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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

“Бабине літо” у Скоморохах
Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Н
а Тернопільщину 
прийшло довгоочіку-
ване бабине літо. 
Зраділа природа, 

сяючи позолотою та багрян-
цем осіннього листя. А най-
більше – сільські люди. Бо 
через холодну та дощову 
вересневу погоду було втра-
чено майже місяць, щоб 
вчасно посіяти озимину, 
зібрати цукрові буряки, куку-
рудзу. Картоплю, яка у цей 
час, зазвичай, уже у схови-
щах, нині подекуди ще не 
встигли викопати. У цей бла-
годатний час навідалась до 
Скоморох Тернопільського 
району, зустрілася та поспіл-
кувалася з працівниками 
поля, освітянської ниви та 
місцевої влади.

Якісна продукція –  
з поля до споживача

Із більш як 2000 га земель, що 
обробляються у місцевій агрофір-
мі “Медобори”, 600 віддано під 
кукурудзу. Бо тішить вона гарною 
урожайністю, гідним прибутком. 
Майже сотню гектарів культури 
використовують на силос. Хоч як 
нині важко економічно, у госпо-
дарстві розвивають тваринни-
цтво. А силос – вагома соковита 
добавка до кормів.

— Сьогодні багато сільськогос-
подарських підприємців, особли-
во молодих, на жаль, діють за 
принципом: куди легше — туди 
йду, — говорить директор агро-
фірми “Медобори”, заслужений 
працівник сільського господар-
ства України, кавалер багатьох 
нагород Володимир Крупніцький. 
— Ось чому недостатньо у нас ви-
сокоякісної та екологічно чистої 
вітчизняної м’ясо-молочної про-
дукції. Мало хто з фермерів за-
ймається городництвом. Вигідно, 
для прикладу, вирощувати ріпак 
—  усі засівають поля ріпаком, ви-
снажують землю, забуваючи про 
сівозміну, аби лиш швидше отри-
мати мільйонні прибутки. Земля 
— живий організм, який потребує 
догляду та піклування. Хто це 
пам’ятає, той завжди у виграші.

У “Медоборах”, окрім кукуру-
дзи, вирощують злакові культури, 
а також сою, гречку, утримують 
невелику пасіку. Усе, вирощене у 
господарстві, переробляють на 
місці у круп’яному цеху. Це вигід-
но економічно. Ще й сільські лю-
ди забезпечені роботою. До того 
ж, екологічно чисту продукцію 
охоче розкуповують. Завжди є 

живі гроші, які для сільської лю-
дини, хоч важко даються, зате 
втридорога цінуються.

Цього року почали вирощувати 
жито, яке у господарствах Терно-
пільщини нині – рідкість. Зерно 
на місці переробляють на борош-
но та мріють про випікання 
справжнього духмяного житнього 
хліба, запах якого присутній  і ни-

ні десь глибоко в генах українця, 
та, все ж, ще не знищений віка-
ми.

Володимр Крупніцький стурбо-
ваний тим, що на Тернопільщині, 
як і в Україні загалом, вже не чут-
но “му-у-у” на фермах. Корівники 
занедбані, велика рогата худоба 
стала невигідною. “А чим же бу-
демо годувати новонароджених 

дітей, їх матерів? — з болем за-
питує господарник. — Емульгато-
рами, хімічними добавками, барв-
никами? А де ж турбота про 
здоров’я нації, зміцнення гено-
фонду? Якщо нині про це не по-
думаємо, завтра може бути надто 
пізно...”

Продовження на 7 стор.

Директор ПП “Агрофірма “Медобори” Володимир Крупніцький (другий зліва)  
з механізаторами та водіями господарства під час збирання кукурудзи на силос.

26 жовтня, у ніч із суботи •	
на неділю, Україна перейде 
на зимовий час. Стрілки го-
динника переведемо на годи-
ну назад.

