
Спасибі вам, учителі!
№41  (5039) П’ятниця, 4 жовтня 2013 року16 сторінок

Газета Тернопільської районної ради 
і Тернопільської районної державної адміністрації

Афіша ●
                ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

приватизація земельних ділянок; переоформлення прав власності при 
переході прав на земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод; 
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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

“Переваги і недоліки сягають 
корінням в школу, і ключі від 
благополуччя — у вчителів”. 

Рухолла Хомейні, 
іранський релігійний і 

державний діяч.
Ірина ЮРКО.  
Фото автора.

Т
радиційно в першу 
неділю жовтня пра-
цівники освіти 
України відзначають 

професійне свято. 

Обласні урочистості відбули-
ся у четвер, 3 жовтня, в Терно-
пільській обласній філармонії. 
Педагогів відзначили почесни-
ми грамотами і квітами, приві-
тали виступами кращі творчі ко-
лективи області. У фойє філар-
монії працювала виставка дитя-
чих робіт, серед яких було гідно 

представлено експозицію Тер-
нопільського району.

Після перегляду виставки до 
уваги вчителів організатори 
свята представили короткий 
фільм про освітянські будні Тер-
нопільщини. Традиційно педа-
гогічна громадськість краю вша-
нувала пам’ять Тараса Шевчен-
ка та Івана Франка, поклавши 
кошики з квітами до підніжжя 
пам’ятників поетів у Тернополі.

З нагоди професійного свята 
вчителів голова Тернопільської 
обласної державної адміністра-
ції Валентин Хоптян та заступ-
ник голови Тернопільської  
обласної ради Олег Боберський 
відзначили грамотою директора 
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мико-
лу Степановича Костика. У ві-
тальному слові керівники  
області підкреслили вагомий 
внесок педагогів Тернопільщи-

ни у виховання підростаючого 
покоління. “День вчителя —  
одне з найулюбленіших свят, 
адже кожна сім’я, кожна родина 
знає і шанує працю педагога”, 
— сказав голова Тернопільської 
ОДА Валентин Хоптян. 

У великому колективі освітян 
області — заслужені вчителі 
України, відмінники освіти, пе-
реможці і лауреати конкурсу 
“Вчитель року”, освітянські ди-
настії. Відрадно, що цьогоріч 
переможцем обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу “Ви-
хователь року-2013” стала 
представник освітянського ко-
лективу Тернопільського району 
– вихователь-методист дошкіль-
ного навчального закладу “Те-
ремок” с. Мишковичі Галина 
Володимирівна Бутениць. Того 
дня вихованці Галини Володи-
мирівни привітали вчителів Тер-

нопільщини мистецьким дарун-
ком.

Концертна програма припала 
до душі винуватцям свята. Вчи-
телям дарували своє мистецтво 
колишні учні, нині дорослі і по-
пулярні артисти. Зі сцени фі-
лармонії звучали вітання від та-
лановитих вчителів краю, зо-
крема, від лауреата ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу “Учи-
тель року-2013” у номінації “Ін-
форматика” – вчителя Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька Оксани Михайлів-
ни Комарницької.

Колектив редакції газети  
“Подільське слово” приєднуєть-
ся до привітань педагогам. Зи-
чимо щедрих врожаїв на осві-
тянській ниві, міцного здоров’я, 
радості, безхмарних благосло-
венних днів, творчої наснаги, 
нових звершень!

Директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА Іван Запорожан, начальник відділу освіти Тернопільської  
РДА Марія Краковецька, заступник голови Тернопільської РДА Неля Саржевська, завідуюча Тернопільським РМК  

Галина Кубелко, директор Тернопільської обласної філармонії Ярослав Лемішка з педагогами Тернопільського району —  
учасниками обласних урочистостей з нагоди Дня вчителя в обласній філармонії.

Новини ●
Учасники народного аматор-•	

ського ансамблю танцю  
“ГлоріяБай” БК с. Байківці взя-
ли участь у Першому грузин-
ському музично-
хореографічному фестивалі 
“Art Kolkhi”, який відбувся  
26-30 вересня ц.р. на узбереж-
жі Чорного моря в Грузії. У фес-
тивалі взяли участь творчі ко-
лективи з Болгарії, Росії, Грузії. 
“ГлоріяБай” – єдиний художній 
колектив, який представляв 
Україну на фестивалі “Art 
Kolkhi”. Фоторепортаж про по-
дію читайте у наступному номе-
рі газети “Подільське слово”.

Кабінет Міністрів України •	
встановив норму, згідно з якою 
торговельні підприємства, що 
відмовили покупцю у розрахун-
ку за товар з використанням 
платіжної картки, можуть бути 
оштрафовані в розмірі 500 нео-
податковуваних мінімумів.

В Міністерстві охорони •	
здоров’я України готуються до 
проведення тендеру з визна-
чення компанії, яка забезпечить 
постачання нових автомобілів 
швидкої допомоги. Як повідо-
мили в прес-службі міністер-
ства, переможця тендеру ви-
значать у жовтні.

Компанія “Газпром експорт” •	
(дочірня компанія російського 
“Газпрому”, що спеціалізується 
на продажі газу) підписала уго-
ду про транспортування газу з 
“South Stream Transport” – опе-
ратором газопроводу “Півден-
ний потік”, який планується про-
класти в обхід України. Про це 
УНІАН повідомили в управлінні 
інформації російського газового 
монополіста за підсумками про-
веденого в Парижі засідання 
Ради директорів компанії “South 
Stream Transport B.V.” за учас-
тю голови правління “Газпрому” 
Олексія Міллера.

Урядова делегація України •	
вирушить до Вашингтона для 
продовження переговорів з Між-
народним валютним фондом 10 
жовтня. Нагадаємо, раніше Пре-
зидент України Віктор Янукович 
в інтерв’ю інформагентству 
“Bloomberg” зазначив, що укра-
їнський уряд налаштований 
оптимістично щодо досягнення 
цього року угоди з МВФ про 
кредит. За словами Глави дер-
жави, Україна виконала всі умо-
ви надання фінансування, окрім 
однієї – підвищення цін на газ 
для населення.

З 8 жовтня розпочнеться “ба-•	
бине літо”, повідомив “Радіо 
“Свобода” головний метеоро-
лог України Микола Куйбіда. 
“Дощі закінчаться 5 жовтня, а 
температурний режим підні-
меться з 8 жовтня. Наприкінці 
наступного тижня температура 
повітря може сягнути 14, 19, а 
місцями 20 градусів тепла”, – 
сказав Микола Куйбіда. За про-
гнозами українського Гідромет-
центру, тепла погода протрима-
ється до десяти днів.

VI  Всеукраїнський фестиваль-
конкурс “Червона калина”

Під патронатом голови Тернопільської облдержадміністрації  
Валентина Хоптяна, за підтримки голови Тернопільської райдер-
жадміністрації Віктора Щепановського, за сприяння Великогаїв-
ського сільського голови Олега Кохмана Творча спілка “Асоціація 
діячів естрадного мистецтва України” у неділю, 6 жовтня 2013 ро-
ку, проводить VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв 
“Червона калина-2013”. Місце проведення – актовий зал ЗОШ І-ІІІ 
ст. с. Великі Гаї.

О 10 год. – урочисте відкриття фестивалю; 10.30 – 14.00 – про-
слуховування і перегляд конкурсантів; 16.00 – 19.00 – урочисте 
нагородження лауреатів фестивалю та гала-концерт переможців і 
гостей фестивалю.

Наша 
сторінка

www.facebook.
com/PodilskeSlovo

www.trrada.te.ua -  
веб-сторінка 

Тернопільської 
районної ради
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Офіційне ●

Сесія ●

27 вересня 2013 р. голова 
Тернопільської районної ра-
ди Василь Дідух провів 17 
сесію Тернопільської район-
ної ради шостого скликання. 
Сесія розглянула 25 питань 
порядку денного, прийнявши 
відповідні рішення.

Акцент — на 
проблемах

Сесія розглянула питання про 
звіт голови районної ради. Повний 
текст звіту голови Тернопільської 
районної ради Василя Дідуха за 
період з травня 2012 року по вере-
сень 2013 р. був надрукований у 
газеті “Подільське слово” 20 ве-
ресня ц.р. у №39. Василь Степано-
вич, доповідаючи з першого питан-
ня, зупинився на найважливіших 
аспектах діяльності районної ради 
у звітному періоді. Голова районної 
ради зазначив, що беззаперечним 
позитивом є розвиток у Тернопіль-
ському районі бази дошкільної 
освіти, відкриття нових садочків у 
Гаях Шевченківських та Великих 
Гаях, створення навчально-
виховних комплексів “школа-
дошкільний навчальний заклад” у 
ряді сіл району, відкриття нових 
сучасних лікувальних відділень у 
Тернопільському районному тери-
торіальному медичному об’єднанні. 
Сьогодні, в умовах тотального 
безгрошів’я, цього практично ніхто 
не робить. Відрадно, що Терно-
пільський район за комплексом 
соціально-економічних показників 
залишається на лідируючих пози-
ціях в області, проте, наголосив 
Василь Дідух, є проблеми, які ство-
рюють суттєві перешкоди розвитку 
і негативно впливають на соціально-
економічну ситуацію. Це блокуван-
ня казначейством платежів, значне 
недофінансування освітньої галузі, 
в результаті чого освіті Тернопіль-
ського району у ІV кварталі не ви-
стачає 12 мільйонів гривень, зна-
чна заборгованість бюджетної 
сфери району в оплаті за енерго-
носії, зокрема, за газ – понад 3,7 
млн. грн. Без додаткового надання 
коштів Кабінетом Міністрів Украї-
ни, зазначив Василь Дідух, район з 
цими виплатами не справиться. 
Окрема проблема — фінансування 
доріг: згідно з постановою Кабмі-
ну, кошти на дороги заплановані 
на ІV квартал, освоїти їх неможли-
во, надто в умовах казначейської 
кризи, коли платіжні документи на 
сотні тисяч гривень сьогодні зали-
шаються не проведеними. Про-
блемним голова районної ради 
назвав і той факт, що Мінагрополі-
тики, незважаючи на численні 
звернення, досі не надало КП “Тер-
нопільський сільськогосподарський 
ринок” статусу оптового. Без цьо-
го, наголосив голова районної ра-
ди, неможливо залучити інвесто-
рів. Звіт голови Тернопільської 
районної ради Василя Дідуха де-
путати одноголосно прийняли до 
відома.

Про хід виконання програми 
соціально-економічного та куль-
турного розвитку району за І пів-
річчя 2013 року сесію інформував 
перший заступник голови Терно-
пільської райдержадміністрації 
Володимир Дев’ятков. Про хід 
виконання програми розвитку лісо-
вого господарства Тернопільсько-
го району на період до 2015 року 
доповідала завідуюча відділом 
ДП “Тернопільське лісове  
господарство” Олександра  
Наконечна. Враховуючи пропози-

ції постійної комісії з питань еколо-
гічної політики та природокористу-
вання, сесія прийняла рішення піс-
ля закінчення перевірки та опри-
люднення висновків Тернопіль-
ським обласним управлінням лісо-
вого та мисливського господар-
ства за результатами роботи ДП 
“Тернопільське лісове господар-
ство” питання про хід виконання 
програми розвитку лісового гос-
подарства Тернопільського райо-
ну на період до 2015 року внести 
на розгляд чергової сесії районної 
ради.

Додаткових 
коштів не 
отримали

Керуючись статтею 43 Закону 
України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, враховуючи про-
позиції постійних комісій з питань 
соціально-економічного розвитку, 
фінансів і бюджетних відносин, з 
питань розвитку української націо-
нальної освіти, сесія затвердила 
рішення “Про внесення змін до ра-
йонного бюджету на 2013 рік”. У 
зв’язку з тим, що з необхідних 
105% план надходжень до район-
ного бюджету за 8 місяців ц.р. ви-
конаний на 100%, додаткових ко-
штів ніхто не отримав. Згідно з рі-
шенням, внесено лише зміни за 
функціональною та економічною 
класифікацією видатків. Доповіда-
ючи з питання “Про внесення змін 
до районного бюджету”, началь-
ник фінансового управління Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції Світлана Марчук наголосила, 
що в проекті рішення передбачено 
96 тисяч гривень на пільги реабілі-
тованим. Із спеціального фонду 
районного бюджету, який акуму-
лює надходження коштів від від-
шкодування втрат сільськогоспо-
дарського і лісогосподарського ви-
робництва, надано для розробки 
нової нормативно-грошової оцінки 
земель 18 тисяч гривень 
Чернелево-Руській сільській раді.

Реформовано 
“швидку”

Проголошена на загальнодер-
жавному рівні реформа медицини 
не могла не торкнутися Тернопіль-
ського району. Готуючи до розгля-
ду на сесії питання “Про нову ре-
дакцію рішення районної ради від 
17.05.2013 р. №299 “Питання ра-
йонного відділення швидкої медич-
ної допомоги ТРТМО”, депутати 
районної ради від медицини, чле-
ни профільної депутатської комісії 
доклали чималих зусиль для на-
працювання оптимального рішен-
ня. Згідно з рішенням сесії, як цьо-
го вимагає Закон України “Про 
реформу медичної галузі”, примі-
щення, які займало відділення 
ШМД, виведені зі складу ТРТМО і 
будуть надані в користування об-
ласному центру екстреної медич-
ної допомоги. ОЦЕМД офіційно 
передаються чотири машини і, від-
повідно, чотири бригади “швид-
кої”, фінансування яких з початку 
цього року проводиться новоство-
реним ОЦЕМД. У розпорядженні 
Тернопільського районного тери-
торіального медичного об’єднання 
залишається два автомобілі “швид-
кої” і дві бригади медиків, відповід-
но до рішення сесії “Про створення 
відділення невідкладної медичної 
допомоги для дорослого та дитя-
чого населення в складі районної 

поліклініки ТРТМО”. “Тернопіль-
ський район, – зазначив голова 
районної ради Василь Дідух, – 
єдиний в області, де прийнято таке 
рішення, але це – в  
інтересах людей”. “Ми не пішли на 
створення додаткових чиновниць-
ких апаратів управління медици-
ною району, а передали ці функції 
компетентному управлінцю, про-
фесіоналу своєї справи, головному 
лікарю Тернопільського району Іго-
рю Вардинцю”, – наголосив Ва-
силь Степанович. У результаті 
“швидка” в Тернопільському районі 
продовжує функціонувати за звич-
ними адресами, змінюється лише 
її правове підпорядкування.

Депутати затвердили звіт “Про 
виконання районного бюджету за І 
півріччя 2013 року”, прийняли рі-
шення “Про зміну межі населеного 
пункту с. Острів”, затвердили “По-
рядок обліку об’єктів нерухомого 
майна на території Тернопільсько-
го району”, погодили тимчасове 
призупинення функціонування Чис-
тилівської ЗОШ І ст., внесли зміни 
в склад комісії з питань поновлен-
ня прав реабілітованих, затверди-
ли перелік об’єктів спільної влас-
ності територіальних громад Тер-
нопільського району, прийняли ра-
йонну “Програму функціонування 
Центру надання адміністративних 
послуг у Тернопільському районі 
на 2013-2014 роки”. Враховуючи 
подання прокурора  
Тернопільського району від 
18.09.2013 р. № 64-4494, депутати 
прийняли рішення про делегуван-
ня окремих повноважень Терно-
пільській РДА в особі управління 
соціального захисту населення 
Тернопільської райдержадміністра-
ції в частині “видача, вилучення, 
заміна, облік посвідчень реабіліто-
ваним громадянам України відпо-
відно до ст. 1, 3 Закону України 
“Про реабілітацію жертв політич-
них репресій на Україні”. Розгляда-
ючи  подання прокурора Терно-
пільського району “Про усунення 
порушень вимог законодавства 
“Про реабілітацію жертв політич-
них репресій на Україні” від 
18.09.2013 р. №64-4494, Терно-
пільська районна рада вирішила в 
частині притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності посадо-
вих осіб районної ради подання 
відхилити.

Сесією затверджено розпоря-
дження голови райдержадміністра-
ції, голови районної ради, прийня-
то звернення депутатів Тернопіль-
ської районної ради до Президен-
та України, Голови Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністра України, 
голови Тернопільської ОДА та в.о. 
голови облради про значне недо-
фінансування закладів бюджетної 
сфери району на 2013 рік. Депута-
ти районної ради дали згоду на 
звільнення директора комунально-
го закладу НВК “Козівківська ЗОШ 
І-ІІ ст.-ДНЗ” Леокадії Гарбович у 
зв’язку із виходом на пенсію і по-
годили призначення на посаду ди-
ректора Козівківської ЗОШ І-ІІ ст.-
ДНЗ Лариси Береженко. Схвалено 
депутатські запити депутатів ра-
йонної ради Степана Бородая, На-
дії Тищук, Романа Наконечного, 
Богдана Лихого.

Депутати внесли зміни до рі-
шення районної ради №12 від 
10.12.2010 р. “Про президію Тер-
нопільської районної ради”, виві-
вши з її складу депутата Олега 
Клепача, який перед тим звернув-
ся до сесії із заявою про вихід із 
фракції “Фронт змін”.

Президенту України Януковичу В. Ф.
Голові Верховної Ради України Рибаку В. В.

Прем’єр - міністру України Азарову М. Я.
Голові Тернопільської обласної державної 

адміністрації Хоптяну В. А.
В. о. голови Тернопільської обласної ради 

Тарашевському С. О.

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Тернопільської районної ради, стурбовані ситуацією, 

що склалася в районі із значним недофінансуванням та потребою 
коштів на оплату праці, оплату за енергоносії в закладах бюджетної 
сфери району на 2013 рік.

Асигнування, які виділені і доведенні до району згідно з розрахун-
ками міжбюджетних трансфертів Кабінету Міністрів України на 2013 
рік, не забезпечують бюджетні галузі району майже на 12 млн. грн.

Незабезпеченість установ району заробітною платою з нарахуван-
нями до кінця 2013 року складає 8254,5 тис. грн., в тому числі:

 — освіти — 6215,0 тис. грн.
— культури — 280,0 тис. грн.
— управління (сільські та селищні ради) — 805,5 тис. грн.
Крім того, на оплату за спожиті енергоносії потрібно додатково 

3743,2 тис. грн.
Такий стан створює напругу в трудових колективах, що фінансу-

ються з бюджету, особливо в освітянській галузі.
Просимо Вас при внесенні змін до бюджету України на 2013 рік 

забезпечити делеговані повноваження коштами в повному обсязі.
Сподіваємось на Ваше розуміння та підтримку у вирішенні цього 

звернення.
Прийнято на 17 сесії Тернопільської районної ради 

 27 вересня 2013 року.

З Днем працівників освіти!
Дорогі вчителі! Щороку восени Україна відзначає Ваше професій-

не свято. В цей день кожен з нас віншує своїх учителів — тих, хто не 
тільки навчив читати, писати, рахувати, прагнути до знань, але і за-
палив у кожного бажання шукати істину, боротися за правду, пере-
магати життєві труднощі, допомагати іншим. 

Мудрість, натхнення, щоденна жертовна праця освітян сьогодні — 
це наші сім’ї, наш край, наша держава у майбутньому. Працею вчи-
телів твориться наше майбуття. Ви даєте знання нашим дітям, навча-
єте пізнавати нове, пам’ятати про те, якого ми роду і яка наша істо-
рія. Прийміть щиру вдячність за це. За добро і щедрість душі, за 
творчість і невтомність, за самовідданість і професіоналізм.

Щиро бажаємо Вам, дорогі освітяни, міцного здоров’я, щастя, до-
бробуту, злагоди, творчих успіхів, невичерпної наснаги, талановитих 
та вдячних учнів. Нехай Господь дарує Вам людську повагу, багато 
радісних днів і довгих щасливих років життя!

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Віктор ЩЕПАНОВСький, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні колеги!
Сердечно вітаю Вас з професійним святом — Днем працівників 

освіти. За  покликанням серця Ви обрали свою професію. Щоденно 
віддаєте дітям свої знання та тепло сердець, навчаєте і виховуєте в 
дусі любові до рідного народу, до України. Ваш ентузіазм, гуманізм 
і стійкість, наполегливість і глибоке усвідомлення того, що без осві-
ти, духовності і культури не буде майбутнього України, допомагають 

утримувати в суспільстві шанобливе ставлення  
до школи. Храм освіти треба зводити усім миром 
— в ім'я наших дітей, в  ім’я майбутнього нашої 
держави.

Плідної Вам праці, творчого дерзання і злетів, 
щастя, добра, наснаги, міцного здоров'я, успіхів 
на нелегкій, але дуже потрібній і благородній осві-
тянській ниві!

Марія кРАкОВЕЦькА, 
начальник відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

1 жовтня педагоги та вихо-•	
ванці дитячого садка “Беріз-
ка” с. Плотича Тернопільсько-
го району відсвяткували 55-
річчя з часу заснування до-
шкільного навчального закла-
ду. Фоторепортаж про подію 
читайте у наступному номері 
газети “Подільське слово”.

Управління з питань туриз-•	
му та курортів Тернопільської  
облдержадміністрації розпо-
чало роботу зі створення ту-
ристичного паспорта Терно-
пільської області. його виго-
товлення дасть змогу систе-
матизувати дані про страте-
гічні напрямки розвитку ту-
ристичної індустрії на Терно-
пільщині з метою формування 
конкурентоспроможного регі-
онального туристичного про-
дукту.

В епідемічному сезоні •	
2013-2014 років, за прогно-
зом ВООЗ, в Україні очікують 
циркуляцію вірусів грипу А/
California(Н1N1), А/Victoria 
(Н3N2) і В/Massachusetts. 
Щотижневий моніторинг за-
хворюваності на грип та ГРВІ, 
який проводиться у Терно-

пільській області постійно 
впродовж року, вказує на се-
зонне зростання захворюва-
ності на грип та ГРВІ з верес-
ня ц.р. Головний державний 
санітарний лікар Тернопіль-
ської області Володимир Па-
ничев рекомендував фахів-
цям медзакладів Тернопіль-
щини вжити відповідні профі-
лактичні, санітарно-гігієнічні 
та протиепідемічні заходи 
щодо попередження, мінімі-
зації можливих епідемічних 
ускладнень, спалахів грипу 
та ГРВІ на території області.

В Тернопільському облас-•	
ному комунальному інституті 
післядипломної педагогічної 
освіти під час презентації 
“ІСУО - інформаційної систе-
ми управління освітою” ди-
ректор департаменту освіти і 
науки Тернопільської ОДА 
Іван Запорожан представив 
систему ІСУО, як набір засо-
бів та інструментів, призна-
чених для автоматизації 
управлінської діяльності в до-
шкільній освіті й електронної 
реєстрації дітей у  
дитсадки.

Новини ●

Пульс планети ●
Президент Грузії 

спровадив 
російську 
делегацію

Виступ президента Грузії 
Михайла Саакашвілі на 68-й 
сесії Генеральної асамблеї 
ООН 25 вересня викликав де-
марш російської делегації. 
Президент Грузії гостро крити-
кував російське керівництво 
через тиск на пострадянські 
країни, які хочуть зближення з 
Європою. Російські дипломати 
покинули залу Генеральної 
Асамблеї. Пізніше представни-
цтво РФ при ООН назвало його 
промову “набором божевільної 

вигадки, яка мала... русофоб-
ський і антиправославний ха-
рактер”.

Литва погрожує 
Росії блокадою

Литва може заблокувати 
сполучення з російським ан-
клавом – Калінінградською об-
ластю, якщо Москва “не припи-
нить тиск на своїх сусідів”. Про 
це заявив міністр закордонних 
справ балтійської республіки 
Лінас Лінкявічюс. Як зазначає 
“Дзеркало тижня”, 17 вересня 
міністр закордонних справ Лит-
ви Лінас Лінкявічюс направив 
звернення Верховному пред-
ставництву ЄС, в якому інфор-

мував установи Євросоюзу, що 
на литовсько-російському кор-
доні ретельній митній перевірці 
піддаються всі вантажі, що пе-
ревозяться з Литви, і переві-
зники. Президент балтійської 
республіки Даля Грібаускайте, 
виступаючи з трибуни ООН 26 
вересня, зазначила, що Литва 
відчуває економічний, інформа-
ційний і енергетичний тиск з 
боку східного сусіда. За її сло-
вами, країни Балтії за 20 років 
незалежності зіткнулися з тор-
говими обмеженнями, введен-
ням заборони на продукцію, 
маніпулюванням цінами на 
енергоносії, тиском і відкритим 
приниженням в інформаційно-
му просторі.

