вирішаються позитивно, без тривог. 
Беріть участь у змаганнях, вам буде талани-
ти. 

Цей тиждень принесе вам багато неспо-
діванок, особливо в коханні. Зможете зна-

йти компроміс із людьми, які важко йдуть на 
контакт. Не час для того, щоб комусь на-
бридати. Тиждень сприятливий для прове-
дення фінансових операцій і важливих по-
купок.

Можливо, з початку тижня згадаєте про 
справи, які раніше не довели до кінця. До-
ведеться відповідати за те, що колись легко 
забули, відстоювати власну позицію. Однак 
серйозно ваша репутація не постраждає. 
Пильнуйте здоров’я.

Справи, розпочаті в перші дні тижня, 
знайдуть підтримку і будуть гідно оцінені. 
Працюватимете на перспективу. Це вима-
гатиме затрат часу і сили. Очікуйте допо-
моги близьких. У вихідні чекайте сюрпризів 
— ваші друзі можуть вас здивувати.

Обставини будуть несприятливими, мо-
жете опинитися в центрі конфліктних ситуа-
цій як на роботі, так і з друзями чи сусідами. 
На вівторок, четвер і п’ятницю не плануйте 
вирішення важливих питань, навіть тих, які 
нещодавно були для вас ризикованими.

від Івана Круп'яка з 14 по 20 грудня

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 №48 

від 4 грудня 2015 року.

Бабуся з онукою два тижні грали в шко-
лу. І тільки наприкінці другого тижня бабу-
ся дізналася, що робить замість неї до-
машнє завдання.

У кімнату вбігає бліда покоївка:
— Мадам! Ваш чоловік лежить у залі на 

підлозі і не дихає, в руках у нього папі-
рець, поруч лежить згорток.

— О, нарешті прибула норкова шуба, 
яку я замовляла.

Чоловік під час сварки кричить до  
дружини:

— Хто в домі хазяїн?
— Я, — спокійно відповідає жінка. — А 

що?
— Ні, нічого. Так… просто запитав.

Зайшли два юристи в кафе зі своїми 
бутербродами, замовили каву і почали  
їсти. Підійшов офіціант і сказав, що свою 
їжу в кафе споживати не можна. Юристи 
переглянулися, помінялися бутербродами 
і продовжили трапезу.

У мене був гарний тиждень — за п’ять 
робочих днів хотілося звільнитися лише 
тричі.

У закордонних новинах: «Українці при-
думали автомобіль, який може проїхати 
по будь-яких болотах, лісах і полях. Що 
тільки українці не придумають, аби дорогу 
не будувати!».

Приходить п’яний чолов’яга додому 
вночі. Падає, все гримить, дзвенить. Ви-
скакують заспані діти і дружина. Чоловік 
піднімає голову і каже:

— Що, не спиться без татка?
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Спортивні новини ●

Вітаємо! ●

Олена ХОМ’ЯК,  
учениця 11-А класу 

НВК 
“Великобірківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. С. Балея”.

Щорічно серед за-
гальноосвітніх шкіл 
Терноп ільсько го 
району проводять-
ся спортивні зма-
гання з різних ви-
дів спорту. Учні ма-
ють змогу показати 
свої вміння і витри-
валість. 

6 листопада у Вели-
когаївській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбулися зма-
гання серед дівчат. За 
звання чемпіона змага-
лися команди з Вели-
ких Гаїв, Мишкович та 
Великих Бірок. Спортс-
мени викладалися на 
повну силу, старалися 
вибороти перемогу для 
своєї школи. У запеклій 
боротьбі переможцями 
стали учениці НВК “Ве-

ликобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія імені Степана 
Балея”, які продемонстрували 
командну гру.

Чемпіонами Тернопільського 
району стали Аліна Новаков-
ська (капітан команди), Анна 
Латин, Оксана Мороз, Анаста-
сія Гончар, Юліта Соколова, Ві-

кторія Пащин, Марія Савків, 
Мар’яна Саїк, Тетяна Гранат, 
Мальвіна Чудик, Діана-Марія 
Баула та Олександра Чешкіна. 

Через тиждень у стінах рід-
ного спортивного залу чемпіо-
нами Тернопільського району з 
волейболу стали хлопці НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія імені Степана 

Балея”. До нашої 
школи завітали ко-
манди із ЗОШ Остро-
ва, Великих Гаїв, По-
чапинець, Мишкович. 
Хлопцям було нелег-
ко, адже суперники 
були сильними. Од-
нак вони здобули пе-
ремоги в усіх іграх. У 
чемпіонському складі 
команди були Олег 
Клачинський (капітан 
команди), Ростислав 
Карпишин, Вадим 
Кульчицький, Михай-
ло Копачівський, Во-
лодимир Стеценко, 
Роман П’ятківський, 
Святослав Крамар, 
Юрій Гуйда,  Олек-
сандр Боєчко. Друге 
місце посіла Мишко-
вицька ЗОШ І-ІІІ ст., 
бронза дісталась 
хлопцям Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.

До перемоги шко-
лярів привів учитель 
фізичного виховання, 
керівник гуртка з во-
лейболу Сергій Касі-

ян. Таким чином, НВК “Велико-
бірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія імені Степана Балея” 
стала чемпіоном у ХХ Спортив-
них іграх 2015 року з волейбо-
лу. 21 листопада збірна Терно-
пільського району з волейболу 
змагатиметься на обласних 
змаганнях у Бережанах.

Педагогічний 
колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ сту-
пенів ім. Володи-
мира Гарматія ві-
тає з днем наро-
дження вчителя 
фізичної культури 
Олега Аркадійо-
вича ЛУБ’ЯНСЬКОГО, вчителів 
іноземної мови Галину  
Володимирівну ЖМУРКО та  
Ірину Романівну ГРОНСЬКУ.