22 жовтня відбулося засі-•	
дання Тернопільської облас-
ної ТВК, в якій взяли участь 
16 із 17 членів комісії. Серед 
десяти питань порядку ден-
ного комісія розглянула та 
підтримала проект постанови 
про введення в Тернопільську 
обласну раду 16 депутатів ВО 
“Свобода”, обраних за спис-
ком. За результатами голо-
сування цю постанову підтри-
мали 14 членів комісії, двоє 
утрималися. Цим рішенням 
обласна територіальна ви-
борча комісія розблокувала 
роботу Тернопільської облас-
ної ради. Нагадаємо, канди-
дати в депутати облради не 
могли набути повноважень у 
зв’язку з блокуванням роботи 

ТВК представниками Партії 
регіонів, Компартії та “На-
родної партії”. Чинні депута-
ти обласної ради від фракції 
“Свобода” не відвідували 
пленарних засідань, або ж не 
реєструвалися на них, тому 
через відсутність кворуму не 
відбувалися сесії Тернопіль-
ської обласної ради. Відтак, 
Тернопільська область зали-
шається єдиною в Україні, 
яка вже 10 місяців живе без 
бюджету.

Тернопільський національ-•	
ний педагогічний університет 
ім. Володимира Гнатюка — 
перший і єдиний на Терно-
пільщині удостоївся високої 
відзнаки за підсумками Наці-
ональної системи рейтинго-
вого оцінювання. ТНПУ ім.  
В. Гнатюка став лідером се-
ред вищих навчальних закла-
дів України, пише інтернет-
портал “Інфопростір.te.ua”. 

Наша 
сторінка

www.facebook.
com/PodilskeSlovo
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Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

У п’ятницю, 18 жов-
тня, на базі Терно-
пільського обласно-
го управління водних 
ресурсів відбувся 
Всеукраїнський се-
мінар на тему “Від-
новлення та збере-
ження водних ресур-
сів” під керівництвом 
голови Державного 
агентства водних ре-
сурсів України   
Василя Сташука. 

Виступаючи перед 
учасниками семінару, Ва-
силь Андрійович, зокре-
ма, зазначив, що страте-
гічною складовою дер-
жавної водної політики є 
впровадження системи 
інтеґрованого управління 
водними ресурсами за 
басейновим принципом, 
що відповідає вимогам 
Водної Рамкової Директиви ЄС. 
На семінарі зазначалося, що на 
сьогодні вже врегульовані питан-
ня щодо користування водними 
об’єктами на умовах оренди, про-
довжується робота щодо 
нормативно-правового врегулю-
вання принципів впровадження 
басейнового управління водними 
ресурсами.

На семінарі виступили началь-
ник управління водними ресурса-
ми Держводагентства Ольга Ли-
сюк, начальник Тернопільського 
обласного управління водних ре-
сурсів Тарас Капуста і начальник 
Одеського обласного управління 
водних ресурсів Василь Потоп,  
в. о. начальника Деснянського 
басейнового управління водних 
ресурсів Ігор Райхіль, начальник 
басейнового управління водних 
ресурсів річки Росі Петро Бабій, 
голова Всеукраїнської екологічної 
ліги Тетяна Тимочко, директор 
департаменту екології і природ-
них ресурсів Тернопільської об-
лдержадміністрації Орест Сінга-
левич та інші.

Після обговорення проблем 
теперішнього стану управління 
водними ресурсами учасники се-
мінару прийняли ряд важливих 
рішень. Зокрема, домовлено до-
тримуватися змін у законодавстві 
в частині управління водними ре-
сурсами та оренди водних 
об’єктів. Вирішено впроваджува-
ти досвід екологічного оздоров-
лення поверхневих вод та водних 
джерел, залучаючи громадськість 
до управління водними ресурса-
ми. Окрім цього, 2014 рік в Укра-
їні оголосили “Роком відродження 
джерел та витоків річок”. Плану-
ється підвищити готовність до 
пропуску весняної повені наступ-

ного року, розроблення опти-
мальних режимів роботи водо-
сховищ і водогосподарських сис-
тем на різні гідрологічні періоди, 
активізацію співпраці з органами 
місцевої виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування щодо не-
обхідності пришвидшення проце-
су передачі у комунальну влас-
ність безгосподарних гідротехніч-
них споруд штучних водоймищ. 

Після завершення пленарної 
частини учасники семінару мали 
можливість оглянути відновлені 
водні об’єкти, меліоративну систе-
му “Качава”, що в смт. Великі Бірки 
Тернопільського району, та парко-
ву зону м. Скалат у Підволочисько-
му районі. 

Делегація, очолена головою 
Держагентства водних ресурсів 
України Василем Сташуком, до 
складу якої увійшли начальник Тер-
нопільського обласного управління 
водних ресурсів Тарас  
Капуста, начальник Тернопільсько-
го міжрайонного управління водно-
го господарства Петро Колосок, 
голова Тернопільської райдержад-
міністрації Віктор Щепановський, 
побувала у селах Смиківці та Ступ-
ки Тернопільського району.