Виконавчий комітет Ступківської сільської ради висловлює 
співчуття члену виконкому, колишньому землевпоряднику  
Ступківської сільської ради Лесі Петрівні Дідух з приводу смерті 
матері Марії.
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Круглий стіл ●

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку ●

Це важливо ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.                                                                                               

Жовтень вже забагрянив лі-
си, у сизих туманах пливуть 
срібні павутинки бабиного 
літа. Побачив ці незабутні 
принади осені під час від-
відин комунальної установи 
Тернопільської облради 
“Петриківський обласний 
геріатричний пансіонат”, 
який функціонує у цій ма-
льовничій місцині понад чо-
тири десятки літ. 

Одразу ж впадає у вічі охай-
ність, чистота і порядок як на 
території, так і в кімнатах, де жи-
вуть мешканці цього закладу, а їх 
понад 170 осіб. Серед них — літ-
ні люди, інваліди, одинокі і ті, з 
якими на різних  вимірах життя 
доля зіграла злий жарт. Але всіх 
їх об’єднує дім, де обігріта ста-
рість, де струменіє, наповнюєть-
ся щоденними радощами, а іноді 
й смутком минулого ріка життя.

Відкриваючи урочини з нагоди 
Міжнародного дня людей похи-
лого віку та Дня ветерана, за-
ступник голови — керівник апа-
рату Тернопільської облдержад-
міністрації Юрій Желіховський 
звернувся з вітальним словом до 
ветеранів і розповів про те, як 
втілюються у життя соціальні іні-
ціативи Президента України Ві-
ктора Януковича на теренах на-
шого краю. Постійно у полі зору 
питання захисту малозабезпече-
них, одиноких людей та катего-
рій осіб, до них прирівняних. 
Юрій Желіховський побажав усім 
присутнім здоров’я та добра, 
вручив святкові набори продуктів 
та солодощів мешканцям геріа-
тричного пансіонату. Найтепліші 
слова під час вручення подарун-
ків адресували мешканцям пансі-
онату директор департаменту 
соціального захисту населення 
Тернопільської облдержадміні-

страції Богдана Олексишин, за-
ступник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Неля Сар-
жевська, директор територіаль-
ного центру соціального обслу-
говування населення Тернопіль-
ського району Іван Хацановський, 
директор Петриківського 
будинку-інтернату Михайло Но-
восад, директор геріатричного 
пансіонату Степан Глушко.

Ведуча  святкового концерту 

— методист Тернопільського 
районного будинку культури На-
талія Порада запросила на сце-
ну колектив народного аматор-
ського хору “Соломія” Велико-
бірківської музичної школи (ху-
дожній керівник Віктор Забчук), 
який виконав в’язанку україн-
ських пісень, продовжило свят-
кову програму тріо “Рутенія”. 
Бурхливими оплесками прово-
джали зі сцени лауреата всеу-

країнських конкурсів та фести-
валів, соліста районного будин-
ку культури Василя Хлистуна.

Тієї доброї погожої осінньої 
днини довго не розходилися 
люди, розмовляли, згадували 
молоді роки. Скроні чоловіків 
вибілила сивина, згусток змор-
шок  на жіночих обличчях — то 
відбиток прожитого. Хай їм усім 
здоровиться на добру сотню 
літ.

Увага і турбота — ветеранам

У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті (зліва направо)  
керівник апарату Тернопільської облдержадміністрації Юрій Желіховський,  

директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської  
облдержадміністрації Богдана Олексишин, директор геріатричного  

пансіонату Степан Глушко, заступник голови Тернопільської райдержадміністрації  
Неля Саржевська, директор Петриківського будинку-інтернату Михайло Новосад.

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

У Мишковичах Тернопіль-
ського району у мальовни-
чій місцині ще австрійських 
часів панського парку роз-
містився давній будинок — 
сучасне геріатричне відді-
лення, де нині проживають 
та лікуються трохи більше 
двадцяти одиноких хворих, 
літніх та немічних людей. 

Їхня старість — захід життя, 
що не минає, на жаль, серед 
рідних та близьких людей. Бо є 
серед них такі, які нікого з ро-
дичів не мають, а є тяжкохворі, 
що не одинокі в тім світі, проте 
обставини склались так, що 
змушені жити в казенних стінах 
та  послуговуватися чужими, хо-
ча добрими та небайдужими 
людьми.  Завідуючий геріатрич-
ним відділенням Петро Марце-
нюк каже, що їхні пацієнти за-
безпечені харчуванням, одягом, 
медикаментами. Хто ходить, той 
має можливість купити собі, що 
забажає, у магазинчику поблизу 
відділення, адже всі старенькі 
мають пенсію. У палатах тепло. 
Майже кожного року роблять 
косметичний ремонт у примі-
щенні, бо на щось серйозніше у 
нинішні часи на розраховують.

Щоб подарувати маленький 
ясний промінчик у життя цих 
одиноких хворих людей, до них 
навідуються учасники волон-
терського загону “Милосердя” 
з місцевої загальноосвітньої 
школи. Діти, їх наставники – 
керівник загону Ганна Драбик, 
соціальний педагог Мар’яна 
Соболь, заступник директора 
школи з виховної роботи Ната-
лія Костик читають стареньким 
вірші, співають задушевні укра-
їнські пісні, звеселяючи важке 
життя цих немічних літніх лю-
дей. Не минають увагою соці-

альні працівники, представники 
районної організації Товари-
ства Червоного Хреста України. 
Особливо люблять старенькі 
голову товариства Ольгу Ниж-
ник, яка у День людей похилого 
віку та день, коли в Україні 
вшановують усіх інвалідів, на-
відується до них з подарунками 

від Червоного Хреста, скаже 
кожному лагідне слово чи по-
плаче разом з ними над їхньою 
безталанною долею. “Нині жит-
тя поділило людей на дуже ба-
гатих та убогих, — повторює 
Ольга Михайлівна, — і прикро 
буває, що про стареньких та 
хворих дбають, зазвичай, ті, 

кому це годиться по службі: 
медики, соціальні працівники, 
освітяни. А багаті не так часто 
поспішають на допомогу, хоча 
мають чим поділитися, та, на 
жаль, шкодують тих декілька 
гривень, які можуть радість по-
дарувати, хворобу прогнати і 
життя продовжити”. 

Милосердя багато не буває

Керівник волонтерського загону “Милосердя” Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Ганна Романівна 
Драбик, соціальний педагог школи Мар’яна Йосипівна Соболь та учні школи Андрій Жук, Марія 
Познанська, Яна Бойко, Надія Соколовська, Христина Чайковська, Ірина Бастюк, Неля Гвоздик, 

Сашко Хотко під час акції “Твори добро” у Мишковицькому геріатричному відділенні ТРТМО.

Пріоритет — 
соціальний 

захист
Перший заступник голови Тер-

нопільської райдержадміністрації 
Володимир Дев’ятков провів нара-
ду за участю заступника голови 
райдержадміністрації Нелі Саржев-
ської, керівника апарату РДА  
Арсена Чудика, начальників відді-
лів, управлінь. Розглянуто питання 
про хід реалізації в Тернопільсько-
му районі ініціатив Президента 
України щодо підвищення соціаль-
ного захисту (рівня життя) най-
більш уразливих верств населення 
— пенсіонерів, інвалідів, ветеранів 
війни. Під час наради заслухано 
інформацію заступника начальника  
управління соціального захисту на-
селення РДА Олени Фуки про про-
ведені в цьому році виплати допо-
мог, компенсацій та субсидій най-
більш уразливим верствам насе-
лення району. Про відзначення в 
районі Міжнародного дня людей 
похилого віку та Дня ветерана до-
повідав директор територіального 
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Іван Хацановський. Начальник від-
ділу соціальної роботи Тернопіль-
ського районного центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та моло-
ді Оксана Яріш інформувала при-
сутніх про проведення в населених 
пунктах району презентацій “Тер-
нопільський районний центр соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді інформує…” з надання 
інформаційно-консультативних  та  
консультативно-довідкових соці-
альних послуг. 

“Кожній дитині 
— родину”

Заступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації Неля 
Саржевська взяла участь у засі-
данні круглого столу до Дня уси-
новлення “Кожній дитині – роди-
ну”, організованому службою ді-
тей РДА. Учасники круглого столу 
обговорили питання усиновлення, 
соціального супроводу дитячих 
будинків сімейного типу і прийом-
них сімей, оздоровлення дітей. На 
засіданні йшлося про успіхи та ак-
туальні проблеми усиновлення в 
районі, тенденції до зміни суспіль-
них стереотипів щодо усиновлен-
ня, необхідність навчання потен-
ційних усиновителів, пошуки ро-
дини для дитини. Неля Анатоліївна 
відзначила пріоритетність питання 
захисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня в Тернопільському районі  у 
2013 році в рамках виконання со-
ціальних ініціатив Президента 
України Віктора Януковича.

11-12 жовтня 2013 року в Тер-
нополі відбудеться VIIІ Міжнарод-
ний інвестиційний форум (у примі-
щенні ТРЦ “Подоляни” за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28ч). 
Метою проведення форуму є ство-
рення в регіоні сприятливих умов 
для налагодження та розширення 
міжнародної співпраці, широке 
представлення економічного по-
тенціалу та інвестиційних можли-
востей області, районів та міста 
Тернополя серед потенційних ві-
тчизняних та іноземних партнерів, 
пропозицій для розширення зо-
внішньої торгівлі, перспектив між-
регіонального і транскордонного 
співробітництва.

До участі у заході запрошено 
керівників держави, уряду та цен-
тральних органів виконавчої влади, 
іноземних дипломатичних пред-
ставництв та міжнародних органі-
зацій, представників регіонів, за-
кордонних держав-партнерів та 
потенційних партнерів міжрегіо-
нального співробітництва Терно-
пільської області.

Партнерство ●

Запрошуємо 
підприємців взяти 

участь у VIIІ 
Міжнародному 
інвестиційному 

форумі
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Податкові новини ●

Життя прожити... ●

Спрощенці цінними 
паперами 
торгувати  
не можуть

“Я зареєструвався підприєм-
цем, планую здійснювати діяль-
ність із торгівлі цінними папера-
ми. Чи можу обрати спрощену 
систему оподаткування?” (запи-
тання під час відеоконсультації).

Відповідають фахівці 
інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської об’єднаної 
ДПІ ГУ Міндоходів у Тернопіль-
ській області:

— Ні, не можете. Адже, відпо-
відно до ст. 291 Податкового 
кодексу України, платниками 
єдиного податку не можуть бути 
суб’єкти господарювання (юри-
дичні особи та фізичні особи – 
підприємці), які здійснюють ді-
яльність у сфері фінансового 
посередництва, крім діяльності у 
сфері страхування, яка здійсню-
ється страховими агентами, ви-
значеними Законом України 
“Про страхування”, сюрвейєра-
ми, аварійними комісарами та 
аджастерами, визначеними роз-
ділом III цього ж Кодексу. Відтак, 
фізична особа – підприємець, 
яка здійснює операції з цінними 
паперами в інтересах третіх осіб 
за власний рахунок чи за раху-
нок цих осіб, не може бути плат-
ником єдиного податку. Якщо ж 
суб’єкт господарювання здій-
снює операції з власними цінни-
ми паперами, то інвестиційний 
прибуток від здійснення таких 
операцій оподатковується по-
датком на доходи фізичних осіб 
на підставі  ст. 170 Податкового 
кодексу.

Варто мати на увазі, що За-
коном України “Про фінансові 
послуги та державне регулюван-
ня ринків фінансових послуг” ви-
значено: фінансові активи – ко-
шти, цінні папери, боргові 
зобов’язання та право вимоги 
боргу, що не віднесені до цінних 
паперів; а фінансова послуга – 
операції з фінансовими актива-
ми, що здійснюються в інтересах 
третіх осіб за власний рахунок 
чи за рахунок цих осіб, а у ви-
падках, передбачених законо-
давством, – і за рахунок залуче-
них від інших осіб фінансових 
активів, з метою отримання при-
бутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів.

Звітність по РРО –  
є особливості

За місяць, у якому проведено 
підключення до системи збері-
гання та збору даних РРО, звіт 
ЗВР-1 подається до 15 числа 
наступного місяця із зазначен-
ням обсягів розрахункових опе-
рацій за період звітного місяця 
до дня проведення персоналіза-
ції.

Не новина, що з 1 січня 2013 
року суб’єкти господарювання 
повинні були перейти на подан-
ня щомісячної звітності про ви-
користання РРО (форма ЗВР-1) 
та на подання контрольно-звітної 
інформації до системи зберіган-
ня та збору даних РРО Міндохо-
дів дротовими або бездротови-
ми каналами зв’язку на базі тех-
нології, розробленої Нацбан-
ком.

У період підключення до сис-
теми (персоналізації) Міндоходів 
рекомендує подавати звітність 
по РРО таким чином. За місяць, 
у якому проведено підключення 

до системи (персоналізацію) 
звіт ЗВР-1 подається до 15 чис-
ла наступного місяця із зазна-
ченням обсягів розрахункових 
операцій за період звітного мі-
сяця до дня проведення персо-
налізації. Наприклад, якщо 
суб’єктом господарювання пер-
соналізовано РРО 25 серпня, то 
він до 15 вересня подає звіт 
ЗВР-1, в якому вказує обсяги 
розрахункових операцій, прове-
дених до 25 серпня. 

Надалі (за період, наступний 
після місяця підключення до 
системи) подання паперової 
звітності за формою ЗВР-1 при-
пиняється і контрольно-звітна 
інформація передається лише в 
електронній формі за технологі-
єю НБУ.

Нагадуємо, що з 1 січня 2014 
року за неподання звітності про 
використання реєстраторів роз-
рахункових операцій в електро-
нному вигляді до платників по-
датків будуть застосовуватися 
штрафні санкції. 

Хочете 
консультуватися  

і бачити нас?  
Це просто!

У цьому переконалися учас-
ники першої апробації нового 
сервісу тернопільських подат-
ківців – надання відеоконсуль-
тацій в режимі он-лайн. Сьогод-
ні бухгалтери та підприємці 
з’ясовували деталі реєстрації 
платником податку на додану 
вартість, справляння цього пла-
тежу та особливості відшкоду-
вання ПДВ фінансовим казна-
чейським векселем. На 
відеозв’язку із платниками була 
с тарший  і нспек тор 
інформаційно-комунікаційного 
в ідділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області Ірина Га-
лицька.

Однією з перших користува-
чів нового сервісу була бухгал-
тер тернопільського підприєм-
ства “ГЕО” Ганна Старейко. 
Отримавши відповідь на своє 
запитання, вона поділилася 
враженнями від новації. „Це ду-
же зручний сервіс, — констату-
вала Ганна Зіновіївна. – Адже в 
прямому ефірі можна поспілку-
ватися з консультантами Міндо-
ходів, отримати детальну фахо-
ву відповідь на своє запитання з 
перших уст. При цьому не по-
трібно відлучатися від роботи. 
Таке враження, що побувала в 
податковій. Обов’язково поре-
комендую своїм знайомим бух-
галтерам скористатися цим 
сервісом”.

Наступний сеанс відео-
консультації відбувся у вівто-
рок, 24 вересня 2013 року, з 
10.00 год. до 12.00 год. і буде 
присвячений темі “Земельний 
податок”. Нагадаємо, що бажа-
ючим скористатися он-лайн-
сервісом тернопільських подат-
ківців, необхідно додати адре-
сата todpi1918 (SKYP) до кон-
тактів. 

З графіком консультаційних 
тем можна ознайомитись на 
суб-сайті головного управління 
Міндоходів у Тернопільській об-
ласті (tr.minrd.gov.ua) у рубриці 
“Заходи для платників”.
Інформаційно-комунікаційний 

відділ Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 

у Тернопільській області.

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На території Пе-
триківської сіль-
ської ради нині 
проживає 14 оди-
ноких людей по-
хилого віку. По-
різному склалися 
їхні життєві долі. 

На старше поколін-
ня випали нелегкі ви-
пробування: війна, 
повоєнне лихоліття, 
голодні 1946-1948 ро-
ки. Колективізація на 
теренах Західної 
України, масове  ви-
селення родин борців 
за волю України до 
Воркути і Норильська, 
на лісоповали Уралу й 
Сибіру, шахти й ко-
пальні, рудники Кара-
ганди, Магнітогор-
ська, Кемерового, не-
освоєні землі Якутії 
та Далекого Сходу. 

Було що згадати у 
цей день за чашкою 
запашного чаю жительці с. Пе-
триків Марії Франківській, котра 
піввіку працювала на Тернопіль-
ському комбінаті хлібопродук-
тів, який тоді йменувався як 
“Заготзерно”. Важка й виснаж-
лива була праця, за яку мізерно 
платили і доводилося працюва-
ти у сезон хлібозбирання у поті 
чола, трудитися по 10-12 годин. 
Сьогодні їй восьмий десяток 
літ. Але Марія Дмитрівна не по 

роках енергійна, жвава жінка. 
На свято до сільського клубу з 
нагоди Міжнародного дня лю-
дей похилого віку і Дня ветера-
на прийшли її ровесниці Марія 
Міщук, Ірина Сенчик, Зеновія 
Михальчишин.

Тепло вітали присутніх Пе-
триківський сільський голова 
Руслан Лазорко, заступник на-
чальника управління соціально-
го захисту населення Терно-
пільської райдержадміністрації 

Олена Фука, директор територі-
ального центру соціального об-
слуговування населення Терно-
пільського району Іван Хацанов-
ський, соціальний працівник Зі-
новія Лоза. На знак вдячності 
жінкам від імені усієї громади 
Петриківський сільський голова 
Руслан Лазорко вручив грошові 
винагороди, представники со-
ціальних служб Тернопільського 
району — квіти і щирі слова по-
дяки.

Роки — їх багатство

Петриківський сільський голова Руслан Лазорко (зліва)  
та представники соціальних служб Тернопільського  

району зустрілися із старожилами Петрикова.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  

В Алушті на базі олімпійсько-
го навчально-спортивного цен-
тру “Спартак” відбулася 15 Все-
українська спартакіада держ-
службовців. Тернопільщина де-
легувала команду в складі 21 
спортсмена. На високому рівні 
провів шахові поєдинки заступ-
ник начальника управління агро-
промислового розвитку Терно-
пільської РДА Сергій Крисова-
тий, який завоював бронзу. Сер-

гій Богданович здобув п’ять пе-
ремог, три партії зіграв унічию. І 
лише у фіналі поступився шахіс-
ту із Дніпропетровської області. 
До двох попередніх бронзових 
нагород (2011-2012) цього року 
додав ще одну. Порадіємо за 
нашого земляка, мешканця На-
стасова. Сергій з дитинства за-
хоплюється шахами — грою, що 
розвиває аналітичне мислення. 
Виступає регулярно за команду 
району на обласних та всеукра-
їнських змаганнях.

Знай наших! ●

Гра розуму

Колегія ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

26 вересня під час колегії 
Тернопільської райдержад-
міністрації, яку провів пер-
ший заступник голови Тер-
нопільської райдержадміні-
страції Володимир 
Дев’ятков, розглянули пи-
тання підготовки господар-
ського комплексу та соці-
альної інфраструктури до 
осінньо-зимового періоду 
2013-2014 років, підбили 
підсумки літнього відпочин-
ку та оздоровлення дітей, 
обговорили стан виконання 
органами місцевого само-
врядування делегованих по-
вноважень з питань захисту 
дітей.

 У роботі колегії взяли участь 
голова Тернопільської районної 
ради Василь Дідух, начальник 
управління житлово-комунального 
господарства Тернопільської ОДА 
Марія Степанова, перший заступ-
ник начальника головного управ-
ління статистики в Тернопільській 
області Тетяна Грищук, сільські та 
селищні голови, директори на-
вчальних закладів, керівники до-
рожних та комунальних служб ра-
йону.

– У Тернопільському районі за-
вершуються роботи з підготовки 
промислових і сільськогосподар-
ських підприємств, закладів соці-

альної сфери району до осінньо-
зимового періоду 2013-2014 ро-
ків, – зазначив у доповіді началь-
ник відділу розвитку інфраструк-
тури Тернопільської райдержад-
міністрації Богдан Сабатюк. – За-
плановані заходи виконали закла-
ди освіти, медицини. Справилися 
із завданням працівники електро-
мереж Тернопільського району. В 
агроформуваннях району із 69 
приміщень 58 підготовлено до 
зимівлі. У районі діє 53 освітян-
ські паливні та котельні, з них 4 
паливні працюють на твердому 
паливі. В усіх проведено поточні 
ремонти. Влаштовано систему 
опалення та встановлено котел 
на альтернативному виді палива в 
Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ ст. та міс-
цевому дитячому садку.

Як зазначив Богдан Сабатюк, 
проблемним залишається фінан-
сування дорожніх організацій, че-
рез це незадовільними темпами 
проводиться ремонт районних та 
комунальних доріг, не забезпечу-
ється плановий ремонт техніки та 
не завозяться посипні матеріали.

З цього питання інформували 
заступник головного лікаря Тер-
нопільського районного територі-
ального медичного об’єднання 
Ігор Войтович, начальник відділу 
освіти Тернопільської райдержад-
міністрації Марія Краковецька, 
начальник відділу культури Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Андрій Галайко, начальник філії 

“Тернопільський райавтодор” Ми-
хайло Крушанський. 

 – Станом на 1 вересня 2013 
року оздоровленням та відпочин-
ком охоплено 2675 дітей, або71% 
загальної кількості дітей, які на-
вчаються в ЗОШ району, з них 11 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 11 
дітей-інвалідів, 281 дитина з ба-
гатодітних та малозабезпечених 
сімей, 248 талановитих та обда-
рованих дітей, 193 дитини пра-
цівників соціальної сфери села 
та працівників агропромислового 
комплексу, – зазначила у допо-
віді начальник відділу освіти Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Марія Краковецька. 

Команда юних інспекторів ру-
ху Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ 
ст. ім. Ярослава Стецька з 31 
серпня по 23 вересня змагалася 
і одночасно оздоровлювалася у 
Міжнародному дитячому центрі 
“Артек”. Протягом літньої оздо-
ровчої кампанії проведено 239 
екскурсій, якими охоплено 2341  
учень.

Про стан виконання органами 
місцевого самоврядування деле-
гованих повноважень з питань 
захисту прав дітей інформував 
начальник служби у справах ді-
тей Тернопільської РДА Олек-
сандр Романцов. З перших двох 
питань прийнято розпорядження, 
щодо третього –  доручення  
голови Тернопільської РДА.

Чи будемо з теплом?

У США закрили 
статую Свободи
У США Ліберті-Стейт-Парк і 

статуя Свободи, що розташо-
вана в ньому, закриті для від-
відувачів. Причина обмеження 
доступу туристів — припинення 
роботи уряду США, про яке бу-
ло оголошено 30 вересня, 
оскільки конгрес не зміг узго-
дити бюджетний закон до по-
чатку нового фінансового року. 
Республіканці включали до за-
конопроекту вимогу відкласти 
реалізацію реформи охорони 
здоров’я, для сенату ці форму-
лювання виявилися неприйнят-
ними. У новий фінансовий рік, 

який почався в США 1 жовтня, 
країна вступила без державного 
бюджету, який мали узгодити 
обидві палати конгресу. Закрит-
тя держустанов зачепить близь-
ко мільйона держслужбовців, 
багато з яких будуть відправле-
ні у неоплачувані відпустки. По-
відомляє “Газета.ru” з посилан-
ням на “The New York Times”.