З днем народження вітаємо, 

щастя й радості бажаємо,

Здоров’я Вам такого, як у дуба молодого,

Щоб щасливо Вам жилося

 і задумане збулося,

Щоб у роботі все горіло 

і в кишені шелестіло,

Щоб здорові Ви були і сто років прожили.

Колектив територіального  
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району щиро ві-
тає з ювілеєм соціального робітни-
ка селища Великі Бірки Галину  
Михайлівну ДЖЕРДЖ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз..

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя музики Марію 
Богданівну ЧЕПИГУ та вчителя 
англійської мови Оксану  
Михайлівну КОВАЛИК.

Хай квітнуть рясно літа Ваші,

Незгоди зникнуть вдалині,

Хай тепло приносять з вирію лелеки,

Щастя і здоров’я на своїм крилі.

Хай і далі сонце щиро Вам сміється,

Хай доля встеляє стежечки добром,

Хай спокійно і радісно живеться,

Зігрівайте довго всіх своїм теплом.

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів вітає з днем наро-
дження вчителя зарубіжної літера-
тури й основ християнської етики 
Надію Євгенівну ЧУЙКО.

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! 

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів ім. О. Г. Барвінського 
вітає з днем народження і Днем 
ангела директора школи Катери-
ну Іванівну ЛЕВЧУК, з днем на-
родження вчителя математики 
Богдана Михайловича ПРУСА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з 
днем народження вчителя англій-
ської мови Мар’яну Володими-
рівну КИКІШ і технічного праців-
ника Лесю Теодозіївну  
ДМИТРУСЬ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження вихователя дитячого 
садка “Метелик” с. Байківці  
Зоряну Романівну ГУМЕННУ.

Хай Матір Божа Вас охороняє, 

В душі панують мир і доброта, 

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

З повагою — колективи дитя-
чого садка “Метелик”  
с. Байківці, Байковецької сіль-
ської ради. 

Колектив осередку «Просвіта» 
та працівники клубу с. Смиківці 
вітають з днем народження  
Надію Євгенівну ЧУЙКО.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш згоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння.

Вітаємо з днем народження  
ендокринолога ТРТМО Ірину Ми-
хайлівну СМІЛЬСЬКУ, зубного 
техніка ТРТМО Степана Олегови-
ча БЕРЕЗОВСЬКОГО, молодшу 
медсестру ТРТМО Галину Пе-
трівну ЦУПЕР, медичну сестру 
ТРТМО Ганну Ігорівну ЗАЙЧУК, 
водія ТРТМО Богдана Богдано-
вича ДЗЮБАКА, завідувача гос-
подарства ТРТМО Миколу Івано-
вича ДОМШОГО, завідуючу  
ФАПом с. Лучка Любомиру  
Теодозіївну КОЗЛОВСЬКУ, за-
відуючу ФАПом с. Острів Ларису 
Зіновіївну ШТОГУН.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ступенів ім. Володи-
мира Гарматія вітає з 65-річчям 
учителя-пенсіонера Григорія  
Никифоровича КРАВЧУКА.

Від щирого серця здоров’я бажаємо,

Вам зичимо в спокої довго ще жити,

Ніколи в житті ні за чим не тужити,

Хай світлою буде життєва дорога,

Любов від людей, а ласка — від Бога.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження учасницю жіно-
чого вокального ансамблю  
“Байківчанка” БК с. Байківці  
Ольгу Михайлівну СТРУТИНСЬКУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — колективи 
будинку культури  

с. Байківці, Байковецької 
сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження учасника зразкового 
фольклорно-етнографічного гурту 
“Чернелівські забави” БК 
с. Чернелів-Руський Миколу 
БАБІЯ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

З повагою — дирекція БК 
с. Чернелів-Руський.

Великобірківські 
волейболісти найсильніші

Команда дівчат (верхній ряд зліва направо): Анастасія Гончар,  
Вікторія Пащин, Анна Латин, Аліна Новаковська, Оксана Мороз,  

Мальвіна Чудик, Тетяна Гранат. Нижній ряд: Олександра Чешкіна, 
Мар’яна Саїк, Марія Савків, Юліта Соколова, Діана-Марія Баула.  

Крайній справа — вчитель фізичної культури НВК «Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея» Сергій Касіян.

Команда хлопців (зліва направо): Вадим Кульчицький, Володимир Стеценко, 
Роман П’ятківський, Юрій Гуйда, Михайло Копачівський,  

Олег Клачинський. Нижній ряд: Олександр Боєчко, Ростислав Карпишин, 
Святослав Крамар. Крайній справа — вчитель фізичної культури НВК  
«Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея» Сергій Касіян.

Культура ●

20-22 листопада ц. р. гурт “Легка Доріжка” будинку культури села Мишковичі Тернопільського 
району взяв участь у фестивалі “12-ті Дні Української культури” в місті Зелена гора  

та у “5-му перегляді пісні літургічної” в місті Стагвард Щецінський (Польща).

Від усього серця вітаємо зі срібним весіллям Юрія та Оксану 
ОМЕЛЬНИЦЬКИХ із села Смиківці Тернопільського району. На Ва-
шому шляху було безліч перешкод, але Ви успішно їх подолали, адже 

Вас супроводжували любов і 
взаєморозуміння.

Спинити час ніхто не в змозі, 

Немов стріла, летять роки, 

На Вашім сонячнім порозі 

З’явилось мудрих 25! 

Хай щедро доля нагородить 

Здоров’ям, щастям, 

Миром і натхненням, 

Щоб Ви прожили сотню літ 

Під Божим благословенням!

З любов’ю — батьки 
Мирослав і Ганна, діти Андрій 

та Ольга.