Як розповів Смиковецький 
сільський голова Ігор Кафтаник, 
підняття рівня підземних вод спо-
нукало Тернопільське міжрайонне 
управління водного господарства 
прийняти рішення про рекон-
струкцію місцевого джерела. До 
реконструкції фінансово долучи-
лися фундатор каплички Михайло 
Лисак, меценати Володимир Ка-
чуровський і Богдан Миколишин, 
зусиль доклали представники 
сільської громади, зокрема, Віта-
лій Дацик і Петро Триюда, праців-
ники сільської ради, клубу, 
фельдшерсько-акушерського 

пункту, громадської організації 
“Просвіта”.

Ступківський сільський голова 
Петро Куць подякував меценату 
Степану Гирилі за сприяння духо-
вним справам села, представни-
кам делегації, організаторам семі-
нару та всім, хто долучився до 
відновлення джерела, повідомив, 
що аналізи санітарної служби Тер-
нополя, Одеського інституту ку-
рортології засвідчили, що ступків-
ська джерельна вода відповідає 
належним нормам і стандартам, 
відзначив лікувальні властивості 
води, якою варто посмакувати, як 
до цього закликає таблиця обіч 
дороги, що проходить поряд із ка-
пличкою: “Зупинись і помолись – 
Ступківська цілюща джерельна 
вода”. Петро Филимонович також 
розповів, що цьогоріч коштами 
сільської ради створено асфаль-
тований заїзд до каплички, про-
ведено благоустрій території.

Біля Смиковецького джерела-
каплиці Різдва Пресвятої Богоро-
диці та Ступківського джерела-
каплиці Матері Божої відбулися 
богослужіння та освячення дже-
рельної води. Парох Смиковецької 
церкви о. Василь Деркач та парох 
Ступківської церкви о. Андрій 
Марчук висловили щиру подяку 
всім, хто посприяв оновленню ка-
пличок, закликали бути духовно 
чистими, як джерельна вода. 

За палкі старання у процесі 
відновлення джерел голова Дер-
жагентства водних ресурсів Укра-
їни Василь Сташук подарував 
церковним громадам обох сіл ко-
штовні ікони Пресвятої Божої Ма-
тері, подякувавши за теплий при-
йом. Після цього всю делегацію 
частували освяченою кришталево 
чистою, як сльози Богородиці, 
джерельною водою.

“Ми пізнаємо цінність води,  
коли колодязь пересихає”

(Б. Франклін)

Організатори семінару та громада с. Ступки на території 
каплиці Матері Божої біля Ступківського джерела.

Голова Державного агентства водних ресурсів 
 України Василь Сташук передає ікону Матері Божої Неустанноі Помочі 

пароху с. Смиківці о. Василю Деркачу.

З престольним празником,  
шановні жителі Байковець!

Прийміть щирі вітання з нагоди престольного празника церкви Пре-
святої Параскеви. У день величного храмового свята під куполом Бо-
жого дому кожен з нас складає шану св. Параскеві, яка народилася у 
християнській родині, вела повне чеснот життя, з любов’ю опікувалася 
убогими. Вона ніколи не зраджувала своїх духовних цінностей, чисто-
тою свого серця відчинила двері у храм Господній для мільйонів хрис-
тиян, подарувала прихисток блукаючим душам.

Нехай це величне свято наповнить Ваші серця, дорогі байківчани, 
світлими почуттями надії, віри і любові. Нехай Господь оновить Ваші 
духовні сили на добрі справи, допоможе подолати труднощі сьогоден-
ня, подарує свою милість і благодатну поміч!

Голова Тернопільського обласного відділення  
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, 

Байковецький сільський голова Анатолій КУЛИК.

З Днем автомобіліста  
і дорожника!

Шановні перевізники, водії та працівники автодорожніх  
господарств!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого професійного  
свята — Дня автомобіліста і дорожника. У цій важливій сфері  
економіки трудиться армія професіоналів, праця яких багато в чому 
визначає функціонування всіх галузей господарства. Саме від стану 
доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість та  
своєчасність забезпечення потреб економіки, соціальної сфери, гро-
мадян. Автотранспортні шляхи є тими незамінними артеріями, що 
пов’язують наш край з іншими районами області, регіонами нашої 
держави та з країнами-сусідами. Тому й професія автомобіліста на-
буває все більшого значення, вимагає високої фізичної та емоційної 
самовіддачі, професіоналізму, таланту.