У Нідерландах діти 
виробляють 

електроенергію на 
каруселях

Арх ітектурна студ ія 
“Ecosistema Urbano” видобуває 
енергію з дитячих ігор у Нідер-

ландах. Виготовлена ними 
енергетична карусель розва-
жає дітей та пояснює принципи 
виникнення енергії. Карусель 
нагадує велетенський яскравий 
гриб із канатами. Під час обер-
ту каруселі виробляється кіне-
тична енергія, яка збирається в 
батареї та використовується 
для підсвічення атракціону у 
вечірній час. Карусель розви-
ває у дітей не лише уявлення 
про альтернативні джерела 
енергії, але й привчає їх до 
співпраці – самотужки забавку 
не розігнати. Карусель виго-
товлена на замовлення влади 
нідерландського міста Дор-
дрехт.

Пульс планети ●
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Ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.15 Криве дзеркало.
07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “I. Купченко. 
        Без свiдкiв”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Без цензури.
10.15 Т/с “Таємниця
        старого мосту”.
10.55, 20.55 Офiцiйна хронiка.
11.05 Дитячий 
    фестиваль “ОКешкин-джаз”.
12.00, 17.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.10 Рояль в кущах.
12.40 Аудiєнцiя. Країни 
         вiд А до Я.
13.05 Фольк-music.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Життя на рiвних.
15.35 Книга.ua.
16.05 Т/с “Iз життя капiтана
        Черняєва”.
17.40 Сiльрада.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Агро-News.
19.10 Фестиваль гумору
        “Умора”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Ювiлейна програма 
        В. Бiлоножка.
22.55 Трiйка, Кено,
        Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Х/ф “Бомж”.

канал “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
        з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
        23.20 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
       Повернення додому”.
11.00 Драма “Легенди
          про Круга”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Любов та покарання”.
22.10 “Грошi”.
23.35 Драма “Альфа дог”. (2).

інтер
06.30, 7.10, 7.35, 8.10,
      8.35 “Ранок з Iнтером”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
        9.00, 12.00, 17.50 Новини.
09.10 Х/ф “Ася”.
11.15, 12.20 Т/с “Слiдство
        вели...” з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Погана кров”.
22.30 Т/с “Безодня”.
00.25 Х/ф “Трансформери-2:
         Помста полеглих”. (2).

ICTV
06.15, 7.25 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
         новини.
10.10 Анекдоти 
        по-українськи.
10.20 Головна програма.
12.00 Т/с “Небо у вогнi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Небо у вогнi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Четверта башта.
23.10 “Свобода слова”.

СтБ
06.05, 16.00 “Усе буде добре!”
07.50, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.35 Х/ф “Москва сльозам 
         не вiрить”.
12.25 “Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.20 “Куб-4”.
22.25 “Детектор брехнi-4”.
23.35 “Один за всiх”.

новий канал
06.20, 13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Парк Юрського
          перiоду-2”.

11.40 Х/ф “Парк Юрського
     перiоду-3”.
13.30, 14.35 Kids’ Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Спiвай, якщо зможеш.

тРк «Україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 14.10, 17.20, 21.40
         Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “45 секунд”.
12.05 “Хай говорять. 
       Праонука Брежнєва
        живе в психлiкарнi”.
13.10 Люблю! Чекаю!
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!
         Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”.
23.30 Х/ф “Людина-вовк”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Дружина священика”.
12.50 “Шалене весiлля”.
13.45 “КВК”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Пропащий”.
23.50 Х/ф “Поцiлуночок”. (2).

нтн
05.30 Х/ф “Швидкий поїзд”.
07.05 Х/ф “Я обiцяла, я пiду...”
08.35 “Агенти впливу”.
09.30 “Лохотрон”.
10.00 Х/ф “Вихiд”.
11.35 Т/с “Далекобiйники”.
15.30 Т/с “Бiлi вовки”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк-9”. (2).
23.30 Т/с “Забутi”. (2).

00.30 Т/с “Закон i порядок”.
     Вiддiл особливих справ”. (2).

тет
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00, 16.00 Т/с “Маленькi
          таємницi”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
22.30 Русо туристо.
23.00 Дурнєв+1.
23.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

8.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
12.40, 14.55 “Iстина десь
         поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Розвiдницi”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Познер”.

інтБ
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
       гороскоп, хронограф.
09.00 Кава з «вершками».
09.30, 12.00, 13.30, 15.30, 19.20,
        20.20, 21.20, 22.30
           Український хіт.
10.00 Новини, гороскоп,

    хронограф, телебіржа.
10.30 Арт-Терія.
11.00 Спільна правда.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
      хронограф, телебіржа.
14.00, 18.00 Життя-буття.
17.30 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
       Новини, гороскоп, 
      хронограф, телебіржа.
19.00 Замки і фортеці України.
19.30 Феєрія мандрів.
20.00 Срібний струмок.
21.00 Таємниці сходу.
21.30 Вдома.
00.00 До півночі далеко.

РтР-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про найголовнiше”.
12.15 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
13.40 “Особливий випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
        Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi 
    iнституту шляхетних дiвчат”.
16.25 Д/с “Зображаючи слово”.
16.55 Новини культури.
17.10 Т/с “Колiйники-2”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Колiйники-3”.
22.25 Т/с “Право на правду”.
23.15 “Черговий по країнi”. 
       М. Жванецький.
00.00 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.55 Х/ф “Вбити шакала”.
08.35 Т/с “Я  охоронець”.
16.40 Х/ф “Американ-бой”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Помри, 
         але не зараз”.
00.45 Х/ф “Унiверсальний
          солдат-4”. (3).

тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Генерали.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”

11.15 Ворожiння. 
    12 способiв дiзнатися долю.
12.45 “Таке спортивне життя.
          Валерiй Гончаров”.
13.20 “Будь у курсi!”
14.00 Д/с “Самобутнi культури”.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба 
        новин “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
          економiка”.
16.10, 23.45 Д/с “60
     найсмертоноснiших тварин”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50, 22.40 “Економiчний
           пульс”.
19.00 В гостях у 
          Д. Гордона. Валерiй Кур.
20.00 Засекречена любов.
21.35 Володимир Шаїнський.
     Прилетить раптом чарiвник.
22.45 Братство бомби.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”.
             (3).

нтв-Свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення
        Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Сьогоднi.
09.25 О. Журбiн. Мелодiї 
          на згадку.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 “ДНК”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Коропов-2”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни-6”.
00.35 Т/с “Звiробiй-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.35 Х/ф “Не май сто рублiв...”
11.15, 12.10 Т/с “Уокер, 
        техаський рейнджер”.
13.05, 21.05 Т/с “Звiробiй”.
14.55 Х/ф “Мелодiя на два 
         голоси”.
17.35 Х/ф “Їх знали тiльки
           в обличчя”.
19.20 Х/ф “Без термiну давнини”.
22.55 Х/ф “Рекет”.

Ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.15 Криве дзеркало.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “Г. Жженов. 
           Агент надiї”.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Т/с “Таємниця 
          старого мосту”.
10.10 Т/с “Москва. 
           Три вокзали”.
11.10 Нехай Вам буде
           кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.05, 18.50, 21.30 Дiловий
           свiт.
12.25 Кордон держави.
12.40 Х/ф “Фронт 
           без флангiв”.
14.10 Шеф-кухар країни.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. 
          Агросектор.
15.45 Крок до зiрок.
16.40 Т/с “Таємниця
           старого мосту”.
17.25 Т/с “Iз життя 
        капiтана Черняєва”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40 “Надвечiр’я”.
20.45 Фестиваль гумору 
         в Коблево.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Ювiлейна програма 
         В. Бiлоножка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Х/ф “Бомж”.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
       19.30, 23.40 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
         з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила.
         Повернення додому”.
10.55 Комедiя “Карамель”.
12.55 “Не бреши менi-4”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi 
        драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Любов 
         та покарання”.
22.10 “Мiняю жiнку-8”.
23.55 Драма “Небезпечний 
           квартал”. (2).

інтер
05.00, 22.30 Т/с “Безодня”.
06.30, 7.10, 7.35, 8.10, 
      8.35 “Ранок з Iнтером”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
     9.00, 12.00, 17.50 Новини.
09.10, 20.30 Т/с “Погана
         кров”.
11.15, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося
        в Українi”.
16.50 Т/с “Ясмiн”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Трансформери-3:
    Темна сторона Мiсяця”. (2).

ICTV
06.35, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Економiчний iнтерес.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини. 
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
          новини.
10.10, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
10.30, 16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/с 
     “Прокурорська 
        перевiрка”.
14.40, 20.10 Т/с “Морськi
         дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Руйнiвник”. (2).

СтБ
06.25, 16.00 “Усе 
        буде добре!”
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Повернення
         блудного тата”.
11.55 Х/ф “Любов
         на два полюси”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.25 “Врятуйте
         нашу сiм’ю-2”.
23.25 “Кохана, 
          ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
06.20, 13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.

11.00, 18.00, 20.00 Т/с
            “Воронiни”.
13.25, 14.30 Kids’ Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Шафа.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй 
          iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Знайти крайнього.

тРк «Україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросерде
       зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20, 21.40
           Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту-2”.
12.00 “Хай говорять. 
       Перша й остання любов”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
          Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”.
23.20 Т/с “Мент у законi-4”.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.50, 19.00 “Орел i решка”.
12.50 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00, 20.00 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
          комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.
23.00 “Лямур Тужур”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нтн
06.35 Х/ф “Обличчям 
       до стiни”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
         справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв”.
14.55, 17.00 Т/с “УГРО-3”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Маямi-10”. (2).
23.30 Т/с “Забутi”. (2).

тет
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00, 16.00 Т/с “Маленькi
        таємницi”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
            з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

8.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
          з Г. Малаховим.
12.40, 14.55 “Iстина десь 
           поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня 
        робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Розвiдницi”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Свобода 
          i справедливiсть”
          з А. Макаровим.

інтБ
07.00, 07.45, 08.45 
          Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
          гороскоп, хронограф.
09.00 Вдома.
09.30, 11.00, 11.50, 12.20,
   13.30, 15.30, 16.30, 20.00,
   21.20, 22.50 Український хіт.
10.00 Новини, гороскоп, 
         хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.30 Бізнес 
         за правилами.
12.00 Срібний струмок.

13.00, 15.00, 17.00 Новини,
         хронограф, телебіржа.
16.00 Телевітамінки.
17.30 Життя-буття.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
     Новини, гороскоп, 
       хронограф, телебіржа.
19.00 Кава з «вершками».
19.30 Духовні роздуми.
21.00 Бізнес за правилами.
21.30 Арт-терія.
22.30 Таємниці сходу.
23.00 Замки і фортеці 
         України.
00.00 Подих 80-тих.

РтР-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про найголовнiше”.
12.10 Т/с “Вольф Мессiнг: 
      той, що бачив крiзь час”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий
          час. Вiстi Москва.
13.40 “Особливий випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя. 
        Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi 
   iнституту шляхетних дiвчат”.
16.25 Д/с “Зображаючи 
          слово”.
16.55 Новини культури.
17.10 Т/с “Зрада”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Колiйники-3”.
22.25 Т/с “Право на правду”.
23.15 “Спецiальний 
           кореспондент”.
00.10 “Гра в бiсер” 
         з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Житiє 
       Олександра Невського”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25, 21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео 
          по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Танк КВ-2”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00, 22.00 Х/ф “Рембо”.
19.00 Т/с “Лiнiйний 
        вiддiл”. (2).
00.00 Х/ф “Льодовi 
         дрижаки”. (2).

тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
21.00

      “Служба новин
       “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40
         “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Засекречена 
            любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 В. Шаїнський. 
         Прилетить
       раптом чарiвник.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00, 22.45 Братство бомби.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
         економiка”.
16.10, 23.45 Д/с “60
        найсмертоноснiших
         тварин”.
17.45 “Соцiальний статус:
          ваша пенсiя”.
19.00 В гостях 
          у Д. Гордона. 
          Валерiй Кур.
21.35 Людмила Максакова. 
         Дама з характером.
00.30 Т/с “Ескорт 
        агентство”. (3).

нтв-Свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення
           Мухтара-2”. 
09.00, 12.00, 15.00, 
          18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних.
          Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30 “Прокурорська
          перевiрка”.
19.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Коропов-2”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi
         вiйни-6”.
00.35 Т/с “Звiробiй-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.45 Х/ф “Яка у вас усмiшка”.
11.30, 12.25 Т/с “Уокер,
         техаський рейнджер”.
13.20 Т/с “Звiробiй”.
15.10 Х/ф “Шинель”.
16.35 Х/ф “Мелодiя 
        на два голоси”.
19.25 Х/ф “Перехоплення”.
21.05, 22.00 Т/с “Звiробiй-2”.
22.55 Х/ф “Чоловiчi тривоги”.

вівтоРок, 8 жовтня
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.15 Криве дзеркало.
07.20 Країна on-line.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “М. Голуб.
          Я не пiду”.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна 
     хронiка.
09.30 Уряд на зв’язку
        з громадянами.
10.00 Вступне слово 
      прем’єр-мiнiстра України
       на засiданнi уряду.
10.15 Т/с “Москва. 
         Три вокзали”.
11.15 Нехай Вам 
        буде кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45, 21.30 
        Дiловий свiт.
12.25 Формула захисту.
12.35 Х/ф “Фронт 
        без флангiв”.
14.10 Свiтло.
14.30 Ближче до народу.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.40 Д/ф “Лука Кримський.
      Я полюбив страждання”.
16.20 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
17.05 Т/с “Iз життя 
        капiтана Черняєва”.
17.50 Про головне.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.05 Фестиваль гумору 
         “Умора”.
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Фестиваль пiснi 
           в Коблево.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
         Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Х/ф “Бомж”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
       19.30, 23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
            з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
         Повернення додому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00 “Не бреши менi-4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi
          драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.

20.15 Т/с “Любов та 
        покарання”.
22.10 “Територiя обману”.
23.35 “Тачки-2”.

Інтер
05.00, 22.30 Т/с “Безодня”.
06.30, 7.10, 7.35, 8.10, 
       8.35 “Ранок з Iнтером”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
    9.00, 12.00, 17.50 Новини.
09.10, 20.30 Т/с “Погана 
         кров”.
11.15, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося
               в Українi”.
16.50 Т/с “Ясмiн”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Хранителi”. (2).

ICTV
06.25, 7.40 Дiловi факти.
06.30 Економiчний iнтерес.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Четверта башта.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
        новини.
10.10, 13.00 Анекдоти 
         по-українськи.
10.30, 16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/с
          “Прокурорська
           перевiрка”.
14.40, 20.10 Т/с “Морськi 
          дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Дев’ять 
         життiв”. (2).

стБ
06.30, 16.00 “Усе буде добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя.
         Усi чоловiки сво?..”
10.55 “Врятуйте 
         нашу сiм’ю-2”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.40 “МайстерШеф-3”.
00.55 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.20, 13.30 М/с “Губка Боб”.

07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 18.00, 20.00 Т/
         с “Воронiни”.
13.25, 14.30 Kids’ Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй
           iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

трК «Україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросерде 
          зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20, 21.40
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту-2”.
12.00 “Хай говорять.
      Зiрки пiсля кримiнального
        переслiдування”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!
           Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”.
23.20 Т/с “Мент у законi-4”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
11.50, 19.00 “Орел i решка”.
12.50 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00, 20.00 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
              комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.
23.00 “Лямур Тужур”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нтн
05.45 Х/ф “Не бiйся, 
         я з тобою!”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв”.
15.05, 17.00 Т/с “УГРО-3”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.

21.30 Т/с “Елементарно”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Маямi-10”. (2).
23.30 Т/с “Забутi”. (2).

тет
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00, 16.00 Т/с “Маленькi
          таємницi”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
          з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

8.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
          з Г. Малаховим.
12.40, 14.55 “Iстина десь 
          поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмiн”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай 
         одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Станиця”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Полiтика”.

ІнтБ
07.00, 7.45, 8.45, 16.00
          Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
         гороскоп, хронограф.
09.00 Духовні роздуми.
09.30, 11.00, 11.40, 13.50,
   15.50, 23.00 Український хіт.
10.00 Новини, гороскоп, 
       хронограф, телебіржа.
10.30 Замки і фортеці 
         України.
11.20 Таємниці сходу.

12.30, 22.30 Кава з
          «вершками».
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
     хронограф, телебіржа.
13.30 Українські традиції.
14.00 Мій лицарський хрест.
14.30 Артерія.
15.30 Срібний струмок.
17.30 За і проти.
18.00 Бізнес за правилами.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
     Новини, гороскоп,
        хронограф, телебіржа.
19.00 Вдома.
19.30 Українські традиції.
20.00 Феєрія мандрів.
21.00 Спільна правда.
22.30 Кава з «вершками».
00.00 Рок-н-рол до рання.

ртр-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про найголовнiше”.
12.10, 1.10 Т/с “Вольф 
      Мессiнг: той, 
      що бачив крiзь час”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий 
        час. Вiстi Москва.
13.40 “Особливий випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя. 
        Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi 
    iнституту шляхетних дiвчат”.
16.25 Д/с “Зображаючи 
          слово”.
16.55 Новини культури.
17.10 Т/с “Зрада”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Колiйники-3”.
22.25 Т/с “Право на правду”.
23.15 “Iду на таран”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.55 Х/ф “Танк КВ-2”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25, 21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео
         по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Пiд маскою 
          беркута”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00, 22.00 Х/ф “Рембо-2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний
          вiддiл”. (2).
00.00 Х/ф “Вторгнення
          живої сталi”. (2).

тонiс
06.00 Майстер подорожей.

06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
    21.00 “Служба 
     новин “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40
         “Економiчний
         пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Засекречена 
         любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Людмила Максакова. 
        Дама з характером.
12.45 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 Братство бомби.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
        економiка”.
16.10, 23.45 Д/с “60
   найсмертоноснiших тварин”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 У гостях 
       у Д. Гордона. Анi Лорак.
21.35 50 капелюшкiв для 
         панi Монiки. До ювiлею 
        О. Аросєвої.
00.30 Т/с “Ескорт 
      агентство”. (3).

нтв-свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення 
          Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00,
           18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30 “Прокурорська
           перевiрка”.
19.40 “Говоримо i показуємо”.
20.30 Т/с “Коропов-2”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi
          вiйни-6”.
00.35 Т/с “Звiробiй-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Снiгуроньку 
         викликали?”
11.05, 12.00 Т/с “Уокер, 
        техаський рейнджер”.
12.50, 13.40, 21.00, 21.50 
       Т/с “Звiробiй-2”.
14.35 Х/ф “Їх знали 
          тiльки в обличчя”.
16.20 Х/ф “Червоний намет”.
19.20 Х/ф “Ловкач i Хiппоза”.
22.40 Х/ф “Замах на ГОЕЛРО”.

Ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.15 Криве дзеркало.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “Всенародна 
     актриса Н. Сазонова”.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30, 16.30 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
10.10 Т/с “Москва. 
        Три вокзали”.
11.15 Нехай Вам буде 
         кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.05, 17.55, 21.25 Дiловий свiт.
12.15 Х/ф “Фронт за 
        лiнiєю фронту”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.10 Т/с “Iз життя капiтана 
        Черняєва”.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.55 Останнє попередження.
19.15 До 25-рiччя 
        дуету “Свiтязь”.
       Концертна програма.
21.35 Свiт спорту.
21.40 Концертна програма
        “Мелодiя двох сердець”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Х/ф “Бомж”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
           з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
        Повернення додому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00 “Не бреши менi-4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
19.30 “Телевiзiйна Служба 
         Новин”.
20.15 Т/с “Любов та покарання”.
22.10 “Кохання без кордонiв”.
0.15 Драма “На гребенi
            хвилi”. (2).

Інтер
05.00, 22.35 Т/с “Безодня”.

06.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35 
       “Ранок з Iнтером”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
        9.00, 12.00, 17.50 Новини.
09.10 Т/с “Погана кров”.
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося 
         в Українi”.
16.50 Т/с “Ясмiн”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Сталевий метелик”.
00.30 Х/ф “Спецназ
         мiста янголiв”. (2).

ICTV
06.25, 7.40 Дiловi факти.
06.30 Економiчний iнтерес.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
         новини.
10.10, 13.00 Анекдоти
          по-українськи.
10.30, 16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15, 22.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.40, 20.10 Т/с “Морськi 
          дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Обговоренню
         не пiдлягає”. (2).

стБ
06.45, 16.00 “Усе буде добре!”
08.30, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
10.05 “Кохана,
            ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.40 “Зваженi
          i щасливi-3”.
00.45 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.20, 13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 18.00,20.00
          Т/с “Воронiни”.
13.25, 14.30 Kids’ Time.

14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

трК «Україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросерде 
         зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту-2”.
12.00 “Хай говорять.
         Тут живе педофiл”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
           Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Берегова охорона”.
23.20 Т/с “Мент у законi-4”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.50, 19.00 “Орел i решка”.
12.50 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00, 20.00 Т/с “Моя
          прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Хi та Ха”.
22.35 “Три сестри”.
23.00 “Лямур Тужур”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нтн
04.50 Т/с “УГРО-3”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв”.
15.05, 17.00 Т/с “УГРО-4”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Елементарно”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Маямi-10”. (2).
23.30 Т/с “Забутi”. (2).

тет
06.00 Єралаш.

06.30 Телепузики.
07.00 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00, 16.00 Т/с “Маленькi т
         аємницi”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
         з привидами”.
12.50 Косметичний ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00 Любов з майбутнього.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Народний артист.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

8.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
12.40, 14.55 “Iстина 
          десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 Т/с “Ясмiн”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Станиця”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Проти ночi”.

ІнтБ
07.00, 7.45, 8.45 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
       гороскоп, хронограф.
09.00 Спільна правда.
10.00 Новини, гороскоп, 
        хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.00 Феєрія мандрів.
11.30, 13.30, 14.50, 18.20,
        19.20, 20.20, 21.20, 
        23.00 Український хіт.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
      хронограф, телебіржа.
14.00 За і проти.
14.30 Бізнес за правилами.
15.30 Вдома.

16.00 Телевітамінки.
16.30 Замки і фортеці України.
17.30 Кава з «вершками».
18.00 Срібний струмок.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
       Новини, гороскоп, 
        хронограф, телебіржа.
19.00 Таємниці сходу.
19.30 Життя-буття.
20.00 Замки і фортеці України.
21.00 Срібний струмок.
22.30 Мій лицарський хрест.
00.00 Електростанція.

ртр-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про найголовнiше”.
12.10 Т/с “Вольф Мессiнг:
        той, що бачив крiзь час”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий 
         час. Вiстi Москва.
13.40 “Особливий випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя. 
         Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi 
      iнституту шляхетних дiвчат”.
16.25 Д/с “Зображаючи слово”.
16.55 Новини культури.
17.10 Т/с “Зрада”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Колiйники-3”.
22.25 Т/с “Право на правду”.
23.15 “Поєдинок”. 

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Пiд маскою 
         беркута”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25, 21.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео
         по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Стамбульський 
         транзит”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00, 22.00 Х/ф “Рембо-3”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2).
00.00 Х/ф “Смерч 
          iз космосу”. (2).

тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
       21.00 “Служба новин 
       “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.

09.00, 20.00 Засекречена
         любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 50 капелюшкiв для 
        панi Монiки. До ювiлею 
        О. Аросєвої.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00, 22.45 Братство бомби.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
        економiка”.
16.10, 23.45 Д/с 
      “60 найсмертоноснiших 
        тварин”.
17.45 “Соцiальний статус:
           вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        Анi Лорак.
21.35 Андрiй Петров.
          Генiй музики для всiх.
00.30 Т/с “Ескорт
           агентство”. (3).

нтв-свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення 
       Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
          Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.30 “Прокурорська перевiрка”.
19.35 “Говоримо i показуємо”.
20.25 Т/с “Коропов-2”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Ментовськi вiйни-6”.
00.35 Т/с “Звiробiй-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.05 Х/ф “Ключi вiд неба”.
10.25, 11.20 Т/с “Уокер, 
         техаський рейнджер”.
12.15, 13.10, 21.00, 21.50
        Т/с “Звiробiй-2”.
14.05 Х/ф “Нiжний вiк”.
15.35 Х/ф “Золота рiчка”.
17.25 Х/ф “П’ять вечорiв”.
19.20 Х/ф “Пароль 
         знали двоє”.
22.40 Х/ф “Дожити
          до свiтанку”.
00.15 Х/ф “Три гiльзи 
       вiд англiйського карабiна”.

четвер, 10 жовтня
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Володимир ВАСИЛЬЦЬО, 
методист Тернопільського 

районного методичного 
кабінету.

В Україні у другий тиждень 
вересня проходив Всеукра-
їнський олімпійський тиж-
день. З початку навчально-
го року в школах України 
вирувало спортивне життя.

Насиченим спортивними поді-
ями був тиждень у Скоморохів-
ській ЗОШ І-ІІ ст. Тут щорічно у 
вересні проводяться спортивні 
заходи, які організовує вчитель 
фізкультури Наталія Саламандра. 
На урочистій лінійці учні ознайо-
милися із програмою тижня, 
розв’язували завдання віктори-
ни. У вівторок відбулися фут-
больні конкурси між учнями 5-6 

класів. У середу між учнями 7-8 
класів, незважаючи на те, що у 
цих класах навчається більше ді-
вчат, аніж хлопців, відбувся фут-
больний матч. Перемогу здобула 
команда учнів 7 класу з рахунком 
1:0. У четвер в школі проходило 
фізкультурно-оздоровче свято 
“Юні олімпійці, на старт!”. 

Свято розпочалося урочистим 
внесенням олімпійського прапо-
ра та олімпійського вогню 
учнями-старшокласниками Арсе-
ном Гупенталем та Назаром Сні-
тинським. Із привітанням до учнів 
школи звернулася директор шко-
ли Леся Бондзюх, яка розповіла 
дітям про історію олімпійського 
руху, побажала міцного здоров’я 
та спортивного злету.

Із танцювальними номерами 
виступили дівчата 8 та 7 класів. 
Головними винуватцями свята 

були три різновікові команди 
школи: “Олімпієць”, “Живчик”, 
“Спортовець”. Девізом свята бу-
ло олімпійське гасло “Вище, ско-
ріше, сильніше!”, а капітани 
представляли свої команди з 
власними девізами. Спортсмени 
під гучні вигуки вболівальників 
змагалися у різних спортивних 
випробуваннях: бігали, стриба-
ли, виконували футбольні еле-
менти, використовуючи різний 
спортивний інвентар. Чемпіоном 
змагань стала команда “Живчик”, 
друге місце посіла команда 
“Олімпієць”, третє –  “Спорто-
вець”. 

На спортмайданчику панували 
піднесений настрій, дружня ат-
мосфера, спортивний запал. 
Протягом тижня спеціальні пла-
кати ознайомлювали учнів з іс-
торією олімпійського руху.

Юні олімпійці, на старт!

Олімпійський тиждень  
у Скоморохівській ЗОШ І-ІІ ст.

З компетентних джерел ●

20 вересня на базі 1-ї дер-
жавної пожежно-рятувальної 
частини 1-го державного 
пожежно-рятувального заго-
ну відбулися фінальні зма-
гання серед рятувальників-
газодимозахисників. 

В умовах, максимально набли-
жених до реальних, переможці зо-
нальних етапів — 9 команд ланок 
газодимозахисної служби — про-
демонстрували свою професійну 
майстерність, виборюючи звання 
кращої. На заході були присутні 
керівництво управління ДСНС 
України у Тернопільській області 
та ветерани пожежно-рятувальної 
служби.  

Вітаючи учасників змагань, на-
чальник управління, генерал-
майор служби цивільного захисту 
Євген Лукавий підкреслив, що га-
зодимозахисна служба в пожежно-
рятувальній справі потребує чи не 
найбільшої теоретичної, спеціаль-
ної та фізичної підготовки, адже 
саме газодимозахисники перши-
ми заходять у палаючі будівлі та 
задимлені приміщення, проводять 
розвідку і рятують людей, життя 
яких у багатьох випадках залежить 
від майстерності і професіоналіз-
му бійців ДСНС. 

Під час змагань команди здо-
бували звання “Краща ланка 
ГДЗС”, “Кращий газодимозахис-
ник”, “Кращий майстер бази 
ГДЗС”, а також за результатами 
цих змагань визначалися “Краща 
база ГДЗС” та “Кращий контроль-
ний пост ГДЗС”. 

Газодимозахисники здійснюва-
ли бойову перевірку ізолюючих 
апаратів, проводили рятування 
умовно потерпілого з вікна тре-
тього поверху навчальної вежі та 
саморятування, здійснювали по-
шук та евакуацію “потерпілого” з 
теплодимокамери. 

Усі учасники виступили гідно.  

В умовах, максимально наближе-
них до реальних, вони продемон-
стрували свою професійну май-
стерність, знання та навички. 

У підсумку кращими стали вог-
неборці 3-ї Державної пожежно-
рятувальної частини Тернопіль-
ського району, які у напруженій 
боротьбі здобули перше загаль-
нокомандне місце та звання кра-
щої ланки газодимозахисної служ-
би 2013 року. Переможцям вручи-
ли перехідну відзнаку імені стар-
шого лейтенанта служби цивіль-
ного захисту Ростислава Манащу-
ка. Також відзначилися рятуваль-
ники з Гусятина та Кременця, які 
здобули, відповідно, друге та тре-
тє місця. 

В індивідуальному заліку зван-
ня “Кращий газодимозахисник” 
виборов старший пожежний-
рятувальник 11-ї державної 
пожежно-рятувальної частини (м. 
Ланівці), сержант служби цивіль-
ного захисту Андрій Засядко, а 
“Кращим майстром бази ГДЗС” 
став пожежний-рятувальник 6-ї 
державної пожежно-рятувальної 
частини (м. Чортків), сержант 
служби цивільного захисту  
Ярослав Мельничук. 

За підсумками огляду-конкурсу 
“На кращу організацію газодимо-
захисної служби” перемогу здо-
був особовий склад 10-ї держав-
ної пожежно-рятувальної частини 
(м. Гусятин), чия база ГДЗС ви-
знана найкращою. А “Кращим 
контрольним постом ГДЗС” ви-
знано пост 3-ї державної пожежно-
рятувальної частини Тернопіль-
ського району. 

На завершення змагань пере-
можці отримали кубки, грамоти та 
цінні подарунки. 

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

У Тернополі відбулися 
фінальні змагання 

рятувальників-
газодимозахисників

З 27 вересня 2013 року в 
об’єктах поштового зв’язку 
Тернопільської дирекції 
УДППЗ “Укрпошта” розпо-
чнеться приймання перед-
плати періодичних друкова-
них видань на 2014 рік за 
тарифами, затвердженими 
Наказом Міністерства інф-
раструктури України від 
02.09.2013 за № 656 “Про 
затвердження тарифів на 
приймання та доставку ві-
тчизняних періодичних дру-
кованих видань за перед-
платою”, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції Украї-
ни 02.09.2013 за  
№ 1574/24106.

Передплатна кампанія на 2014 
рік на видання загальнодержав-
ної сфери розповсюдження про-
водиться за “Каталогом видань 
України на 2014 рік” і триватиме 
до 16 грудня 2013 року включно. 

Передплата на видання місце-
вої сфери розповсюдження про-
водиться за обласними катало-
гами та триватиме відповідно до 
термінів, визначених в укладених 
з видавцями (редакціями) дого-
ворах. 

Передплата на зарубіжні ви-
дання проводиться за “Катало-
гом видань зарубіжних країн на I 
півріччя 2014 року”. Передплата 
на ці видання триватиме: 

— на видання адресної систе-

ми експедирування, які в катало-
зі позначені двома зірочками (**), 
— до 28 жовтня 2013 року;

— на видання карткової систе-
ми експедирування — до 10 лис-
топада 2013 року.

Незважаючи на те, що перед-
платна кампанія на 2014 рік стар-
тувала пізніше, ніж у попередні 
роки, а тарифи на передплату 
зросли на рівень інфляції за пері-
од з моменту затвердження та-
рифів, головним завданням по-
штовиків є повсюдне безпере-
бійне забезпечення споживачів 
періодичними друкованими ви-
даннями та якісне надання по-
слуги з передплати в усіх насе-
лених пунктах України.

Усього Укрпоштою за перед-
платою розповсюджується май-
же 12 тис. найменувань періо-
дичних видань, або близько 1 
млрд. примірників на рік. При-
ймання передплати здійснюється 
в усіх операційних залах поштам-
тів, центрів поштового зв’язку, у 
пунктах приймання передплати, 
а також безпосередньо листоно-
шею на доставній дільниці.

Чекаємо на вас у відділеннях 
поштового зв’язку та сподіває-
мося, що ви станете нашими по-
стійними клієнтами.

Будьте разом з нами!

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Передплатна  
кампанія на 2014 рік

Громадянство — це постійний 
правовий зв’язок особи і дер-
жави, що виявляється у їх вза-
ємних правах та обов’язках. 
Жоден українець не може бу-
ти позбавлений громадянства, 
а також права його змінити. 
Усі громадяни України, неза-
лежно від підстав отримання 
громадянства, рівні перед за-
коном, мають одинакові кон-
ституційні права, не можуть 
бути вигнані за межі України 
чи видані іншій державі.

На тему громадянства ми по-
спілкувалися із завідувачем сектору 
громадянства управління Держав-
ної міграційної служби в Тернопіль-
ській області Ларисою Фундитус.

— Законом визначено декілька 
категорій осіб, які є громадянами 
України. Перш за все, це усі грома-
дяни колишнього СРСР, які на мо-
мент проголошення незалежності 
України (24.08.1991 р.) постійно 
проживали на території нашої дер-
жави. Також громадянами України є 
особи, незалежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майново-
го стану, місця проживання, мовних 
чи інших ознак, які на момент на-
брання чинності Закону України 
“Про громадянство України” (13.11. 
1991 р.) проживали в Україні і не 
були громадянами інших держав; 
особи, які прибули до нашої країни 
на постійне проживання після 13 
листопада 1991 р. і яким у паспорті 
громадянина колишнього СРСР взі-
рця 1974 року органами внутрішніх 
справ України внесено запис “гро-
мадянин України”, їхні діти, які при-
були разом із батьками в Україну, 
якщо на той момент вони не дося-
гли повноліття, а також усі, хто на-
був громадянства України відповід-
но до законів України та міжнарод-
них договорів.

— На яких підставах можна на-
бути громадянства України?

— Найперше, це за народжен-
ням. Також громадянином України 
можна стати за територіальним по-

ходженням; внаслідок прийняття до 
громадянства чи поновлення у гро-
мадянстві; у результаті усиновлення 
або встановлення над дитиною опі-
ки чи піклування; внаслідок вста-
новлення опіки над особою, яку суд 
визнав недієздатною, у зв’язку з 
перебуванням у громадянстві Укра-
їни одного чи обох батьків дитини; 
внаслідок встановлення батьківства 
та за іншими підставами, які перед-
бачені міжнародними договорами 
України.

— Розкажіть детальніше, хто є 
громадянином України за наро-
дженням. Напевно, це поняття 
більш широке, ніж ми звикли йо-
го розуміти?

— Умовою набуття особою гро-
мадянства України за народженням 
є проживання обох її батьків на за-
конних підставах на території нашої 
держави. Під проживанням в Україні 
на законних підставах розуміється 
проживання осіб без громадянства, 
які мають посвідку на проживання 
чи тимчасове проживання на тери-
торії України, або їм надано статус 
біженця в Україні чи притулок в 
Україні. В цьому випадку неважли-
во, чи мають згадані особи постійну 
чи тимчасову прописку.

— Хто може набути громадян-
ства України за територіальним 
походженням?

— Особа, яка сама або хоча б 
один з її батьків, дід чи баба, рідні 
брат чи сестра народилися або по-
стійно проживали до 16 липня 1990 
року на території, яка стала терито-
рією України, а також на інших те-
риторіях, що входили до складу 
Української Народної Республіки, 
Західно-Української Народної Рес-
публіки, Української Держави, Укра-
їнської Соціалістичної Радянської 
Республіки, Закарпатської України, 
Української Радянської Соціалістич-
ної Республіки (УРСР), і є особою 
без громадянства або іноземцем, 
що взяв зобов’язання припинити 
іноземне громадянство, та подала 
заяву про набуття громадянства 
України, а також її діти реєструють-
ся громадянами України.

Якщо в особи є неповнолітні діти 

і вона хоче, щоб вони також набули 
громадянства України, діти мо-
жуть це зробити разом з нею, про 
що вона порушує клопотання в 
своїй заяві.

Право набути громадянства за 
територіальним походженням на-
дається окремо від батьків непо-
внолітнім дітям, які народилися чи 
постійно проживали на території 
УРСР і є особами без громадян-
ства, а також неповнолітнім дітям, 
які народилися на території Укра-
їни від батьків- іноземців і набули 
за народженням громадянство ін-
шої держави, яке пізніше було 
припинено.

Необхідною умовою для набут-
тя громадянства за територіаль-
ним походженням є подання осо-
бою відповідної заяви до терито-
ріального підрозділу УДМС.

Якщо громадянства України 
набуває дитина окремо від бать-
ків, заяву за неї подає один з 
батьків або опікун чи піклуваль-
ник.

— Якими документами під-
тверджується громадянство 
України?

— Першим і найголовнішим до-
кументом, що посвідчує особу 
власника та підтверджує грома-
дянство України, є так званий 
“внутрішній” паспорт. За кордо-
ном і під час перетинання дер-
жавного кордону України прина-
лежність до громадянства нашої 
країни підтверджує паспорт гро-
мадянина України для виїзду за 
кордон, для неповнолітніх — про-
їзний документ дитини. Також та-
кими документами є посвідчення 
особи моряка та члена екіпажу. У 
разі втрати або псування під час 
перебування за кордоном пас-
порта громадянина України для 
виїзду за кордон право громадя-
нинові України на в’їзд в нашу 
державу дає посвідчення особи 
на повернення в Україну.

За матеріалами управління 
Державної міграційної служби 

України в Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Дещо, чого ви не знали  
про громадянство України

Банк речей
при Територіальному центрі соціального обслуговування 
Тернопільського району проводить збір одягу та взуття,  

придатного для користування. Всі речі роздадуть одиноким 
малозабезпеченим людям.  

Звертатися за адресою: м. Тернопіль,  
вул. М. Кривоноса, 10, тел.: 53-81-12, 53-79-06.
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Село Скорики Підволо-
чиського району прива-
блює подорожніх  старо-
винним храмом Івана  
Богослова, в якому молив-
ся і причащався Гетьман 
України Богдан Хмель-
ницький. А нова простора 
школа, стадіон, асфальто-
вана дорога, встелені бру-
ківкою тротуари свідчать: 
у селі добрий господар і 
меценат. Таким є Олег  
Крижовачук, який виділив 
кошти на дзвіницю храму 
Івана Богослова, споруду 
нещодавно звели в тому 
стилі, що і церкву — ше-
девр дерев’яного зодче-
ства. 

У цьому храмі розпочався 
спільний семінар фізиків Тер-
нопільського та Підволочисько-
го районів, проведений з ініціа-
тиви методистів Михайла Ше-
мелі та Марії Гладич. Учитель-
ська громада зустрічала в Ско-
риках поважного гостя — укра-
їнського астронома Івана Кли-
мишина. У храмі Івана Богосло-
ва відомого вченого та делега-
цію педагогів Тернопільщини 
вітав о. Степан Кебало.

Ще трохи історії. Гетьман 
Богдан-Зиновій Хмельницький, 
відвідавши святиню, помолився 
та причастився перед битвою з 
польською шляхтою та пообі-
цяв придбати для сільського 
храму іконостас. Невдовзі з  
Києва привезли довершений 
мистецький витвір небаченої 
краси —  іконостас з десятками 
ікон у витих позолочених ра-
мах, що кількома ярусами гро-
мадилися над входом в святи-
лище — захристіє. Майже три 
століття зігрівав душі та милу-
вав око прихожан дарунок 
Хмельницького, а коли в селі 
встановилась радянська влада, 
в церкві запланували зробити 
продовольчий  склад. Проте 
громада не дозволила насиль-
ства над храмом. Люди захова-
ли іконостас і берегли як най-
більшу святиню. З проголошен-
ням незалежності держави храм 
відвідав Президент України  
Леонід Кучма, який виділив ко-
шти на церковну позолоту.

У роки Великої Вітчизняної 
війни в Скориках у редакції 
фронтової газети працював по-
ет Андрій Малишко, який напи-
сав вірш про цей мальовничий 
куточок України. Липень 2013 
року також буде записано в іс-
торію села: тут побував всес-
вітньовідомий вчений — астро-

ном Іван Климишин. У Скори-
ківській ЗОШ І-ІІ ст. науковця 
за добрим українським звича-
єм вітали хлібом-сіллю, щири-
ми словами здоровили усіх 
приїжджих, репрезентували ві-
деофільм про рідне село.

Лекція Івана Климишина бу-
ла насичена цікавими фактами 
з історії розвитку астрономії. 
Це захоплююча і складна наука. 
Щоб пояснити її таємниці, вче-
ні пропонують різні теорії, мо-
делі, вводять нові поняття. Вче-
ний Лі Смолін 25 років працю-
вав над теорією суперструн. 
Андрій Сахаров у 1985 році по-
ставив перед собою завдання 
вивчити її, проте, через рік ви-
знав, що, на жаль, прогалини в 
знаннях академіка не дозволя-
ють це зробити. Як не прикро, 
але сам Смолін дійшов висно-
вку, що потрібно зупинитися, 
зробити перерву в дослідженні 
проблем космології, перео-
смислити те, що напрацьовано, 
і те, що завело в глухий кут. 
“Напрошується невтішний ви-
сновок, — зазначив Іван Клими-
шин, — усе це міфологія, яку 
потрібно деміфілогізувати”.

Цікаві публікації з астрономії 
можна прочитати в п’ятому но-
мері журналу “Успехи физичес-
ких наук”. Зокрема, стаття “Ис-
тория истории Вселенной”, під-

готовлена Московським астро-
номічним інститутом ім. Штер-
на, знайомить читачів із двома 
революціями в астрономії. Пер-
ша  відбулась тоді, коли Копер-
ник зупинив Сонце, зрушив 
Землю, створивши геліоцен-
тричну систему світобудови. 
Друга – у  20-х  роках минулого 
століття з утвердженням ідей 
теорії відносності Альберта Ей-
нштейна та розумінням того, 
що Всесвіт не є статичним. Ни-
ні ми стоїмо на порозі  третьої 
революції в астрономії. Дове-
дено, що Всесвіт розширюєть-
ся з прискоренням.

Багато цікавого дізналися 
слухачі лекції і про історію ста-
новлення геліоцентричної сис-
теми Всесвіту, астрономів цьо-
го часу. Цікаво було почути, що 
астрологія — передбачення до-
лі людей по зорях — має реаль-
не підгрунтя. Спостерігаючи за 
рухом Юпітера, було помічено, 
що через 11 і 12 років, коли 
планета переходить із сузір’я 
Рака в сузір’я Лева, на Землі 
бувають посухи чи сильні дощі, 
неврожай, голод. Використову-
ючи цей факт, астрологи і про-
рокували різні катаклізми на 
Землі, хоча справа, по суті, в 
зміні циклу сонячної активності 
та кількості плям на нашому 
світилі.

Як не дивно, Джордано Бру-
но був спалений на вогнищі 
інквізиції не стільки за підтрим-
ку геліоцентричної системи сві-
тобудови, якої не знав і не оці-
нив, скільки за свої політичні 
погляди, виступаючи за 
об’єднання католиків Італії та 
протестантів Англії проти Іспа-
нії. І до сьогодні його не реабі-
літовано, хоча Папа Римський 
Іоан Павло ІІ вибачився за жор-
стокість і злочини інквізиції пе-
ред людством. Та і Галілео Га-
лілей постраждав не стільки за 
свої наукові погляди, як за те, 
що посварився з єзуїтами і до-
мініканцями, які і помстилися 
йому ганебним судилищем. Як 
не прикро, і сьогодні невпинно 
зростає кількість людей, які пе-
реконані, що Сонце обертаєть-
ся навколо Землі, зазначив Іван 
Климишин.

За видатні відкриття в астро-
номії було присуджено 11 Но-
белівських премій. Є 14 лауре-
атів цієї престижної нагороди. 
Відзнаки Нобеля міг би бути 
удостоєний і українець Георгій 
Гамов, та не судилось. Його 
внесок у розвиток теоретичної 
фізики неоціненний. Теорія ра-
діоактивного розпаду атомного 
ядра, яку розробив вчений, — 
епохальна робота, гідна Нобе-
лівської премії. Гамов запропо-

нував модель генетичного ко-
ду, а в галузі космології ство-
рив теорію процесів на стадії 
раннього Всесвіту та утворення 
хімічних елементів. У 1946 р. 
висунув гіпотезу “гарячого 
Всесвіту”, який потім охолов, 
згідно з якою було передбаче-
но реліктове випромінювання. 
Він теоретично оцінив темпе-
ратуру цього випромінювання, 
яке у 1965 році експеримен-
тально було виявлено вченими 
лабораторії “Белл Телефон” 
Пензнасом та Вільсоном.  На 
жаль, на Батьківщині видатного 
вченого не змогли  скористати-
ся з робіт свого великого сина.  
“Сподіваюся, що у наших шко-
лах зростають майбутні вчені, 
які зможуть осягнути таємниці 
Всесвіту, адже ще Луцій Сене-
ка на зорі нашої ери стверджу-
вав, що природа не відкриває 
все одразу, більшість істин во-
на залишила на майбутнє. Світ 
еволюціонує 15 мільярдів років, 
йому нікуди поспішати, а тому 
буде що досліджувати і нашим 
нащадкам,” —  вважає Іван  
Климишин.

Відомий астроном отримав 
подарунок від освітян Підволо-
чиського району — книжку про 
їх край, збірку скориківських 
поетів та глечик меду із шкіль-
ної пасіки. Багато щирих, те-
плих слів на адресу Івана Кли-
мишина було сказано і під час 
вечері на березі ставу, де ско-
риківці розводять рибу. Біо-
граф вченого Ганна Кичук, його 
колишня студентка Люба Дя-
чук, методист Богдан Плисюк, 
викладачі Тернопільського на-
ціонального педагогічного уні-
верситету ім. В. Гнатюка Ігор 
Гриненко та Роман Горбатюк 
відзначили доступність викладу 
високих матерій, простоту, пра-
цездатність, любов до людей, 
патріотизм вченого астронома  
Івана Климишина. Троїсті музи-
ки — вчителі фізики Тернопіль-
ського району Андрій Злонке-
вич та брати Михайленки пода-
рували вченому в’язанку укра-
їнських народних пісень, роз-
чуливши професора до сліз. 
Ще довго цього вечора під зву-
ки українських троїстих музик 
плескалась у ставі риба, всмі-
халися зорі, величаво плив у 
небі Місяць. Зустріч з Іваном 
Климишиним — дорогоцінний 
скарб, який збагачує вчителя 
розумово, духовно, морально.

За матеріалами вчителя 
фізики ЗОШ І-ІІІ ст.  

с. Буцнів Оксани Волянюк 
підготувала Галина ЮРСА.

На порозі третьої революції в астрономії
Нотатки спільного семінару фізиків 

 Тернопільського та Підволочиського районів

Видатний український астроном Іван Климишин (у центрі)  
та вчителі фізики Тернопільського і Підволочиського районів.

Жанна БАСЮК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської ЗОШ  

І-ІІІ ст.

24 вересня 2013 року учні 
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вшанували пам’ять 
української поетеси Лариси 
Петрівни Косач.