Своєю наполегливою працею Ви вносите вагомий внесок у розви-
ток України, зокрема, Тернопільського району. Щодня Ви перевозите 
тисячі пасажирів, тонни вантажів, продуктів харчування, товарів по-
всякденного попиту, сільськогосподарської продукції, а також буді-
вельних та інших матеріалів, необхідних людям. Саме від майстернос-
ті та якості роботи дорожників, які забезпечують будівництво та ре-
монт доріг, залежить своєчасність здійснення перевезень.

Тож нехай праця приносить Вам тільки радість і задоволення, а 
кожен день відкриває нові перспективи. Зеленого світла Вам на до-
рогах і в житті, щастя і добробуту Вашим рідним і близьким!

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Віктор ЩЕПАНОВСЬКИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Про реалізацію у Тернопіль-
ському районі завдань, до-
ручень Президента України 
щодо вирішення актуальних 
проблем регіону “Освітлене 
Тернопілля” йшлося на апа-
ратній нараді, яку провів го-
лова Тернопільської  
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Віктор Щепановський.

У нараді взяли участь заступник 
голови Тернопільської райдержад-
міністрації Неля Саржевська, ке-
рівник апарату райдержадміні-
страції Арсен Чудик, куратори ра-
йону — начальник управління з 
п и т а н ь  т у р и з м у  
Тернопільської облдержадміні-
страції Леся Серетна, заступник 
начальника організаційного  
відділу апарату Тернопільської об-
лдержадміністрації Мирослав Яки-

мів, керуючий справами Терно-
пільської районної ради  
Богдан Ящик, начальники відділів, 
управлінь. Розглянуто питання ре-
алізації у районі завдань, дору-
чень Президента України щодо 
вирішення актуальних проблем 
регіону “Освітлене Тернопілля”. З 
доповіддю щодо цього питання 
виступив начальник відділу розви-
тку інфраструктури Тернопільської 
райдержадміністрації Богдан Са-
батюк. Основну увагу було звер-
нуто на заходи щодо продовження 
робіт з влаштування вуличного 
освітлення в населених пунктах 
Тернопільського району. Учасники 
наради обговорили питання щодо 
посилення виконавської дисциплі-
ни, подання необхідних матеріалів 
відділами та управліннями для ви-
світлення на офіційному веб-
сайті. 

У райдержадміністрації ●

Суперником збірної України у •	
стикових матчах за право участі 
у чемпіонаті світу з футболу 
2014 року буде збірна Франції.  
Про це стало відомо після же-
ребкування раунду плей-офф 
21 жовтня у штаб-квартирі ФІ-
ФА в швейцарському Цюриху. 
Перший матч команда Михайла 
Фоменка проведе на батьківщи-
ні. Він відбудеться у п’ятницю, 
15 листопада, інформує “ВВС 
Україна”. У випадку перемоги 
над національною командою 
Франції і виходу збірної України 
на Чемпіонат світу-2014 у Бра-
зилії весь склад національної 
команди, в тому числі і тренер-
ський штаб, отримають премі-
альні у розмірі 2 мільйонів до-
ларів. Про це повідомляє видан-
ня “Чемпіон”.

18 жовтня 2013 року відбуло-•	
ся відкриття шкільного стадіону 
зі штучним покриттям у с. Бай-
ківці Тернопільського району. У 
відкритті взяли участь віце-
президент Федерації футболу 
України, голова Тернопільської 
обласної федерації футболу Во-
лодимир Мариновський, голова 
Тернопільської районної феде-
рації футболу, член виконкому 
ТОФФ Сергій Лісовий, заступ-
ник голови Тернопільської рай-
держадміністрації Неля Саржев-
ська, керуючий справами Тер-
нопільської районної ради  

Богдан Ящик, начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Ма-
рія Краковецька, Байковецький 
сільський голова Анатолій Ку-
лик.