“Та що ж, нехай не зрушу 
я нічого,

Зірвавшися в безодню 
забуття,

Аби не ранила так смерть 
моя нікого,

Як ранило мене моє життя”.
(“Чи пам’ятаєте, коли  

я говорила…” 30.11.1900 р.  
Леся Українка)

Вчитель української мови та 
літератури Вікторія Михайлівна 
Волосковська підготувала з учня-

ми школи лінійку, присвячену 
100-м роковинам великої поете-
си. Учні 7 класу Юлія  
Вівчар, Христина Соколова, Іри-
на Шеверда, Христина Мудра, 
Юрій Гах розповіли учням школи 
про важливі віхи життя Лесі Укра-
їнки, вплив її творчості на відо-
мих світових письменників, не-
зламність духу поетеси, філо-
софське ставлення до життя. Ві-
кторія Михайлівна та учні декла-
мували напам’ять вірші Лесі 
Українки.

Леся Українка своєю творчіс-
тю і життям нагадує нам квітку 
“Ломикамінь”. Поетесі було при-
таманне чуття справедливості і 
правди. Вона горіла любов’ю. Ві-
рші Лесі Українки до цього часу 
закликають нас не опускати рук 
перед труднощами.

На фото: На шкільній лінійці, 
присвяченій пам’яті Лесі  
Українки.

Леся Українка — 
співачка досвітніх вогнів
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Курс на розширення мережі 
дошкільних навчальних за-
кладів, окреслений у Тер-
нопільському районі кілька 
років тому, доводить свою 
життєздатність, актуаль-
ність та ефективність. З 
року в рік зростає відсоток 
охоплення дітей віком від 3 
до 6 років дошкільною осві-
тою: на цей час у Терно-
пільському районі діє 30 
дошкільних навчальних за-
кладів, у тому числі 10 НВК 
“школа — ДНЗ”. За даними 
відділу освіти Тернопіль-
ської райдержадміністра-
ції, у цих закладах до-
шкільною освітою охопле-
но 1483 дитини віком від 3 
до 6 років, що становить 
65,6 відсотка. Крім цього, 
в районі функціонують гру-
пи короткотривалого пере-
бування дітей на базі за-
гальноосвітніх шкіл у Буц-
неві, Йосипівці, Мар’янівці. 
А з урахуванням того, що ді-
ти приміського Тернопіль-
ського району відвідують 
дитячі садки міста Тернопо-
ля, загальний відсоток охо-
плення дітей усіма формами 
дошкілля, в тому числі аль-
тернативними, становить 
78,2 %, або 1769 дітей.

Перша ластівка — 
“Метелик”  
у Байківцях

Реконструйоване за сучасни-
ми стандартами приміщення ди-
тячого садка “Метелик” у Бай-
ківцях було введене у дію шість 
років тому. Це була неординар-
на подія як у житті громади Бай-
ковець, так і Тернопільського 
району та області. На кошти 
сільського бюджету тут створи-
ли практично ідеальні умови для 
дітей — із застосуванням енер-
гозберігаючих технологій, до-
триманням євростандартів ма-
теріальної бази. Це був рішучий 
крок від ДНЗ радянського типу 
до ДНЗ сучасного зразка, де ко-
жен куточок дихає затишком, 
зручністю, красою, любов’ю до 
дитини. 

— На момент відкриття садоч-
ка тут діяла одна група, в якій 
перебувало 18 дошкільнят, — 
розповідає завідуюча Байко-
вецьким дитячим садком Оксана 
Шулик. — Зараз у нас 32 діток, 
дві групи. Є значно більше ба-
жаючих відвідувати дитсадок, 
але це максимальна кількість, 
яку наразі можемо собі дозволи-
ти. Проводимо запис у групи 
вже на 2016 рік.

Усе найкраще — 
дітям

Прикладом турботливого 
ставлення сільського органу міс-

цевого самоврядуван-
ня до малечі є і Шлях-
тинці. Тут дитячий са-
док “Дзвіночок” роз-
міщений в одному 
приміщенні із ЗОШ І-ІІ 
ст.

— Садочок відвіду-
ють 23 дошкільнят, діє 
одна група, але є ще 
понад 10 заяв від 
батьків, отож, цілком 
вірогідним у недалекій 
перспективі буде від-
криття другої групи. 
Для функціонування 
двох груп у “Дзвіноч-
ку” місця достатньо, 
але зусиль і ресурсів 
доведеться для цього 
докласти багато, — 
каже завідуюча дитя-
чим садком “Дзвіно-
чок” Ірина Ференц.

Дошкільний на-
вчальний заклад у 
Шляхтинцях перебу-
ває на утриманні 
Шляхтинецької сіль-
ської ради, яка забез-

печує ДНЗ усім необхідним. 
Умови для малечі тут прекрасні 
— просто казковий світ: стилізо-
вані меблі, м’який інвентар, роз-
маїті іграшки, дитяча література. 
Ігрова, спальня і санвузол у 2012 
році обладнані за останнім сло-
вом дизайну інтер’єру дитячого 
закладу.

Школа-дитячий 
садок: оптимальне 

рішення
У Тернопільському районі 10 

НВК зі статусом “школа-дитячий 
садок”. Створення дошкільного 
навчального закладу в рамках 
ЗОШ — вимога часу, адже кіль-

кість учнів у школах має тен-
денцію до зменшення, а потре-
ба у дошкільних установах, на-
впаки, зростає. Виходячи з 
цього, Тернопільською район-
ною радою було прийняте рі-
шення про створення НВК 
“школа-дитячий садок” на базі 
ряду ЗОШ Тернопільського ра-
йону. Зокрема, у Лозові.

НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ” діє з травня 2012 року. 
Дитсадок розмістили у вивіль-
нених приміщеннях правого 
крила школи. До цієї доброї 
справи (досі дитсадка у Лозові 
не було) долучилися Тернопіль-
ська райдержадміністрація, Ло-
зівська сільська рада, батьки, 
місцеві спонсори. Основну час-
тину коштів на облаштування 
дитсадка скерували з районно-
го бюджету.

— Створення НВК “школа-
дитячий садок” є оптимальним 
для тих населених пунктів, де 
нема дитсадка, а школа має ти-
пове приміщення, яке внаслі-
док демографічних чинників не 
діє з повним навантаженням. У 
нашому ДНЗ — 25 вихованців. У 
ньому є велика потреба. Для 
дітей створено всі необхідні 
умови. Мешканці Лозови і Кур-
ників задоволені. Звичайно, є 
проблеми, питання, які постій-
но треба вирішувати. Однак, в 
цьому і полягає місія керівника 
навчального закладу, — резю-
мує директор НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Ганна  
Чаповська.

Розширення мережі ДНЗ:  
досвід і перспективи

Завідуюча дитячим садком “Дзвіночок” с. Шляхтинці Ірина Ференц.

В ігровій кімнаті дошкільного навчального закладу с. Лозова.

Вихователь дитячого садка “Метелик“ с. Байківці Олена Паращук  
з вихованцями старшої дошкільної групи. 

З 1 жовтня 2013 року  
Міністерство доходів і збо-
рів України розпочинає 
процедуру адмініструван-
ня єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання. 

Відтепер Міндоходів прийма-
тиме та оброблятиме звіти про 
суми нарахованого єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування. 
Саме на його адресу потрібно 
надавати звіти про суми нарахо-
ваного єдиного внеску.

Відтак суми нарахованого 
єдиного внеску підлягають сплаті 
на рахунки органів Міндоходів, 
відкриті в головних управліннях 
Державної казначейської служби 
України, які розміщено на офіцій-
ному веб-порталі Міндоходів у 
розділі “Реєстри” за адресою: 
http://minrd.gov.ua/dovidniki--
reestri--perelik/reestri/111543.
html, або на суб-сайті ГУ Міндо-
ходів у Тернопільській області за 
адресою: http://tr.minrd.gov.ua/
media-ark/news-ark/112871.html

Детальну консультацію щодо 
порядку подання звітності з єди-
ного внеску та порядку сплати 
цього платежу можна отримати в 
центрі обслуговування платників 
податків Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області, або за 
тел.: 15-07, 52-12-27.

Нагадаємо, що адмініструван-
ня єдиного внеску Міндоходів 
розпочато у зв’язку з набранням 
чинності законами України від 4 
липня 2013 року № 404-VII “Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України у зв’язку з про-
веденням адміністративної ре-
форми” та “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни в зв’язку з проведенням адмі-
ністративної реформи” № 406-
VII. 
Інформаційно-комунікаційний 

відділ Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 

у Тернопільській області.

У жовтні 
єдиний внесок 

необхідно 
платити  

на рахунки 
Міндоходів

З професійним 
святом, 
педагоги!

Тернопільська районна ор-
ганізація Товариства Червоно-
го Хреста України вітає вчите-
лів Тернопільського району з 
професійним святом — Днем 
вчителя.

За покликом професії Ви з 
перших днів, коли діти пере-
ступають поріг школи, виявля-
єте їхні здібності до того чи 
іншого предмета, сієте в їхніх 
серцях зерна доброти і мило-
сердя, поваги до старших, на-
вчаєте бути чесними і правди-
вими, розпізнавати добро і 
зло, виховуєте гідних грома-
дян нашої держави, творців 
майбутнього України.

Тож міцного здоров’я Вам, 
шановні вчителі, успіхів у ро-
боті, сімейного і особистого 
благополуччя, Господнього 
благословення.

Голова Тернопільської 
районної організації 

Товариства Червоного 
Хреста України  

Ольга НИЖНИК.

З нагоди Дня юриста  
в Тернопільському районно-
му управлінні юстиції  
7 жовтня 2013 року з 10.00  
до 12.00  відбудеться “пряма 
телефонна лінія” з начальни-
ком управління юстиції  
Михайлом Володимировичем 
Нацюком. Тел. 51-04-87.
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Придбати газету "Подільське слово"  
можна в усіх кіосках "Торгпреси"  

м. Тернополя та усіх відділеннях зв'язку 
Тернопільської області.

П’ятниця, 4 жовтня 2013 року Суспільство
Талановиті земляки ●Цікаві зустрічі ●

Ірина ЮРКО.

Напередодні логічного за-
вершення літнього червня до 
Тернополя завітав викона-
вець власних пісень, “бабур-
чанин”, учасник проекту “Го-
лос країни”, “сталевий го-
лос” України, спортсмен, ху-
дожник, кулінар, комедіант і 
ще багато хто в особі Арсена 
Мірзояна. Концерт  Арсена 
відбувся у місцевому клубі 
“Арена Хол”. Зустріч з ар-
тистом для журналістів Тер-
нопільський центр комуніка-
цій влаштував у затишній 
кав’ярні “Тернопіль Таймс”. 
Під час зустрічі співак роз-
повів про презентацію відео 
на пісню “Коли ти підеш”. У 
перспективі — ще два відео 
на пісні “Капронові банти” 
та “Зимовий пляж”. Відпо-
віді на запитання тернопіль-
ських кореспондентів  
читайте далі.

— Останнім часом у Вашій 
творчості спостерігається по-
єднання джазу, рок-н-ролу, 
електро, поп-музики… Як сма-
кує такий музичний коктейль?

— Це похідна творчості моїх ко-
лег. Звісно, джазовий вплив на 
команду належить авторству на-
шого піаніста Станіслава Лавріка, 
який закінчив навчання у консер-
ваторії на відділенні джазу. При-
сутній і продюсерський вплив. Як-
що над першим альбомом “Гудзи-
ки” працював один продюсер Ві-
талій Телезін, то “Незручні ліжка” 
записувалися у п’яти студіях за 
участю чотирьох постановників. 
Тому й за напрямками пісні поміт-
но відрізняються. Нам дуже по-
щастило, що у записі нових пісень 
бере участь Юрій Погорецький — 
віолончеліст number One в Украї-
ні.

— Розкажіть, будь ласка, іс-
торію створення улюбленої ба-
гатьма пісні “Бувай,  
малий”.

— Тут обігрується історія про-
щання. Людина, яку відпускаєш на 
певний час, ніколи не повернеться 
такою ж. І не важливо, кращою чи 
гіршою. “Бувай, малий” — моє 
прощання з самим собою, з ди-

тинством, студентськими роками, 
з тим, що в емоційному сенсі біль-
ше не відбудеться. 

— Коли Ви відчули момент 
прощання з дитинством?

— Коли почав професійно за-
йматися гандболом. У мене вже 
був власний професійний м’яч, що 
для гравця означає дуже багато. 
М’яч — це як частина тіла. Одного 
разу він випадково поплив жов-
тневим Дніпром. Бажання наздо-
гнати м’яч у швидкоплинній, хо-
лодній ріці не було, довелося про-
сто прощатися. Саме про це і 
йдеться у пісні “Бувай, малий”.

— Займаєтеся ще якимись 
видами спорту?

— Нещодавно відкрив для себе 
сноуборд. Продовжую грати у во-
лейбол – командну, інтелектуаль-
ну гру. Свого часу займався пла-
ванням. 

— Відслідковуєте долю тих, 
заради кого робили благодійні 
концерти? 

— Пригадую свій перший бла-
годійний концерт у Запоріжжі за 
участю гурту “Тартак”, Наталки 
Гордієнко, Тоні Матвієнко. Це був 
благодійний виступ для Поліни 
Остапенко, їй були потрібні 105 
тис. євро на складну операцію з 
пересадки печінки. Необхідні ко-
шти зібрали протягом місяця, ду-
же багато людей відгукнулися. 
Зараз Полінка – усміхнена дитина 
щасливих батьків. 

— Коли Ви відчули, що  
хочете займатися музикою? 

— Під час навчання в інституті 
на першому курсі. У той час хлопці 
з аматорського музичного гурту 
запропонували мені спробувати 
власні сили. Згодом гурт почав 
використовувати мої тексти і му-
зику. Так з’явилася формація “То-
тем”. Під час телевізійного проек-
ту “Свіжа кров” Сашко Положин-
ський порадив змінити назву гур-
ту, адже на той час вже існували 
чотири колективи з подібною на-
звою. Ми усі родом із запорізько-
го села Бабурка, тож і переймену-
валися у “Бабурку”. 

— Співпрацюєте з іншими ві-
домими виконавцями? 

— Останню спільну пісню запи-
сали з Сашком Пономарьовим 
“Когда весна придет, не знаю” – 
це гімн мого рідного міста Запо-

ріжжя. Я давно хотів заспівати цю 
пісню, навіть переклав її на україн-
ську. Втім, усе не виходило втіли-
ти ідею. Дуетну версію зробити з 
Олександром Пономарьовим за-
пропонував телеканал “Інтер”. 
Пісня присвячена комбінату “За-
поріжсталь”, працівником якого я 
є уже тривалий час. Саме там за-
писували пісню. Всі задоволені 
цим проектом.

— З іноземними виконавця-
ми не плануєте спільного про-
екту?

— На разі в онлайн режимі екс-
периментуємо з угорським гіта-
ристом Томашем Лукачем. Перша 
спроба відбулася у Києві, в театрі 
“Дивні люди”. Зараз ми намагає-
мося з’ясувати форму співпраці.

— Якій музиці надаєте пере-
вагу як слухач? 

— З українського мені подоба-
ються гурти “Бумбокс”,  
“Океан Ельзи”.

— З альбому “Земля” Свя-
тослава Вакарчука обрали для 
себе улюблену пісню? 

— Поки що ні. Я подовгу про-
слуховую нові альбоми Святосла-
ва. Були такі, що сподобалися з 
першого разу. Альбом “Вночі” кру-
тив, мабуть, 40 разів. Намагався 
його слухати і вдень, і вночі. Я рід-
ко слухаю музику “як салат олів’є”, 
не замислюючись про інгредієнти. 
Можу прослухати пісню, і зовсім 
не почути тексту, а вивчати зву-
чання окремих інструментів. З 
“Землею” цього ще не відбулося. 

— На якому музичному  
підгрунті Ви виросли? 

— На рок-н-ролі “Skidrow”, 
“Megadeth”, “Ozzy Osbourne”, “Led 
Zeppelin”. Навіть пригадую подвій-
ний альбом “The Beatles” на віні-
лових платівках, які перейшли у 
спадок від мами. 

— Як Ви почуваєтеся на 
сцені? 

— Приблизно, як у пісні Святос-
лава Вакарчука: “Ну ось я вже 
більше нічого не бачу, нічого не 
чую, і я вже не я” (Усміхається – 
ред.). 

— У Вас є особистий синоні-
мічний ряд щодо Тернополя? 

— Парад випускників, зимове 
озеро, гостинний прийом, “Ноєв 
Ковчег” і “Старий млин”, Микули-
нецьке пиво. 

Арсен Мірзоян:  
“Людина, яку відпускаєш  

на певний час, ніколи  
не повернеться такою ж” 

Виконавець пісень Арсен Мірзоян  
під час зустрічі з журналістами тернопільських ЗМІ. Продовження.

Початок в № 38, 39.

Пам’ятним для Бенцаля і всіх 
акторів став день 27 лютого 1919 
року, коли вони давали виставу 
перед стрільцями і старшинами 
Української Галицької Армії в залі 
Народного дому міста Стрий. На 
виставі були присутні президент 
Західноукраїнської Народної Рес-
публіки Євген Петрушевич, голо-
вний отаман УНР Симон Петлюра, 
командуючий УГА генерал 
Омелянович-Павленко.

На зборах колективу 28 берез-
ня “Український театр” було реор-
ганізовано в “Новий Львівський 
театр”. Художніми керівниками 
стали А. Бучма, М. Бенцаль і В. 
Калин.

У травні 1919 року Миколі Бен-
цалю виповнилося 28 років. Проте 
тогорічна весна принесла йому 
тяжке горе. Після короткочасної 
хвороби померла його молода 
дружина, талановита артистка Те-
одозія Бенцалева, без матері за-
лишилися малі Ярко та Івасик. 
Поховали її на цвинтарі в Терно-
полі. У 1958 році поруч з могилою 
Теодозії була перезахоронена її 
подруга, артистка К. Рубчакова.

Влітку 1919 року театр гастро-
лював у Копичинцях і Борщові. В 
цей час Галицька Армія змушена 
була залишити Галичину і відійти 
за Збруч. Театр перебрався до 
Кам’янця-Подільського і давав ви-
стави у містах Правобережної 
України. З вересня колектив пере-
бував у Вінниці — тимчасовій сто-
лиці Української Народної Респу-
бліки.

28 січня 1920 року частина ак-
торів “Нового Львівського театру” 
об’єдналася з групою акторів ки-
ївського “Молодого театру” на чо-
лі з Г. Юрою. Так було започатко-
вано відомий сьогодні колектив — 
Київський драматичний театр іме-
ні Івана Франка. Коли Микола 
Бенцаль з Рубчаком, Юрчиковою, 
Сорокою та іншими  акторами по-
вернулися в Галичину, їх зааре-
штували поляки. Вийшовши через 
7 тижнів із в’язниці, він знову ке-
рував театром товариства “Укра-
їнської бесіди” у Львові, а після 
його закриття працював у театрі 
Йосипа Стадника (1925-1928 рр.). 
Крім них, творче обличчя колекти-
ву визначали І. Рубчак, Софія 
Стадникова, Олена Бенцалева 
(друга дружина Миколи Бенцаля, 
з якою він мав третього сина Лю-
бомира). 

Справжня творча дружба єдна-
ла Миколу Бенцаля з диригентом 
оркестру Євгеном Цісиком (уро-
дженцем села Різдвяне на Тере-
бовлянщині, колишнім січовим 
стрільцем). Влітку 1990 року про ті 
часи із задоволенням згадувала 
його дружина, також тодішня ар-
тистка Ганна Пилипівна Цісикова, 
що жила в Коломиї на Івано-
Франківщині. Вона була хресною 
мамою наймолодшого сина Мико-
ли Бенцаля Любомира.

Часом високого піднесення ак-
торської та режисерської май-
стерності Бенцаля була його пра-
ця в українському театрі імені І. 
Тобілевича (1929-1938  рр.). Тоді 

ж існував ще один театральний 
колектив “Заграва” під керівни-
цтвом Володимира Блавацького, в 
основі репертуару якого була по-
кладена оперета. У тодішніх умо-
вах існувати двом колективам бу-
ло важко. У серпні 1938 року всі 
актори театру імені Тобілевича і 
театру “Заграва” з’їхалися до міс-
та Косова на Гуцульщині та одно-
стайно вирішили об’єднатися в 
один колектив –  
театр імені І. Котляревського, яким 
мали керувати Бенцаль і Блаваць-
кий. Об’єднання стало надзвичай-
но приємною і хвилюючою подією 
в театральному житті краю, в сер-
ця акторів воно вселяло надію на 
кращі часи. Прем’єра  нового теа-
тру мала відбутися в Коломиї. В 
цьому старовинному мальовничо-
му місті над Прутом, місті з давні-
ми культурними традиціями діяла 
талановита плеяда української ін-
телігенції. Кажуть, що ніде так не 
очікували на артистів, ніде так 
сердечно не зустрічали їх, як тут.

“Театр — то було щось надзви-
чайне, — ділилася своїми спогада-
ми про ті роки коломийчанка Га-
лина Юліанівна Грабець, що бага-
то років керувала дитячою опер-
ною студією у Коломиї. — Артисти 
жили у громадян. Кожен з коло-
мийчан мав “свого” артиста. Бен-
цаль жив у знаного в усьому краї 
книговидавця Осипа Кузьми. Ви-
стави найчастіше проходили в 
приміщенні Народного дому (до-
вгий час це був будинок офіцерів, 
який тепер знову повернуто коло-
мийській громаді).

У вересні 1938 року режисер 
Микола Бенцаль поставив “Мару-
сю Богуславку” М. Старицького. 
Події цієї п’єси, хоча повертали до 
минулого, актуально звучали на 
той час. Режисер болісно пережи-
вав нужденне і пригнічене стано-
вище свого народу. Багаторічне і 
самовіддане життя на сцені, тяжкі 
умови мандрівного життя підірва-
ли його здоров’я. Останніми рока-
ми все частіше відчував серцевий 
біль.

9 вересня в Коломиї відбулась 
прем’єра “Марусі Богуславки”. 
Переповнений зал Народного до-
му, затамувавши подих, немов за-
вмер. Бенцаль грав Софрона. Йо-
го партнеркою в ролі Марусі була 
Леся Кривицька. Раптом, встиг-
нувши сказати лише два слова 
“Мамо-Україно!”, Микола Бенцаль 
падає на сцені. Лікарі Коломиї на-
магалися врятувати артиста. Та, 
на жаль, 14 вересня 1938 року він 
помер від тромбозу серця. 

З відходом Миколи Бенцаля 
Україна втратила великого актора, 
— так писали у ті вересневі дні за-
хідноукраїнські газети. Він любив 
Коломию, радо приїжджав сюди. 
Любили та поважали і його тут. У 
день похорону Миколи Бенцаля 
плакало все місто. Небо, затягну-
те хмарами, зливало бруківку осін-
нім дощем. Тужлива мелодія кар-
патських трембіт з балкона будин-
ку О. Кузьми проводжала в остан-
ню дорогу сина землі подільської. 
Процесія на чолі із священнослу-
жителями рушила до цвинтаря. 
Кілька фотографій повертають нас 
до того дня, засвідчують велелюд-
не зібрання. Над могилою хвилю-
ючу промову мав давній товариш 
по сцені Іван Рубчак.

Зусиллями театру, всієї коло-
мийської громади вже у наступно-
му 1939 році було встановлено 
пам’ятник на могилі актора і режи-
сера (скульптор Сергій Литвинен-
ко, відомий своєю роботою на 
Личаківському цвинтарі у Львові 
— пам’ятником на могилі Івана 
Франка). Закінчив свій життєвий 
шлях один з найоригінальніших 
акторів і режисерів галицького те-
атру, який рано (якраз відрахував-
ши вік Шевченка) пішов з життя. І 
хоч з того часу минули десятиліт-
тя, та на його могилі сьогодні цві-
туть квіти і лежить вінок. Глядачеві 
Бенцаль був відданий повністю і 
до кінця. Якась надприродна сила 
таланту щораз дивувала його то-
варишів. У їхній пам’яті він наза-
вжди залишився артистом з Божої 
ласки. 

Зіновій МАТВІїВ,  
член Національної спілки 

журналістів України.

Микола Бенцаль — 
великий актор і режисер

Микола Бенцаль. Фото  
з власного архіву автора.
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ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.15 Криве дзеркало.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Хочу все знати.
08.20 Ексклюзивне iнтерв’ю.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.30, 16.45 Т/с “Таємниця
         старого мосту”.
10.10 Т/с “Москва. 
        Три вокзали”.
11.15 Нехай Вам буде
           кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Х/ф “Фронт в тилу 
           ворога”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
17.25 Т/с “Iз життя капiтана
            Черняєва”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору 
           “Умора”.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
            Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Х/ф “Бомж”.

Канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00,
            19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
          з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
          Повернення додому”.
11.00 Комедiя “Карамель”.
13.00 “Не бреши менi-4”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Сказочная Русь”.
21.00 “Хочу в ВIА Гру”.
23.00 Комедiя “Двадцять 
        сiм весiль”.

Інтер
05.00 Т/с “Безодня”.
05.10 “Стосується кожного”.
06.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35
          “Ранок з Iнтером”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
      9.00, 12.00, 17.50 Новини.
09.10 Х/ф “Сталевий метелик”.
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
        вели...” з Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося 

         в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 Х/ф “Пiзня любов”.
20.00 “Подробицi”.
20.30, 23.00 “Шустер Live”.
21.00 “Футбол. Збiрна України 
         збiрна Польщi”.
00.45 Х/ф “Врятувати 
         рядового Раяна”. (2).

ICTV
06.10, 7.30 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
          новини.
10.10, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
10.30, 16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10, 22.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.35, 20.10 Т/с “Морськi 
          дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Блейд”. (2).

стб
06.05 Х/ф “Аварiя 
           дочка мента”.
07.50, 18.20 “Неймовiрна
          правда про зiрок”.
09.10, 16.00 Х/ф “П’ята 
         група кровi”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.40 “Танцюють
       всi!-6”.
00.10 “Куб-4”.

новий канал
06.20, 13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 18.00, 20.00 

         Т/с “Воронiни”.
13.25, 14.25 Kids’ Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.00 Шафа.
17.00 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

тРК «україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросерде
         зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20, 20.00 
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту-2”.
12.00 “Хай говорять.
       А. Лорак українська
        Попелюшка”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
          Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
22.50 Т/с “Право на 
         помилування”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
11.50, 19.00 “Орел i решка”.
12.50 Т/с “Маргоша”.
13.50 “Шопiнг монстри”.
14.50 “Спецiя”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
22.40 “Три сестри”.
23.00 “Велика рiзниця”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нтн
04.50 Т/с “УГРО-3”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.

09.00 Т/с “Повернення
         Турецького”.
12.45 Т/с “Вулицi
          розбитих лiхтарiв”.
14.50, 17.00 Т/с “УГРО-4”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Конвой PQ-17”.
23.30 “Легенди шансону”.
00.25 Х/ф “Свавiлля”. (2).

тЕт
06.00 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.00, 16.00 Т/с “Маленькi
         таємницi”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
         з привидами”.
12.50 Косметичний 
          ремонт.
13.55 Богиня шопiнгу.
18.00, 19.15 Iкона стилю.
20.30 Х/ф “Няньки”.
22.30 Русо туристо.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

8.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
          з Г. Малаховим.
12.40, 14.55 “Iстина 
          десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня 
        робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.10 “За i проти”.
16.05 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина
         i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.25 Т/с “Станиця”.
22.50 “Най-най!”
23.50 Х/ф “Барханов i
           його охоронець”.

Інтб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
          Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини,
          гороскоп, хронограф.
09.00 Феєрія мандрів.
09.30 Бізнес за правилами.
10.00 Новини, гороскоп,
        хронограф, телебіржа.

10, 30, 11.50, 13.50, 17.30, 
        19.00, 20.00, 21.00, 21.50,
        22.30 Український хіт.
11.20 Кава з «вершками».
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
       хронограф, телебіржа.
13.30 Таємниці сходу.
15.30 Срібний струмок.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
      Новини, гороскоп, 
       хронограф, телебіржа.
19.00 Феєрія мандрів.
19.30 Вдома.
21.30 Замки і фортеці 
        України.
00.00 Електростанція.

РтР-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
10.55 “Уся Росiя”.
11.05 “1000 дрiбниць”.
11.40 “Про найголовнiше”.
12.10 Т/с “Вольф 
       Мессiнг: 
       той, що бачив крiзь час”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.15 Щоденник Сочi-2014.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий 
        час. Вiстi - Москва.
13.40 “Особливий випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя. 
         Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi 
      iнституту шляхетних дiвчат”.
16.25 “П’ятий вимiр”.
16.55 Новини культури.
17.10 Т/с “Зрада”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Х/ф “Рiдна 
         кровиночка”.
22.15 Х/ф “Любов iз пробiрки”.
00.05 “Бiла студiя”.
         Федiр Бондарчук.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Стамбульський 
         транзит”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 “ДжеДАI”.
10.00 “Шалене вiдео
         по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.05 Х/ф “Чорнi берети”.
16.10 Д/ф “Броня Росiї”.
17.00 Х/ф “Росiйський 
           спецназ”.
19.00 Т/с “Шпигуни”.
01.30 Х/ф “Боєць
           мимоволi”. (3).

тонiс
06.00, 13.15 Майстер
          подорожей.

06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
         21.00 “Служба новин
          “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
           пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Засекречена 
        любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Андрiй Петров.
         Генiй музики для всiх.
12.45 “Соцiальний статус: 
       вашi права i пiльги”.
14.00, 22.45 Братство бомби.
15.15, 21.25 “Соцiальна
         економiка”.
16.10, 23.45 Д/с 
    “60 найсмертоноснiших
         тварин”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 У гостях у 
        Д. Гордона. Алiмжан 
      Тохтахунов.
21.35 Людмила Хiтяєва. 
         Я не можу бути слабкою.
00.30 Т/с “Ескорт 
            агентство”. (3).

нтв-свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с 
       “Повернення Мухтара-2”. 
09.00, 12.00, 15.00, 
           18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с “Демони”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя. 
15.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська 
         перевiрка”.
19.45 “Говоримо i показуємо”.
20.40 Т/с “Ментовськi вiйни-7”.
00.20 Бенефiс Н. Корольової.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Раз, два 
          горе не бiда!”
11.20, 12.15 Т/с “Уокер, 
       техаський рейнджер”.
13.10, 14.05, 21.00, 21.50 
         Т/с “Звiробiй-2”.
15.00 Х/ф “Червоний 
       намет”.
17.50 Х/ф “Ключi вiд неба”.
19.20 Х/ф “Три гiльзи
          вiд англiйського 
          карабiна”.
22.40 Х/ф “Пароль знали двоє”.
00.20 Х/ф “Замах
           на ГОЕЛРО”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Д/ф “Приречений 
        на любов”.
06.50 Криве дзеркало.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Життя на рiвних.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.50 Моменти життя.
10.55 Мiжнародний 
       дитячий фестиваль
      “Щасливi долонi-2013”.
12.35 Не вiр худому кухарю.
13.15 Дорослi iгри.
14.20 Театральнi сезони.
15.15 В гостях 
        у Д. Гордона.
16.20 Золотий гусак.
16.45 Бенефiс 
         М. Поплавського.
18.40 Криве дзеркало.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Бенефiс 
       М. Поплавського у Москвi.

Канал “1+1”
06.30, 19.30 “ТСН”.
07.15 “Великий 
          пекарський турнiр”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiтське життя”.
11.20 “Чотири весiлля”.
12.35 “Операцiя Краса”.
14.20 “Мiняю жiнку-8”.
15.50 “Сказочная Русь”.
16.25 “Хочу в ВIА Гру”.
18.30 “Розсмiши 
          комiка-4”.
20.00 “Вишка”.
22.00 Комедiя 
        “Джентльмени, удачi!”
00.10 Бойовик
        “Заборонена 
        реальнiсть”. (2).

Інтер
05.55 Х/ф “Спортлото-82”.
07.25 “Шустер Live”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Алла Пугачова. 
         Чоловiки Її Величностi”.

11.05 Х/ф “Дорога
          моя донечка”.
13.05 Х/ф “Пiзня любов”.
15.05 “Мiжнародний 
         фестиваль гумору 
        “Юрмала-2012”.
17.00 “Велика Рiзниця 
         по-українськи-2013”.
18.00 Х/ф “Господиня 
        великого мiста”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Господиня 
          великого мiста”.
22.20 “Мiс Україна. 
          Всесвiт-2013”.
23.35 Х/ф “Велика любов”.

ICTV
06.30 Козирне життя.
07.00 Т/с “Морськi 
          дияволи”.
08.55 Зiрка YouTube.
10.05 Дача.
10.45 Квартирне питання.
11.45 За кермом.
12.10 Недолуга країна.
12.30 Наша Russia.
13.00 Т/с “Диверсант”.
17.35, 19.55 Т/с “Диверсант.
           Кiнець вiйни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
22.00 Х/ф “Блейд”. (2).
00.40 Х/ф “Блейд-2”. (2).

стб
06.40 Х/ф “Руслан i 
         Людмила”.
08.00 “Караоке
         на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.40 “Зваженi i щасливi-3”.
15.10 “Танцюють всi!-6”.
19.00 “Х-фактор-4”.
00.15 “Детектор брехнi-4”.

новий канал
07.05 Знайди крайнього.
08.10 МясоУПка.
09.05 Уральськi пельменi.
10.50 Шурочка.
12.30 Рудi.
14.15 Дорослi, як дiти.
15.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Хоробра серцем”.
20.00 Х/ф “Нiчна варта”.
22.35 Х/ф “Убити Бiла-2”. (2).
01.20 Х/ф “Р.S. Я 
           люблю тебе”. (2).

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Мiстер
        Бiн на вiдпочинку”.
09.00 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Т/с “Iнтерни”.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Х/ф “Любов до
           запитання”.
14.00 Х/ф “Мелодiя любовi”.
16.00, 19.20 Т/с “Не йди”.
20.20 Т/с “Iнтерни”.
21.20 Т/с “Iнтерни”.
22.20 Хто гiдний
        бiльшого.
23.20 Сomedy Women.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева 
          пантера i друзi”.
10.45 М/ф “Меч у каменi”.
12.15 Х/ф “Красунi в молоцi”.
14.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.00 “Орел i решка”.
17.00 “Спецiя”.
18.10 Т/с “Моя прекрасна 
         няня”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Спочатку 
       кохання, потiм весiлля”. (2).

нтн
04.30 Т/с “УГРО-4”.
08.00 Т/с “Повернення 
         Турецького”.
11.30 “Речовий доказ”.
        Королi сухого закону.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.40 “Правда життя. Професiйнi 
         байки рибалок”.
14.10 Т/с “Далекобiйники”.
18.00 “Легенди шансону”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства-4”.
23.00 “Таємницi
           кримiнального свiту”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: 
     мислити як злочинець”. (2).

тЕт
06.00 Єралаш.
07.10 М/с “Ескiмоска”.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.

09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
10.40 М/ф “Незнайка на Мiсяцi”.
12.40 Обережно, дiти!
14.10 Х/ф “Крихiтка з
        Беверлi-Гiллз”.
16.05 Х/ф “Остiн Пауерс:
        Людина-загадка 
        мiжнародного 
        масштабу”.
18.00 Х/ф “Няньки”.
20.00 Країна У.
21.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Т/с “Американська 
      iсторiя жаху. Притулок”. (3).

перший канал 
(україна)

07.20 “Смiшарики. 
          Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi 
          i розумники”.
08.40 “Слово пастиря”.
09.00, 11.00 Новини. 
09.15 “Смак”.
09.55 “Любити Дракона”.
11.15 “Iдеальний 
           ремонт”.
12.10 “Льодовиковий 
        перiод”.
15.20 Т/с “Робiнзон”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Щасливi разом”.
18.10 “Вiдгадай 
        мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. 
        Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Вежа”.
22.10 “Встигнути до опiвночi”.
22.55 Детектив 
         “Чорна вуаль”.
00.45 Х/ф “Призначення...”

Інтб
07.00, 10.00 Хронограф, 
         гороскоп.
07.10 Таємниці сходу.
07.30, 09.30, 12.20, 13.10, 21.20,
          23.30 Український хіт.
07.50, 10.10, 18.20 Мультсалон.
08.30, 19.30 Висновки.
09.00 Духовні 
          роздуми.
11.00 Телевітамінки.
11.30 Вдома.
12.00 Замки і фортеці 

           України.
12.30, 19.00 Кава з «вершками».
13.00, 17.20, 21.50 Гороскоп,
        хронограф, телебіржа.
16.00 Бізнес за правилами.
17.00, 21.30 Новини 
        з павутини (тижневик).
17.30 Спільна правда.
18.30 Українські 
          традиції.
20.00 Концертний зал.
21.00 Срібний струмок.
22.00 Арт-терія.
22.30 Спільна 
         правда.
23.30 Висновки.
00.00 Клуб’ОК.

РтР-планета
07.00, 10.00, 13.00 Вiстi.
07.10, 10.10, 13.25 Мiсцевий
          час. Вiстi - Москва.
07.20 Х/ф “Любов iз пробiрки”.
09.00 “Планета собак”.
09.25 “Суботник”.
10.20 “Танковий 
         бiатлон”.
11.15 “Пряниковий 
        будиночок”.
11.45 Х/ф “Звичайне диво”.
13.35 “Чесний детектив”.
14.00 “Городок”.
14.30 “Чорнi дiри. 
          Бiлi плями”.
15.10 “Шукачi”.
16.00 Х/ф “Чи в саду, 
        чи на городi”.
19.00 Вiстi у суботу.
19.45 “Танцi з зiрками”.
22.30 “Романтика романсу”.
23.30 “Лiнiя життя”. 
            Iван Вирипаєв.
00.25 Х/ф “Русалка”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Чорнi берети”.
09.00 Х/ф “Сорок”.
11.00 Т/с “Шпигуни”.
18.00 Х/ф “Росiйський 
         спецназ”.
20.00 Х/ф “Казино
         “Рояль”. (2).
23.00 Х/ф “Електра”.

тонiс
06.00 Х/ф “Таємниця
        “Чорних дроздiв”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин

         “Соцiальний пульс”.
09.00 Засекречена
          любов.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Чорна троянда -
     емблема печалi, червона 
      троянда емблема любовi”.
14.10 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Джиммi i кит”.
16.00, 0.10 Д/с “Народженi
            вбивати”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник 
         для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя
          Incognita”.
18.30 “Соцiальний
       пульс вихiдних”.
19.00 Генерали.
20.00 Д/с “Iлюмiнацiя: 
    Приватне життя с
      ередньовiчних царiв”.
21.10 Володимир Етуш. 
        “Усе, що нажито 
         непосильною працею”.
22.15 Х/ф “Зроблено 
              в Iталiї”. (2).
00.55 Х/ф “Кiднепiнг”. (2).

нтв-свiт
07.00, 9.00, 12.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з О. Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.30 “Я худну”.
13.30 О. Журбiн. Мелодiї 
       на згадку.
14.10 “Повернення 
           Мухтара-2”.
16.10 “Нашi” з 
        Л. Новоженовим”.
17.05 “Слiдство вели...”
18.00 “Центральне
         телебачення” 
        з В. Такменєвим.
18.50 Комедiя “Квиток
       на Вегас”.
20.40 “Острiв”.
22.10 “ДНК”.
23.05 Ти не повiриш!
00.00 Т/с “Ще не вечiр”. 

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Вiйна i мир”.
17.10 Х/ф “Довга дорога
           в дюнах”.
02.40 Х/ф “Iду на грозу”.

номери телефонів бригад  
швидкої медичної допомоги 

тернопільського району: 
баворів: 29-42-33,  (067) 354-73-64; 

великі бірки: 49-23-03,  (067) 354-73-67; 
великий Глибочок: 29-51-03,  (067) 354-73-65; 

Мишковичі: 29-09-81,  (067) 208-52-92;  
тернопіль: 43-03-03,  (067) 354-73-69.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 7 жовтня 
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Ти зможеш».
07.50 «Індекс небезпеки».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос 
           віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Серцю не 
          накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Зустріч з Н. Бурмакою.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Настя». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Серцю не 
         накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Розкішні мандрівки».
22.35 Х/ф «Останній круїз». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Кінопростір».
13.00 «Вісті ТТБ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі 
         про цікаві речі».
13.45 «Пройди світ».
14.15 «Тобі, Україно».
14.30 Д/ф «Л. Бакштаєв. 
         Романтик театру і кіно».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 «Звитяга».
16.00 «Вісті ТТБ».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Юні експерти».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Випробуй на собі».
18.00 «В об’єктиві ТТБ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Західний експрес».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Мова жестів».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Легенди Запоріжжя».
21.30 «Урок… для батьків».
22.45 Д/ф «Хата на Пріорці».
23.00 «Зорепад Світязя».
TV-4
вівторок, 8 жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.00 Новітні впровадження
         в медицині.
08.10 «Індекс небезпеки».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос
          віруючого.

09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с Серцю не 
          накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «1200». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Рекламна кухня».
17.45 «Про кіно».
18.00 Т/с «Серцю не
            накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Сієста». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Кіноісторії нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «В об’єктиві ТТБ».
12.15 «100  шедеврів».
12.30 «Випробуй на собі».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Легенди села Рибальчого».
13.45 «Новини України».
14.00 «Диво рукотворне».
14.30 Д/ф «Прощай, дівчино».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «Моя професія».
17.00 «Новини України».
17.15 «Жива традиція».
17.30 Д/ф «Собаки від А до Я».
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Діловий ритм».
22.45 Д/ф «Зав’язані крила 
          митця».
23.00 «Зорепад Світязя».
TV-4
середа, 9 жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Серцю 
          не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.10 «Скарби української 
         культури». П. Дворський.
14.00 Х/ф «Гидке каченя». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Розкішні мандрівки».

18.00 Т/с «Серцю не 
           накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Остання мішень». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.15 «Телемандри».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Від класики
         до джазу».
12.30 «Час реформ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Наш Ермітаж. Марія 
         Приймаченко».
17.00 «Новини України».
17.15 «Кобзар єднає Україну».
17.30 «Після школи».
17.45 «Силуети минулого».
18.00 «Думки вголос».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Просто неба».
20.00 «Економічний інтерес».
20.15 «Святогірська 
         Успенська Лавра».
20.30 «Музеї».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «А у нас кіно знімали».
21.30 «Енергоманія».
22.45 Д/ф «Любити людину. 
        А. Макаренко».
23.00 Концерт С. Гіги.
TV-4
Четвер, 10 жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний 
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Серцю
             не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «З’їсти персик». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Серцю 
             не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Великий білий
          тягар». (2).
00.15 Час-Tайм.

ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Уряд на зв’язку 
         з громадянами».
12.45 «Мандрики».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Земляки».
14.30 Д/ф «Дві долі».
15.00 «Парламенти світу».
15.30 «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 Д/ф «На Андріївському 
         узвозі».
17.00 «Новини України».
17.15 «Жива історія».
17.30 Д/ф «Собаки від А до Я».
18.00 «Загублені у часі».
18.30 «У пошуках легенд».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.45 «Гра долі».
23.00 «Зразки класики».
TV-4
П’ятниця, 11 жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Серцю
        не накажеш». (1).
11.05, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Розкішні мандрівки».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Ангел
            з майбутнього». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Серцю 
          не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 Новітні впровадження 
            в медицині.
21.40 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Ніч грішників». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Легенди Запоріжжя».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.15 «Так було».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Співає Тетяна Гайчук».

12.30 «Час реформ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Загублені у часі».
13.45 «Новини України».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Міське кільце».
15.30 «Повір у себе».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Юні експерти».
17.00 «Новини України».
17.15 Д/ф «Собаки від А до Я».
17.30 «Сяйво віри».
18.00 «Азбука ремесел».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Слід».
20.20 «Соціальні грані».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «До чистих джерел».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.45 «Гра долі».
23.00 «Мамина доля».
TV-4
субота, 12 жовтня
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Ангел з
          майбутнього». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з
           Р. Реннером.
11.00 Ранковий фітнес.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Заручниця». (1).
14.00 «Рекламна кухня».
14.30 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Біляночка
          і Розаночка». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Розкішні мандрівки».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 «Скарби української 
        культури». П. Дворський.
22.00 Х/ф «Рятувальний 
         модуль». (2).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Заручниця». (1).
ттБ
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Сяйво віри».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 «Слід».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Козацька церква».
13.45 «Новини України».
14.00 «Класна робота».
14.30 Д/ф «Незавершений
         автопортрет. Г. Нарбут».
15.00 «Театральні зустрічі».
16.00 «Скарби роду».
16.30 «Країна талантів».

17.00 Фільм-дітям «Іванко і 
         цар поганин».
18.30 «Галерея образів».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Від класики до джазу. 
          Тема».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 Д/ф «Фантазії за Пінзелем».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.00 «Побрехеньки».
22.30 «Карпатські замальовки».
22.45 Муз. фільм «Мрії дівочі».
23.00 «Мамина доля».
TV-4
Неділя, 13 жовтня
06.00 Х/ф «Ангел з
            майбутнього». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
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 «Про нас».
12.00 Х/ф «Біляночка 
        і Розаночка». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
15.45 Новітні впровадження 
           в медицині.
16.00 Програма «Соло».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Відповідно до закону».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Скарби да Вінчі». (2).
23.45 Час-тайм.
ттБ
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Подорожні замальовки».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.15 «Країна талантів».
10.45 «Словами малечі 
         про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Козацький побут».
12.15 «Спортивні меридіани».
12.30 «Дитячі забави».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 «Здоровенькі були».
14.30 «Чернігів. Болдіна гора».
15.00 «Поклик таланту».
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Театральні зустрічі».
18.00 «Пройди світ».
18.30 «Азбука смаку».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 Х/ф «Операція И». (1).
20.30 «Музична хвиля ТТБ».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Борцям за волю України».
23.00 «Мамина доля».

Ут-1
06.35 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом 
          з Ю. Акунiною.
10.55 Ближче до народу.
11.25 Як Ваше здоров’я?
12.15 Крок до зiрок.
13.10 Маю честь запросити.
13.55 Золотий гусак.
14.25 В гостях у Д. Гордона.
15.15 Караоке для дорослих.
16.20 Дiловий свiт. Тиждень.
16.50 Криве дзеркало.
18.40 Фестиваль гумору “Умора”.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Український акцент.
22.15 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

канал “1+1”
06.10 “Кохання без кордонiв”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Недiля з Кварталом-2”.
11.00 “Смакуємо”.
11.40 Комедiя 
        “Джентльмени, удачi!”
13.35 Комедiя 
         “Джентльмени удачi”.
15.30 “Великий пекарський
             турнiр”.
17.00, 20.15 Мелодрама
           “Дiти Водолiя”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.35 “Що? Де? Коли?-2”.

інтер
06.35 Х/ф “Дорога моя донечка”.
08.25 “Велика Рiзниця
           по-українськи-2013”.
09.25 “Школа доктора 
          Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка.
          Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.

12.00 Х/ф “Велика любов”.
14.00 Х/ф “Господиня
          великого мiста”.
17.55 Т/с “Поки живу, люблю”.
20.00 “Подробицi тижня 
          з Є. Кисельовим”.
21.30 Т/с “Поки живу, люблю”.
23.25 Х/ф “Соло на
          саксофонi”. (2).

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.10 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.25 Дача.
09.05 Х/ф “Подвiйнi
         неприємностi”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Таксi.
12.35 Х/ф “Мiстер Крутий”.
14.20 Х/ф “Няньки”.
16.15 Х/ф “Золото дурнiв”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 Недолуга країна.
21.00 Головна програма.
22.20 Х/ф “Блейд. Трiйця”. (2).
00.45 Х/ф “Блейд-2”. (2).