До кінця 2014 року в селі •	
Острів Тернопільського району 
з’явиться новий комбікормово-
елеваторний комплекс. Голова 
Тернопільської ОДА Валентин 
Хоптян і голова Тернопільської 
РДА Віктор Щепановський за-
клали капсулу під його зведен-
ня. Валентин Хоптян наголосив 
на важливості будівництва цьо-
го підприємства, адже це за-
безпечить створення більше 
ста нових робочих місць для 
мешканців області. Керівник 
Тернопільщини сподівається, 
що компанія “Укрлендфармінг”, 
яка почала будівництво і яка 
протягом 2013 2014 років пла-
нує побудувати 12 
комбікормово-елеваторних 
комплексів у 12 регіонах Украї-
ни загальною потужністю одно-
часного зберігання 2 млн. тонн 
зерна та майже стільки ж ком-
бікормів, успішно розвивати-
меться, а відтак зростатимуть 
надходження до бюджету краю. 
Потужність комбікормово-
елеваторного комплексу стано-
витиме 180 тисяч тонн одно-
часного зберігання зерна, що-
години тут вироблятимуть 10 
тонн комбікормів. 

Новини ●



П’ятниця, 25 жовтня 2013 року3 Тема дня
Козацькому роду нема переводу ●

Проблеми і рішення ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У рамках відзначення 500-
річного ювілею Скалата від-
бувся ХІ Всеукраїнський 
фестиваль козацької пісні 
“Байда”. Фестиваль запо-
чаткований дванадцять років 
тому Генеральною канцеля-
рією Українського козацтва, 
Тернопільським крайовим 
кошем Українського коза-
цтва імені Дмитра (Байди) 
Вишневецького спільно з Мі-
ністерством культури Украї-
ни та управлінням культури 
Тернопільської облдержад-
міністрації. 

Перед початком фестивалю під 
голововуванням Верховного ота-
мана Українського козацтва Ігоря 
Вардинця відбулося засідання Ве-
ликої козацької ради, в якому взя-
ли участь представники більш як 
20 областей України. На цьому зі-
бранні було підтверджено повно-
важення Верховного отамана та 
генеральної старшини, внесено 
деякі зміни до статуту. А також 
підтверджено однострій козаків 
Міжнародної громадської органі-
зації “Українське козацтво” та по-
вноважень осавульської варти. 
Розглянуто низку актуальних пи-
тань.

Окрім козаків, що з’їхалися з 
усіх куточків Тернопільщини, були 
гості із Братства Куркового з 
Польщі, а також Херсонщини, Чер-
нівеччини, Хмельниччини, Львова, 
Криму. Усе мистецько-козацьке 
свято відбувалося на території 
Скалатського замку. Звучали по-
зивні — бій литаврів, козацький 
марш. Фестиваль розпочала Стру-
сівська заслужена капела банду-
ристів України “Кобзар” (художній 
керівник — заслужений працівник 
культури України Михайло Носа-
тий). Лунали козацькі пісні, неза-
бутні мелодії, яким вже не одна 

сотня літ. На імпровізовану сцену 
ведучі — заслужена артистка Укра-
їни Адріана Онуфрійчук, Ігор На-
толочний, Людмила Пиріг та Ан-
дрій Оленин запросили народний 
аматорський чоловічий вокальний 
ансамбль “Октава” та народний 
аматорський фольклорно-
обрядовий ансамбль “Намисто” 
Теребовлянського вищого учили-
ща культури (керівники Денис 
Сергієв та відмінник освіти Украї-
ни Тамара Виннічик). Виступили 
чоловічий вокальний ансамбль 
“Земляки” з Копичинців, ансамбль 
козацької пісні “Збручани” з Воло-
чиська Хмельницької області, во-
кальний дует у складі Марії Швай-
чук та Марії Гнатюк із села Сверш-

ківці Заліщицького району, чолові-
чий вокальний квартет “Гармонія” 
з Козови,  народний ансамбль 
бандуристок обласного методич-
ного центру народної творчості 
(керівник Юлія Простак), козаць-
кий гурт “Співай козаки” зі Львова, 
народний гурт “Козацька Береги-
ня” із Чернівців. Душевно і щемно 
прозвучали українські народні, па-
тріотичні пісні у виконанні соліста 
Євгена Конзельського з Тернопо-
ля, Андрія Саламанюка з Бучача, 
Інни Алкозій з Кременця, Андрія 
Жуковського з Бережан, родинно-
го дуету Середів із міста Гола 
Пристань Херсонської області, 
Альони Гінко та Надії Полянської з 
Херсонського коша Українського 

козацтва, вокального дуету у скла-
ді Ольги Забурської та Вікторії 
Максим’юк із Збаража, чоловічого 
хору Козацької Січі Зборівського 
коша ім. І. Богуна Зборівського 
районного будинку культури. 