стБ
06.00 Х/ф “Руслан i Людмила”.
07.05 “Їмо вдома”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.05 “МайстерШеф-3”.
13.45 “Х-фактор-4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
          Чоловiки проти жiнок”.
21.45 “Один за всiх”.
23.00 Х/ф “Мiльйонер”.

Новий канал
06.45 Кухня для двох.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.05 Х/ф “Вибух з минулого”.
11.10 Спiвай, якщо зможеш.
12.55 Мачо не плачуть.
14.25 Божевiльний автостоп.
15.25 М/ф “Хоробра серцем”.
17.10 Х/ф “Нiчна варта”.
19.30 Вiйна свiтiв.
          Ревiзор проти шефа.
21.00 Х/ф “Денна варта”.
23.50 Х/ф “Неваляшка”. (2).

трк «Україна»
06.40 Подiї.
07.00 Т/с “Любов до запитання”.
09.00 Свiт на смак.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Х/ф “Чоловiк повинен 
         платити”.
14.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя-2”.
16.45 Х/ф “Готель для 
        Попелюшки”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/ф “Меч у каменi”.
09.20 Х/ф “Красунi в молоцi”.
11.10 Х/ф “Спайдервiк: Хронiки”.
13.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.50 “КВК”.
17.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.50 Х/ф “Гаррi Поттер 
         i в’язень Азкабану”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Кохання i пiца”.

НтН
05.50 М/ф “Каша з сокири”.
07.25 Т/с “Конвой PQ-17”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 
Радiорозвiдка. Вiйна в ефiрi.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”. 
          Фiгурне катання.
14.00 “Телеклiнiка доктора 
          Болена”.
15.05 Т/с “Таємницi слiдства-4”.
19.00 Т/с “Бiлi вовки”.
22.45 “Крутi 90-тi”.
23.45 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець”. (2).

тет
06.00 М/ф “Пригоди 
        мишеняти Переса”.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
             Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Фiксики”.

11.05 М/ф “Сердитi пташки”.
11.15 М/ф “Попелюшка.
         Повний уперед”.
13.00 Х/ф “Остiн Пауерс: 
         Людина-загадка 
         мiжнародного масштабу”.
15.00 Одна за всiх.
16.00 Зупинiть, я закохалась!
          Кам’янець-Подiльський.
18.00 Зупинiть, я закохалась! 
         Коломия.
20.00 Країна У.
21.00 Вiталька.
22.00 Пiвденне Бутово.
23.00 Т/с “Американська 
       iсторiя жаху. Притулок”. (3).

Перший канал 
(Україна)

07.10 “Служу Батькiвщинi!”
07.45 “Смiшарики. ПIН-код”.
08.00 “Здоров’я”.
09.00, 11.00 Новини. 
09.10 “Непутні нотатки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Весiльний переполох”.
12.10 “Надiя Румянцева. 
        Одна з дiвчат”.
13.25 “Золотий грамофон”.
16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 Ювiлейний вечiр 
         Марка Захарова.
23.10 Х/ф “Формула кохання”.

іНтБ
07.00, 10.00 Хронограф, гороскоп.
07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30, 9.45, 15.20, 16.00, 17.50,
      19.00, 20.50, 22.10 
        Український хіт.
09.05, 10.10 Мультсалон.
09.15 Телевітамінки.
11.00 Спільна правда.
12.00 Концертний зал.
13.00 Артерія.
13.30 Українські традиції.
14.00, 17.30, 22.00 Хронограф, 
        гороскоп, телебіржа.
14.10 Таємниці сходу.
14.30 Телевітамінки.

15.00 Замки і фортеці України.
15.30 Кава з «вершками».
16.30 101 інформує.
17.00, 21.30 «Новини. 
       Підсумок тижня».
17.40 101 інформує.
18.00 Вдома.
18.30 Життя-буття.
20.30 Замки і фортеці України.
21.00 Бізнес за правилами.
22.30 Українська ніч.

ртр-Планета
06.55 Х/ф “Хлiбний день”.
08.20 “Сам собi режисер”.
09.00 “Смiхопанорама”.
09.25 “Ранкова пошта”.
10.00, 13.00 Вiстi.
10.10 Мiсцевий час. Вiстi - 
       Москва. Тиждень у мiстi.
10.45 “У свiтi тварин”.
11.10 “Уся Росiя”. Фолк-парад.
11.45 Х/ф “Звичайне диво”.
13.20 Мiсцевий час. Вiстi - 
       Москва.
13.25 “Полiт на Марс, або 
    Волонтери “Червоної планети”.
13.55 “Бiльше, нiж кохання”.
14.35 “Влада факту”.
15.20 “Квиток у Большой”.
16.00 Х/ф “Маша i ведмiдь”.
17.35 “Смiятися дозволяється”.
19.00 Вiстi Тижня.
20.30 “Наш вихiд!”
22.00 “Недiльний вечiр з 
        В. Соловйовим”.
23.35 Х/ф “Готель 
           для Попелюшки”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.55 Журнал Лiги Чемпiонiв 
            УЄФА 2013-2014.
08.20 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за
          старовиною”.
13.10 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.10 Х/ф “Електра”.
19.00 Х/ф “Лiга 
      видатних джентльменiв”. (2).
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Бунраку”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Чорна троянда 

   емблема печалi, червона
     троянда  емблема любовi”.
07.35, 20.10 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя 
          Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
         пульс вихiдних”.
09.00 Генерали.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.25 Х/ф “Таємниця 
          “Чорних дроздiв”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Айворi: небезпечний 
           час для слонiв.
16.00, 0.25 Д/с “Iгри 
          тваринного розуму”.
17.00 “Україна-Європа: 
         маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне 
         життя. Олександр Усик”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Д/с “Iлюмiнацiя: Приватне
      життя середньовiчних царiв”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Аферисти. Особистий 
        досвiд.
22.20 Х/ф “Кiднепiнг”. (2).

Нтв-свiт
07.00, 9.00, 12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки 
         Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Перша передача”.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Диво технiки”.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Глухар.
         Повернення”.
15.25 Своя гра.
16.10 “Вороги народу”.
17.00 “Очна ставка”.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова
       програма” з К. Поздняковим.
18.50 Х/ф “Я  ангiна!”
22.30 “Новi росiяни. Сенсацiї”.
23.25 “Як на духу”. М. Суханкiна
         М. Малиновська.
00.30 Т/с “Ще не вечiр”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.15 Х/ф “Довга дорога
           в дюнах”.
18.30 Х/ф “Вiйна i мир”.
01.35 Х/ф “Живий труп”.
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ПРОДАМ
* дві молоді кози і цапа. Тел. 

(068) 51-58-306.
* дійну корову, є паспорт. Ціна 

договірна. Тел. 067 351-46-11, 
49-30-52.

* ЗІЛ-130, 1991 р. в., газ/бен-
зин, ціна договірна. Тел.: 29-27-38, 
(068) 054-98-66, (098) 675-09-23.

* теличку (1 рік) молочної по-
роди, є паспорт. Ціна договірна. 
Тел.: 29-42-20, (099) 3761121.

* музичний центр з колонками 
“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.

* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 26-
19-22.

* пісок, гравій, декоративний 
та будівельний камінь. Тел. (098) 
057-93-61, 52-13-75.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори дви-
гуни різних потужностей, наві-
сне обладнання, гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. Зна-
йдете дешевше — віддамо ще 
дешевше. Тел. (098) 598-94-
84, (0352) 49-30-00, (098) 259-
19-58.

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані. 
Ціна договірна. Тел. (096) 137-
70-60.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

* торти на замовлення для уро-
чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 
366-15-69.

* котел КЧМ-5, б/к, ціна 3 200 
грн. Тел. (097) 546-41-52.

* продам ЗІЛ ММЗ-554, газ, 
бензин. Тел. 067-392-69-54, 
29-62-27, Василь.

* різні блоки на фундамент. 
Тел. (096) 789-34-34.

* ванна чавунна довжиною  
1,70 м. Тел. (096) 789-34-34.

* автомобіль “Шевроле Авео” 
— на виплату від 995 грн./місяць. 
Пенсіонерам та пільговикам — 

знижка. Тел. (097) 887-48-36, Ве-
роніка.

* продаються музичні колон-
ки (електровойси), 2 шт. по 
1000 Вт. Підсилювач “Фонік”. 
Ціна 7500  грн. Тел. 0971599714. 
Володимир.

* продається будинок у с. Біла 
Тернопільського району, 10х11 м, з 
надвірними будівлями. Всі комуні-
кації, город, сад. Площа — 0,13 га. 
Ціна — 100 тис. у. о. Тел. (097) 247-
80-81.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодильни-
ки, морозильники, газові плити, по-
рохотяги, цифрову техніку та орг-
техніку. Гарантія, доставка. Тел.: 
43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері метало-
пластикові, дерев’яні, металеві 
ворота, захисні ролети, паркет, 
меблі. Низькі ціни. Тел.: (0352) 
52-42-39.

* декоративну бетонну огорожу, 
тротуарну плитку, паркет  
дубовий. Найнижчі ціни, тел.:  
51-38-26, (093) 108-18-73, (097) 
936-95-65.

* цегла від виробника, можлива 
доставка. Тел.: (067) 334-78-58.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: інже-

нер, автослюсар, автоелектрик. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

ПОСЛУГИ
* тестувальник продукції на ви-

користання, молодь віком 18-24 р., 
з/п 200 грн./день. Тел. (097) 114-
00-34, (067) 130-16-52.

* здам в оренду офісні примі-
щення 20 м2, 14 м2. Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

* молодь для проведення соцо-
питування, на постійну роботу, з/п 
200 грн./день. Тел. (097) 114-00-

34, (067) 130-16-52. 
* до уваги юридичних і фізичних 

осіб: автосервіс “Спектр” (м. Терно-
піль, вул. 15 квітня, 44) ремонтує 
ходову частину, двигуни, коробки 
передач, електрообладнання, галь-
мівну систему, систему охолоджен-
ня, рульове управління на легкових 
автомобілях і бусах, встановлює 
сигналізацію, здійснює комп’ютерну 
діагностику. Чистка форсунок, ре-
монт інжекторів. Тел.: 067-700-55-
02, 51-00-97.

* промоутер на склад, молодь ві-
ком 18-24 р., на постійну роботу, 
з/п 200 грн./день. Тел. (097) 114-
00-34, (067) 130-16-52. 

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./м2; 
стяжка — 30 грн./м2; утеплення: пі-
нопласт, вата — 35-40 грн./м2; підві-
сні стелі — 50-70 грн./м2; шпаклівка 
— 20-25 грн./м2, “короїд”, “баранек”  
— 25-30 грн./м2; набриск, драп в 
кольорі — 20-25 грн./м2. Власне ри-
штування, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

* молодь для проведення соцо-
питування, на постійну роботу, з/п 
200 грн./день. Тел. (097) 114-00-
34, (067) 130-16-52. 

* л і к у в а л ь н о - о з д о р о в ч и й  
масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

* рекламний відділ набирає мо-
лодь віком 18-24 р. на постійну ро-
боту, з/п 200 грн./день. Тел. (097) 
114-00-34, (067) 130-16-52. 

* безкоштовні консультації щодо 
законодавства інших країн. Вул. 
Живова, 11, офіс 503, тел.: 067-
254-95-06, 095-037-80-89, 097-206-
89-10.

* розклейка оголошень по місту, 
на постійну роботу, з/п 200 грн./
день. Тел. (097) 114-00-34, (067) 
130-16-52. 

* цифрова відеозйомка (весіл-
ля, хрестини, перший дзвоник, 
випускний вечір, ювілей). 097-
96-86-413.

* фотозйомка урочистих та ін-
ших подій вашого життя. Недо-
рого, виїзд у села, запис на DVD, 
монтаж фотокліпів. Тел. (0352) 
54-11-93 (цілодобово).

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* роздача рекламних зразків, мо-

лодь віком 18-24 р., з/п 200 грн./
день. Тел. (097) 114-00-34, (067) 
130-16-52. 

* здам в оренду відбійні молотки, 
бетонозмішувачі, риштування, пер-
форатор. Доставка. Тел.: (050) 967-
26-00, (097) 311-41-43.

*весільна фотозйомка,  
тел. (068) 515-86-17, (0352) 54-
39-49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).

* високоякісно лакуємо столярні 
вироби, терміново. Тел.: (067) 350-
66-21 (Василь), (096) 813-88-93 
(Володимир).

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

* здам в оренду бетонозмішувач 
та будівельне риштування. Тел. 
(0352) 29-33-58. 

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, ар-
ки, кольорова штукатурка,  стяжка, 
гіпсокартон. Тел. (0352) 43-65-63. 

* встановлення сантехніки, ка-
налізації, водогону, заміна ванн, 
унітазів, плитка. Тел.: 28-24-12, 
(098) 265-42-27.

Справи приватні ●

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

Рослинництво ●

Розіграш 
№738
від 29.09.2013 р.
Кульки —  38, 37, 10, 

15, 22, 67, 21, 69, 
36, 66, 32, 1, 41, 31, 
72, 14, 60, 54, 70, 

24, 71, 23, 42, 45, 5.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 278 562 грн.
3 лінії у 3 полях — 12 гравців —  16 

882 грн.
2 лінії у 2 полях — 1 763 гравці — 

43 грн.
2 лінії — 290 гравців — 349 грн.
1 лінія — 66 233 гравці —  

9 грн. 
Бiлет  № 0693590 — Київське.

“Забава плюс”
Кульки — 5, 9, 

5, 5, 4, 9.
І кулька — №595549 — 2 гравці 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №95549 — 23 гравці 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №5549 — 238 гравців 

— 250 грн.
ІV кулька — №549 — 2 272 гравці 

— 50 грн.
V кулька — №49 — 23 024 гравці 

— 10 грн.
VІ кулька — №9 — 229 837 гравців 

— 2 грн.
Розіграш
 №1303
від 02.10.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3
Виграшні номери: 
38, 8, 23, 13,52, 14.  

6 номерів — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 9 030 грн.
4 номери — 94 гравці — 

268 грн.
3 номери — 1 930 гравців —  

22 грн.
2 номери — 15149 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1262
від 02.10.2013 р.
Виграшні номери: 
4, 38, 25, 35, 16, 
9.

Мегакулька — 3.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 7 гравців — 7 804 

грн.
4 номери — 197 гравців —  

236 грн.
3 номери — 3 356 гравців — 

24 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 47 гравців — 526 

грн. 
3+ Мегакулька — 623 гравці —  48 

грн.

Грайте і вигравайте ●

Григорій РУСНАК, 
начальник відділу – 

державний фітосанітарний 
інспектор відділу дозвільної 

системи управління 
державного нагляду 

Державної фітосанітарної 
інспекції Тернопільської 

області.

В Україні картопля вважа-
ється другим хлібом. Але 
яких зусиль вартує вирос-
тити гарний урожай. Адже 
картоплю полюбляє багато 
шкідників, вона пошкоджу-
ється багатьма хворобами. 
На шкідливих організмах, 
що вражають картоплю, 
хотів би акцентувати вашу 
увагу – це золотиста кар-
топляна нематода та рак 
картоплі. 

Обидва ці організми віднесені 
до групи “Карантинні організми, 
обмежено розповсюджені на те-
риторії  України”. На території 
Тернопільської області золотиста 
картопляна нематода поширена 
на площі 354,56 га, а в Тернопіль-
ському районі на площі 16,56 га.

Золотиста картопляна нема-
тода – Globodera rostochiensis 
(Woll) – є одним з найбільш 
шкідливих організмів. Розвиток 
картопляної нематоди відбува-
ється в коренях рослини-
господаря. В грунті нематода 
зберігається в стадії цисти. На-
весні, з настанням сприятливих 
умов, із яєць відроджується ве-
лика кількість личинок, які ви-
ходять в грунт і проникають у 
корінь рослини. Живляться 
вмістом клітин і проходять чоти-
ри стадії розвитку. Наприкінці 
четвертої стадії з личинок утво-
рюються самці та самки. Розі-
рвавши епідерміс кореня, вони 
виходять у грунт, запліднюють-
ся, самці відмирають, а самки 
розбухають, наповнюючись яй-
цями, відмирають і перетворю-
ються в цисти. Період розвитку 
однієї генерації триває 40-65 
днів. Зимують цисти в грунті. 
Золотиста картопляна нематода 
викликає у рослин хворобу – 
хлороз. Рослини в’януть, перед-
часно жовтіють, а втрати вро-
жаю можуть складати від 30 до 
80%.

Рак картоплі – захворювання, 

збудником якого є гриб 
Synchytrium endobio ticum 
(Schilbersky) Percival. Це утво-
рення наростів на бульбах, сто-
лонах, кореневій шийці, може 
уражувати стебла, листки і на-
віть квіти (корені не уражують-
ся). Нарости нагадують цвітну 
капусту. Розмножується та зи-
мує гриб зооспорангіями. Вес-
ною при потеплінні зооспорангії 
проростають в рухливі одно-
джгутикові зооспори, які, потра-
пивши на рослину, розчиняють 
стінку епідермісу і проникають в 
клітину господаря. Цикл розви-
тку гриба триває 12-14 діб, а 
при оптимальних умовах – без-
перервний. Восени настає ста-
тевий цикл розвитку. При цьому 
копулюють (зливаються) дві літ-
ні зооспори, утворюючи дво-
джгутикову зиготу, яка перетво-
рюється на товстостінну зимову 
зооспорангію. Зимова зооспо-
рангія може зберігати життєз-
датність у грунті до 30 років. 

Розповсюджуватись ці орга-
нізми можуть зараженим насін-
нєвим матеріалом (бульбами), 
грунтом, який може бути на різ-
них знаряддях обробітку. Гній, 

тара можуть стати причиною 
появи нового вогнища.

Карантинні заходи: заборона 
ввезення ураженого садивного 
матеріалу і грунту з регіонів 
розповсюдження цих організ-
мів; ввезення здорового насін-
нєвого матеріалу в супроводі 
сертифікатів (фітосанітарних, 
карантинних) та під контролем 
держфітоінспекції; обстеження 
посадок у період вегетації; ка-
рантинний огляд та лаборатор-
на експертиза посадкового ма-
теріалу, проб грунту; дотриман-
ня агротехніки вирощування 
картоплі.

Шановні читачі, жителі Тер-
нопільського району! У разі ви-
явлення ознак ураження раком 
картоплі чи золотистою карто-
пляною нематодою просимо 
звертатися до Державної фіто-
санітарної інспекції Тернопіль-
ської області за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Микулинець-
ка, 20, тел. 52-10-10, або в 
Державну установу “Тернопіль-
ська обласна фітосанітарна ла-
бораторія” за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Лук’яновича, 3а, 
тел. 22-36-27.

На замітку картоплярам

Тарас ІВАНИШИН,  
державтоінспектор 

Тернопільського РВ ДАІ.

У період з 1 по 30 жовтня на 
території Тернопільської об-
ласті проводяться профілак-
тичні заходи під умовною 
назвою “Пішохід”. 

Цей захід має на меті насам-
перед привернути увагу суспіль-
ства до необхідності безпечного 
руху пішоходів та дотримання 
цією категорією учасників руху 
правил безпечної поведінки на 
дорогах, адже значна частина 
ДТП трапляється саме через не-
дисциплінованість пішоходів.

Інспектори ДАІ надають зна-
чної уваги пішоходам-

порушникам, а також стимулю-
ють до дисципліни водіїв, які не 
надають переваги в русі пішохо-
дам. Такі заходи проводяться на 
вулично-дорожній мережі облас-
ного та районного центрів, де 
найінтенсивніший дорожній рух, 
оскільки у таких місцях пішоходи 
проявляють найбільшу неуваж-
ність, що нерідко призводить до 
дорожньо-транспортних пригод.

Ще одна профілактична акція 
“Мотоцикліст”, яка проводиться 
Державтоінспекцією, покликана 
нагадати водіями мототранспор-
ту про безумовне дотримання 
ними правил дорожнього руху. В 
цей період спостерігається 
зростання кількості дорожньо-
транспортних пригод за участі 
водіїв мотоциклів, мопедів та 

скутерів. Деякі власники двоко-
лісної техніки, сідаючи за кермо, 
на жаль, нехтують елементарни-
ми правилами дорожньої безпе-
ки – перебувають за кермом у 
нетверезому стані, перевищу-
ють встановлену швидкість руху, 
не дотримуються рядності, ви-
їжджають на зустрічну смугу, не 
пропускають пішоходів, у темну 
пору доби керують транспорт-
ним засобом без увімкнених 
світлових приладів. Тож необхід-
но, щоб водії мототранспорту 
усвідомлювали: вони є учасни-
ками дорожнього руху, тому ма-
ють як права, так і обов’язки. З 
початку року за участі водіїв мо-
педів та мотоциклів на території 
району сталося дві ДТП, у яких 
двоє осіб травмувалося через 

власну неуважність.
Державтоінспекція закликає 

бути максимально уважними на 
дорогах. Пішоходам у жодному 
разі не слід раптово вибігати на 
проїжджу частину, оскільки во-
дій не завжди може вчасно від-
реагувати і у такому випадку 
технічно неспроможний негайно 
зупинити транспортний засіб, 
щоб уникнути наїзду на неочіку-
ваного пішохода. Водіїв двоко-
лісних транспортних засобів за-
стерігаємо рухатися на безпеч-
ній швидкості, адже від цього 
залежить, в першу чергу, тяж-
кість наслідків дорожньо-
транспортних пригод, якщо такі 
стаються, бути обережними та 
дотримуватися правил дорож-
нього руху.

ДАІ інформує ●

“Пішохід” і “Мотоцикліст”: абетка безпеки
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Контрольна для дорослих ●

Радить лікар ●

Любов СТОЙКЕВИЧ, 
головний спеціаліст 

Теребовлянського 
міжрайонного управління 

головного управління 
Держсанепідслужби  

у Тернопільській області. 

Імунітет — це здатність орга-
нізму захищати себе від 
всього, що для нього є “чу-
жим”, тобто, бактерій, віру-
сів, отрут, різних мікроорга-
нізмів. Всі “чужаки” мають 
назву антигени, які імунна 
система намагається нейтра-
лізувати. Для цього в орга-
нізмі виробляються певні клі-
тини — антитіла, які знищу-
ють антигени, і людина набу-
ває імунітету до захворюван-
ня. 

Наприклад, коли в організм 
потрапляє вірус вітряної віспи, 
він є “чужим” для організму, від-
так спричиняє виникнення хво-
роби, що проявляється підви-
щенням температури, висипан-
нями на шкірі. У цей час в організ-
мі розпочинається процес утво-
рення антитіл, специфічних до ві-
русу вітряної віспи. Антитіла ней-
тралізують вірус віспи і хвороба 
минає, а імунітет до вірусу вітряної 
віспи залишається назавжди. Але 
тривалість і перебіг хвороби у кож-
ної дитини будуть різними, це за-
лежить від швидкості і кількості 
вироблених організмом антитіл.

Є шість видів захворювань, від 
яких ви можете надійно захистити 
дитину.

Дифтерія викликається мікро-
бами, що мають назву паличка 
Лефлера. Проявляється ангіною, 
ринітом, трахеїтом. Ускладнення 
дифтерії: запалення серцевого  
м’яза (міокардит), аритмії, паралічі 
м’язів піднебіння, діафрагми, очей. 
Лікування довготривале. Смерт-
ність складає 5-10 %.

Правець проявляється важкими 
судомами, що призводять до пе-
реломів кісток, відривів м’язів від 
місця прикріплення, судомних ско-
рочень м’язів у гортані, дихальних 
м’язів, діафрагми, що можуть при-
звести до задухи і летальних на-
слідків. Смертність — 20-30 %.

Поліомієліт викликається віру-
сом, що вражає клітини спинного 
мозку, черепно-мозкові нерви, що 
призводить до розвитку в’ялих па-
ралічів і атрофії м’язів. При дитя-
чих церебральних паралічах наяв-
ний гіпертонус м’язів, що говорить 
про іншу причину цієї хвороби.

Кашлюк викликається паличкою 
Борде-Жангу. Характеризується 
приступоподібним спазматичним 
кашлем. Ускладненням кашлюку є 
пневмонія, порушення мозкового 
кровообігу, крововиливи, кили, 
розриви барабанної перетинки, 
діафрагми.

Гепатит В викликається віру-

сом, що уражує печінку. У  світі 
щорічно від 0,5 до 1,2 млн. людей 
помирають від захворювань (ци-
роз печінки, рак), причиною яких є 
вірус гепатиту В.

Гемофільна інфекція — дуже 
розповсюджена, характеризується 
гнійними процесами в різних орга-
нах, часто протікає з високою тем-
пературою. Ускладненнями гемо-
фільної інфекції є менінгіт, пнев-
монія, запалення суглобів, під-
шкірної клітковини.

Крім цих інфекцій, є ще кір, 
краснуха, паротит (свинка), від 
яких можна захистити дитину шля-
хом щеплення.

Основним принципом щеплен-
ня є введення в організм ослабле-
ного або вбитого хвороботворного 
агента (антигена), відповідно до 
якого імунна система починає 
утворювати специфічні антитіла 
для боротьби зі збудником захво-
рювання. Коли в організмі після 
щеплення утворилися антитіла до 
певного збудника захворювання, 
вони довготривалий час захища-
ють організм від хвороб, проти 
яких проводилось щеплення. Тому 
щеплення є необхідним засобом 
захисту організму від важких ін-
фекційних хвороб, перебіг яких у  
дітей часто супроводжується різ-
ними ускладненнями.

Сьогодні держава регламентує 
та забезпечує вакцинацію проти 
10 захворювань: туберкульозу, 
дифтерії, правця, кашлюку, поліо-
мієліту, гепатиту В, гемофільної 
інфекції, кору, краснухи, паротиту. 
Календар щеплень для дітей, які 
проживають в Україні, затвердже-
но Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України №595 від 
16.09.2011 р. “Про порядок проф-
щеплень в Україні та контроль обі-
гу і якості медичних імунобіологіч-
них препаратів”. Календар ще-
плень враховує вік дитини (від 1 
дня до 18 років), інтервал між ще-
пленнями, дає перелік протипока-
зань до щеплення та положення 
щодо особливостей вакцинації ді-
тей з відхиленнями в стані 
здоров’я.

На кожну вакцину організм ди-
тини реагує по-різному. У деяких 
випадках двох щеплень достатньо 
для утворення довготривалого 
імунітету (проти кору, паротиту, 
краснухи). В інших випадках необ-
хідно неодноразово вводити вак-
цину для утворення специфічних 
антитіл, кожна потрібна для про-
філактики певної  хвороби. Напри-
клад щеплення від дифтерії про-
водять 3 рази і через місяць після 
попереднього щеплення (на 3, 4, 
5 місяці від народження), а потім 
ще у 1,5, 6  і 18 років.

Перед щепленням необхідно: 
проконсультуватися з педіатром, 
за необхідності — обстежити ди-
тину; запитати у лікаря про те, як 
підготувати дитину до щеплення; 
дізнатися назву вакцини, якою бу-

дуть щепити дитину, від яких за-
хворювань вона захищає, яка схе-
ма її введення, хто її виробляє.

Медичні працівники при прове-
денні щеплень зобов’язані надати 
пояснення батькам щодо прове-
дення щеплень та використання 
вакцин, які закуповують за дер-
жавні кошти, відповідно до кален-
даря щеплень. При бажанні бать-
ки можуть вакцинувати дитину 
комбінованими вакцинами при-
дбаними самостійно за власні ко-
шти, згідно з пунктом 6 розділу 
“Про порядок  відпуску громадя-
нам медичних імунобіологічних 
препаратів”.

Багато сімей відмовляються від 
щеплень, часто батьки шукають 
відповіді на запитання про імуно-
профілактику (щеплення) в знайо-
мих, друзів, родичів. Лікарі з розу-
мінням відносяться до того, що 
батьки вимагають доказів безпеки 
і ефективності вакцинації, оскільки 
батьки несуть відповідальність за 
здоров’я своїх дітей. Нині держава 
безкоштовно надає вакцини для 
щеплення дітей. Отримано вакци-
ни компанії ТОВ “Фармекс Груп” 
— “Пентаксим” та компанії “Глаксо 
Сміт Клейн” (Англія) — “Інфанрикс 
“ та “Хіберикс”. Ці вакцини зареє-
стровано в 57 країнах світу, вони 
не викликають побічних реакцій. 

На першому році життя дитина 
отримує найбільшу кількість ще-
плень. В аптеках Тернополя 
з’явилася комбінована поліва-
лентна вакцина фірми “Глаксо 
Сміт Клейн” (Англія) “Інфанрикс 
Гекса”, що містить захист від 
шести захворювань. Використо-
вуючи її, зменшується кількість 
ін’єкцій з 10 до 3 впродовж пер-
шого року життя. Використання 
багатокомпонентних вакцин (по-
лівалентних) — прерогатива  ба-
гатих країн, оскільки вони доро-
говартісні.

З 2000 р. такі вакцини засто-
совуються в Англії, Австрії, Італії, 
Швеції, Франції. За бюджетні ко-
шти вакцина “Інфанрикс-Гекса” 
не закуповується.

Відповідно до Наказу Міністер-
ства охорони здоров’я України 
№595 від 16.09.2011 р. “Про по-
рядок профщеплень в Україні та 
контроль обігу і якості медичних 
імунобіологічних препаратів”, ще-
плення дають можливість: при-
щепити вакцинами, які безко-
штовно надаються державою; 
прищепити комбінованими  (по-
лівалентними) вакцинами, які 
можна придбати за власні кошти. 
В комбінованій  полівалентній 
вакцині містяться компоненти від 
шести збудників, тому така вак-
цина  захищає організм дитини 
одразу від декількох захворю-
вань. Використання сучасних 
комбінованих вакцин дозволяє на 
95% зменшити кількість введених 
дитині антигенів, зменшує  біль і 
стрес у дитини.

Щеплення проти  
інфекцій: тільки “за”

Літа молоді ●

Аджика 
“Смакота”
5 кг помідорів, 1 кг ци-

булі, 2 кг червоного перцю, 
1 кг яблук — прокручуємо 
через м’ясорубку, тушкує-
мо в каструлі дві з полови-
ною години. Додаємо 500 г 
цукру, 2,5 ст. ложки солі, 
0,5 л оцту, 0,5 л олії, 2 пач-
ки паприки. Тушкуємо ще 
30 хв. За 5 хв. до кінця до-
даємо 300 г розчавленого 
часнику. 

Стерилізуємо у банках 30 хв.

Аджика 
гостра

5 кг помідорів, 1 кг цибулі, 1 кг 
солодкого перцю, 1 кг яблук, 3-4 

стручки гіркого перцю, 1 кг морк-
ви (вареної). Все змолоти на 
м’ясорубці. Додати 200 г цукру, 3 
ст. ложки солі, 1 ч. ложку паприки. 
Тушкувати в каструлі дві з полови-
ною години. За 30 хв. до кінця 
додати 300 г часнику і 0,5 л олії. 

Стерилізуємо у банках 30 хв.

Красуні-великогаївчанки (зліва направо) Наталя Карась,  
Олена Сеник, Тетяна Савків у день відкриття дитячого садка  
“Країна дитинства” с. Великі Гаї зустрічали гостей з хлібом. 

31 серпня 2013 року.
Фото Ірини ЮрКО.

Кулінарні секрети ●

Турбота про дітей є найсвяті-
шим обов’язком дорослих. 
Для всебічного гармонійного 
розвитку особи діти повинні 
зростати в сім’ї, в атмосфері 
щастя, любові і розуміння. 
Кожна дитина, яка тимчасово 
чи назавжди позбавлена сво-
го сімейного оточення, має 
право на захист та на осо-
бливу допомогу з боку дер-
жави.

Охорона дитинства в Україні є 
найголовнішим пріоритетом дер-
жави. Захистити дитину, не допус-
тити порушення її прав, свобод та 
інтересів є справою честі та пря-
мим обов’язком кожного держав-
ного органу та органу місцевого 
самоврядування, особливо якщо 
йдеться про дитину-сироту чи ди-
тину, позбавлену батьківського пі-
клування.

За умови втрати дитиною бать-
ківського піклування служба у 
справах дітей вживає заходів щодо 
влаштування дитини в сім’ї грома-
дян України — усиновлення, під 
опіку або піклування, у прийомні 
сім’ї, дитячі будинки сімейного ти-

пу. Пріоритетною формою влашту-
вання дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, є 
усиновлення.

Усиновлення — це юридичний 
акт прийняття усиновлювачем у 
свою сім’ю дитини на правах дочки 
чи сина, що здійснюється на під-
ставі рішення суду. Усиновлення 
здійснюється виключно у найви-
щих інтересах дитини для забез-
печення стабільних і гармонійних 
умов її життя. Для майбутніх бать-
ків це найвища міра відповідаль-
ності за долю дитини та її повно-
цінний розвиток.

Хто може бути усиновленим? 
Усиновлювати можна малолітні та 
неповнолітні діти, батьки яких: по-
мерли; невідомі; позбавлені бать-
ківських прав; визнані в судовому 
порядку недієздатними, безвісно 
відсутніми чи оголошені померли-
ми; понад шість місяців не прожи-
вають разом з дитиною та без по-
важних причин не беруть участі у її 

вихованні та утриманні, не виявля-
ють щодо дитини батьківської ува-
ги та турботи.

Можуть бути передані на уси-
новлення підкинуті (залишені) діти 
у разі наявності відповідного акта, 
складеного органами внутрішніх 
справ у встановленому порядку. 
Можуть бути усиновлені хворі діти, 
якщо за характером захворювання 
вони не потребують постійного пе-
ребування і лікування в спеціалізо-
ваних лікувально-профілактичних 
закладах.

Можуть бути усиновлені діти, 
батьки яких дали згоду на усинов-
лення дитини тільки після її наро-
дження. Їх згода повинна бути сві-
домою, не примусовою, без отри-
мання будь-якої винагороди, за-
свідчена державним нотаріусом. 
Діти, які залишені в пологовому 
будинку і щодо яких є письмова 
згода батьків на усиновлення, мо-
жуть бути усиновлені лише після 
досягнення ними двомісячного ві-

ку.
Хто може бути усиновлювачем? 

До осіб, які бажають бути усинов-
лювачами, ставляться численні ви-
моги. Насамперед ними можуть 
повнолітні дієздатні громадяни, 
здатні забезпечити виховання уси-
новлених дітей. Громадяни Украї-
ни, які бажають усиновити дитину, 
звертаються з письмовою заявою 
та відповідними документами в 
службу у справах дітей за місцем 
проживання. Служба у справах ді-
тей протягом 10 робочих днів після 
отримання від громадян заяви про 
бажання усиновити дитину складає 
акт про обстеження їх житлово-
побутових умов, розглядає питан-
ня про можливість усиновлення 
дитини та готує відповідний висно-
вок. У випадку відмови у взятті на 
облік заявникам надається обґрун-
тована відповідь у письмовій формі 
разом з поданими документами. У 
разі ухвалення позитивного рішен-
ня служба у справах дітей ставить 

їх на облік як кандидатів в усинов-
лювачі. Заявникам роз’яснюються 
умови усиновлення, права та 
обов’язки, що виникають у зв’язку 
з усиновленням.

Після встановлення контакту з 
дитиною кандидати в усиновлювачі 
звертаються в службу у справах ді-
тей за місцем перебування дитини 
із заявою про бажання усиновити 
її. Служба у справах дітей за міс-
цем перебування дитини на під-
ставі заяви кандидатів в усиновлю-
вачі та пакету документів протягом 
10 робочих днів готує висновок 
про доцільність усиновлення та 
відповідність його інтересам дити-
ни для подання до суду.

За детальнішою інформацією 
звертайтеся в службу у справах ді-
тей Тернопільської райдержадміні-
страції за адресою: м. Тернопіль, 
майдан Перемоги, 1.

Марія ГЕраСИМІВ, 
завідувач сектору з питань 

опіки, піклування та розвитку 
сімейних форм виховання дітей 

служби у справах дітей 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Що таке усиновлення?
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Вам, як ніколи, потрібно буде діяти рі-
шуче, не має значення, якими темпами, 
але ви повинні іти вперед. Покращаться 
взаємини між жінками і чоловіками, а 
дехто може створити міцний союз. Що-
правда, виникнуть деякі труднощі через 
відсутність плану дій. У вихідні не мар-
нуйте час вдома.

Цього тижня постарайтеся збільшити 
кількість компаньйонів і розширити коло 
спілкування. Якщо чекаєте шансу на успіх, 
можете вважати, що ви його отримали. А 
ще завдяки своїй цікавості отримаєте 
цінну інформацію. Чудовий час для роз-
ширення діяльності, самоосвіти і само-
ствердження.

Хоча цей період може стати на рідкість 
вдалим, але його вплив залежатиме від 
набутого вами досвіду. Можете отримати 
винагороду за вдало виконану чи старан-
ну роботу, дехто візьме на себе певну 
відповідальність чи ущільнить графік ро-
боти. Можете навчитися чогось нового, 
що неодмінно згодиться у майбутньому.

Будь-яка нетерпимість може спонука-
ти до неординарних дій і нехтування пра-
вилами. Переважно будете відчувати 
брак енергії та часу, а все це викликати-
ме бажання обрати найкоротший шлях, 
який, однак, не буде ефективним. Тільки 
терплячість стане запорукою досягнення 
успіху.

Знання, які ви здобудете, а також ото-
чуючі люди та ситуації, допоможуть вам 
розширити власний вплив на владу або 
щонайменше створити видимість, що ви 
такою владою володієте. Постарайтесь 
вистояти перед спокусами. А загалом 
простіше і безпечніше просуватися вто-
рованим шляхом і дотримуватися букви 
закону.

Настав саме той період, коли маєте ді-
яти чітко і продумано. Використайте всі 
риси свого характеру, вміння і досвід за-
для досягнення мети, особливо якщо це 
стосується матеріальної вигоди. У декого 
виникне бажання отримати все і одразу. 
Люди творчої праці, а також ремісники мо-
жуть розраховувати на успіх і гідну вина-
городу.

Цього тижня від вас вимагатимуть ви-
важеності, коли прийматимете доленосні 
рішення. І все це для того, щоб спрямувати 
енергію і затрачені зусилля в найоптималь-
ніше русло. Якщо будете діяти виважено і 
без поспіху, успіх вам забезпечений.

Не виключено, що зіткнетеся з пере-
шкодами на шляху до успіху. Усі ці непри-
ємності можуть бути спровоковані вашою 
впертістю або переоцінкою власних мож-
ливостей. Уникайте тих, хто захоче вплину-
ти на вас або буде у чомусь переконувати,  
таким чином зможете нейтралізувати  
негатив.

Тиждень може виявитися вдалим для 
вашої роботи. Не забувайте про стрима-
ність та поміркованість, оскільки будете 
схильні до перебільшень. Вам захочеться 
романтичних відчуттів, а це спонукатиме до 
дій, на які ви ще донедавна не були готові.

Обставини цього тижня будуть сприяти 
утриманню балансу між бажаним і можли-
вим. Ви, як ніколи, будете залежати від то-
го, про що мрієте, і саме тепер ваші фанта-
зії можуть набути реального змісту. Покла-
дайтеся на інтуїцію, відтак зможете позбу-
тися того, що вас обтяжує.

Саме тепер відчуєте полегшення і окри-
леність, а сумніви, які довго тривожили вас, 
розсіються. Результат ваших дій буде за-
лежати також від того, наскільки чітко і пра-
вильно ви спланували ваші кроки, а також 
від зібраності і терплячості. Якщо хтось обі-
йме посаду чи перейде на іншу роботу, в 
майбутньому це піде на користь.

До всього ставтеся серйозно, вивчайте 
і перевіряйте будь-яку інформацію. Ваші 
інтелектуальні здібності цього тижня бу-
дуть затребувані, однак зросте і вимогли-
вість до вас. Якщо ви навчаєтесь, то вам 
доведеться змінити наставників, місце 
проживання чи навіть, власне, навчання. 
Стосунки з оточуючими можуть набути де-
якого напруження.

від Івана Круп'яка з 7 по 13 жовтня

Гороскоп ●

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)

Вранці перед дзеркалом:
— Ну що, красо, світ врятуємо чи пере-

хожих налякаємо?

Прийшов додому після корпоративу. 
Підлога радісно кинулась мені до гру-
дей.

Іноді, коли я хочу заміж, одягаю халат, 
тапочки, бігуді і йду варити борщ... Через 
годину мене “відпускає”.

Я їм, як пташечка: половину своєї ваги 
в день.

— Коли ти сьогодні повернешся?
— Мамо, пора нарешті звикнути, що в 

п’ятницю я повертаюся в суботу.

Неможливо подобатися усім підряд – 
усі підряд не можуть володіти бездоган-
ним смаком.

Найкорисніша тварина — свиня. З неї 
можна використовувати абсолютно все: 
м’ясо для їжі, шкуру для шкіри, щетину 
для щіток, назву для образ.

Єдиний шанс схуднути за допомогою 
зеленого чаю — ходити в гори і збирати 
його. 

Якщо в чоловіка болить шлунок — зна-
чить, багато жінок шукають шлях до його 
серця.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.
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Вітаємо! ●Ми — українці ●

Наталія РОМАНЯК, 
заступник директора  

з виховної роботи 
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

24 серпня 1991 року стала-
ся важлива подія — Україна 
проголосила свою неза-
лежність. До 1991 року 
Україна не мала держав-
ності як такої. 

Важко навіть уявити, яких зу-
силь доклали українці, щоб до-
сягти жаданої мети — незалеж-
ності. Ріки крові пролилися, мо-
ря сліз виточили очі. Тих, хто 
боровся за державність України, 
справедливо вважають націо-
нальними героями. Проте ми 
повинні розуміти, що державот-
ворення — то не суцільне свят-
кування, а насамперед великий 
труд. Кожен громадянин має 
усвідомити, що його власний 
внесок у скарбницю незалеж-
ності може стати вирішальним. 
Змінюється час, змінюється сус-
пільство, але ми повинні пиша-
тися тим, що живемо в незалеж-
ній державі. 

Тижнем незалежності розпо-
чався новий навчальний рік у 
Ангелівській ЗОШ І-ІІІ ст. У рам-
ках тижня незалежності відбувся 
конкурс вишиванок серед учнів 
всіх класів: школярі щодня ходи-
ли в школу у вишиванках. Пере-
можцями в цьому конкурсі ста-
ли: серед молодших школярів 
— учні 2 класу (вчитель Галина 

Василівна Павлюс), серед учнів 
середніх класів — п’ятикласники 
(класний керівник Сергій Євге-
нович П’ясківський), серед стар-
шокласників — учні 8 класу 
(класний керівник Ірина Володи-
мирівна Сідяга). 

Впродовж тижня у всіх класах 

відбулись виховні години, при-
урочені 22-ій річниці незалеж-
ності України. У шкільній бібліо-
теці була організована виставка 
літератури “Шлях до незалеж-
ності”, присвячена історії укра-
їнського державотворення та 
питанням сучасного розвитку 

держави. Учні малю-
вали малюнки, ви-
готовляли плакати 
та стінгазети, на 
яких розмістили свої 
фотографії, зробле-
ні під час літніх кані-
кул. Конкурс стінга-
зет мав назву “Моє 
літо в Україні”. 

На завершення 
тижня незалежності 
у школі було прове-
дено свято квітів 
“Моя квітуча Украї-
но!”. Кожен клас ра-
зом зі своїм класним 
керівником вигото-
вив чудові осінні 
композиції, в яких 
використовували кві-
ти, овочі, фрукти. 
Одну зі своїх компо-
зицій учні кожного 
класу захищали ві-
ршами, піснями, 
сценками. Творчість 
і талановитість про-
явили учні різних ві-
кових категорій, то-

му важко було визна-
чити переможців цього конкурсу. 
Перемогу здобули учні 2, 5 та 9 
класів (класний керівник Михай-
ло Миронович Марціцкий). На 
загальношкільній лінійці було 
підбито підсумки тижня неза-
лежності та оголошено пере-
можців конкурсів.

Шлях до незалежності
Учні Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.— учасники конкурсу вишиванки.

Учні 6 класу представляють свої квіткові композиції.

Семикласники Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Щиросердеч-
но вітаємо з днем 
народження ху-
дожнього керів-
ника дитячого 
ф о л ь к л о р н о -
етнографічного  
гурту “Чернелів-
ські забави” БК с. 
Чернелів-Руський 
Тараса Богдано-
вича СОТУЛУ.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай завжди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

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

учасники дитячого фольклорно-
етнографічного гурту 

“Чернелівські забави”  
БК с. Чернелів-Руський.

Вітаємо з днем народження 
лікарів-хірургів ТРТМО Юрія 
Ярославовича КУЦИНДУ,  
Тараса Ярославовича ПОТІХУ, 
ортопеда-травматолога Віктора 
Володимировича РОЗУМА, мо-
лодших медичних сестер стаціо-
нару Оксану Зеновіївну ЗУБИК, 
Тетяну Богданівну ЯНУШ, мед-
сестру Мар’яну Василівну ВДО-
ВІН, сторожа підсобного госпо-
дарства Михайла Степановича 
БАЛАБАНА.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу ФАПом с. Байківці  
Марію Дмитрівну ПРОЦИК, за-
відуючу ФАПом с. Великі Гаї  
Надію Степанівну ХОДАНЬ,  
фельдшера-диспетчера ШМД 
ТРТМО Нелю Григорівну  
СИДОРАК, двірника Володими-
ра Омеляновича ГОЛДУ, кухаря 
Надію Євгенівну БОДНАРЧУК.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження землевпорядника Байко-
вецької сільської ради Ольгу  
Михайлівну ЧОРНОМАЗ.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Педагогічний колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя фізики 
Юрія Ігоровича БУЧКА.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  соціального  
працівника Зіновію Михайлівну 
ЛОЗУ з с. Петриків.

Хай щастя квітує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я  міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Колектив Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження працівника школи Воло-
димира Петровича КАШУБУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З Днем працівника освіти та  
днем народження вітаємо класово-
да 3-А класу Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Галину Зеновіївну ІВАХ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — учні 3-А класу 
Мишковицької ЗОШ  І-ІІІ ст.  

та їх батьки.

Педагогічний колектив Білецької 
ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем народжен-
ня директора школи Оресту  
Романівну МАРТИНЮК.

Сердечно зичимо родинного тепла,

Здоров’я, щастя, злагоди довіку,

Нехай кують зозулі многії літа,

А Бог із неба хай пошле опіку.

3 жовтня 
відзначив 30-
річчя  вчитель 
фізичної куль-
тури Почапин-
ської ЗОШ І-ІІІ 
с т у п е н і в  
А н д р і й  
І в а н о в и ч  
ЧеРНеЦЬКИй, 
один рочок ви-
повнився його 

синочку Максиму.
Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою — сім’ї Шимко, 
Біблик, Міх, Рудик, Мисюри.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Галину Зеновівну 
ІВАХ  та вчителя історії Марію  
Михайлівну СИРНИК.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з ювіле-
єм лаборанта Ганну Казимирівну 
СИСАК.

Добра і щастя зичимо в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла, 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам міцне здоров’я посила.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з 30-річчям вчителя фізич-
ної культури Андрія Івановича 
ЧеРНеЦЬКОГО.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння!

Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Бог допомагає.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів Надію Олексіївну ФОКУ та 
лаборанта комп’ютерних класів  
Романа Михайловича КАРАКУЦЯ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Колектив НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ступенів – дошкільний навчаль-
ний заклад” вітає з днем народжен-
ня вчителя початкових класів  
Світлану Миколаївну СеРГІйЧУК 
і вчителя світової літератури Ірину 
Євгенівну ЩеБІТЧеНКО.

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,

А вже по праву руку — осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.

А час летить нестримно далі

Й душа немовби молодіє:

По ліву руку — всі печалі,

По праву руку — всі надії.

Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука,

Хай буде щастя завжди з Вами

По ліву і по праву руку.