Завершував ХІ Всеукраїнський 
фестиваль козацької пісні “Байда” 
народний аматорський хор імені 
Івана Кобилянського Палацу куль-
тури “Березіль”, художній керівник 
— заслужений працівник культури 
України Михайло М’якуш. У вико-
нанні цього колективу прозвучали 
пісні на музику Анатолія Пашкеви-
ча, Івана Сльоти на вірші Сергія 
Бачинського.

 Доповнювали пісенну фієсту 
постріли гармат і смачна козацька 
каша, якою частували усіх охочих, 
історична реконструкція бою, бла-
гословення гетьмана Богдана 
Хмельницького, образ якого від-
творив народний артист України 
В’ячеслав Хім’як. Відзначимо ре-
жисерів свята — заслужених діячів 
мистецтв України Анатолія Нечая 
та Михайла Франківа і мистецько-
го керівника — заслуженого діяча 
мистецтв України Григорія Шер-
гея.

— Це неповторні миттєвості. Це 
відродження і відновлення тради-
цій та звичаїв козацької доби, — 
висловила своє захоплення фес-
тивалем “Байда” президент бла-
годійного фонду “Покрова Черка-
щини” Леся Бондаренко. — Чудо-
ве дійство, силуети сучасних коза-
ків добре вписувалися у картину 
відзначення півтисячолітнього юві-
лею Скалата. Висловлюємо  вдяч-
ність Верховному отаману Україн-
ського козацтва Ігорю Вардинцю 
та генеральній старшині за велику 
організаторську роботу та ентузі-
азм. Так тримати, козаки!

Верховний отаман Українсько-
го козацтва Ігор Вардинець, під-
сумовуючи важливий для України і 
супільства захід, в інтерв’ю пред-
ставникам українських та терно-
пільських ЗМІ зазначив, що Всеу-
країнський фестиваль козацької 
пісні “Байда” — це вже невід’ємна 
частка історії, сьогодення і май-
бутнього України.

— Я в цьому навіть не сумніва-
юся, — зазначив Ігор Степанович. 
— Заберіть з історії України коза-
цтво — і того стрижня не буде. 
Тоді треба й гімн наш міняти, що 
ми не козацького роду, а якогось 
іншого.

Ігор Вардинець вважає, що в 
Україні давно назріла необхідність 
зібрати Велику козацьку раду в 
столиці і об’єднати козацькі орга-
нізації в потужний громадський 
рух, Гетьманом якого повинен бу-
ти Президент України. За щире 
ставлення до козацьких проблем 
голові ОДА Валентину Хоптяну ко-
заки вручили орден Івана Богуна. 
Такою ж відзнакою нагороджено 
Верховного отамана Українського 
козацтва Ігоря Вардинця.

І “Байди” клич…

Учасники народного аматорського хору імені  
Івана Кобилянського Палацу культури “Березіль” (художній керівник —  

заслужений працівник культури України Михайло М’якуш)  
на ХІ Всеукраїнському фестивалі козацької пісні “Байда” у м. Скалат.

Верховний отаман Українського козацтва Ігор Вардинець (у центрі),  
гості з Братства Куркового з Польщі та козацька старшина під час відкриття ХІ Всеукраїнського 

фестивалю козацької пісні “Байда” у м. Скалаті Підволочиського району.

Театралізоване козацьке дійство на території Скалатської фортеці.

У селі Плотича відбулася ви-
їзна нарада з питань реалі-
зації у районі завдань, до-
ручень Президента України 
щодо вирішення актуальних 
проблем регіону “Освітлене 
Тернопілля”. В обговорені 
проблемних питань взяли 
участь голова Тернопіль-
ської районної державної 
адміністрації Віктор Щепа-
новський, начальник відділу 
розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації Бог-
дан Сабатюк, завідувач юри-
дичного сектору райдержад-
міністрації В’ячеслав Чапов-
ський, головний інженер 
Тернопільського сільського 
РЕМ Роман Кіндель, Пло-
тицький сільський голова 
Оксана Кравець, Лозівський 
сільський голова Володимир 
Гуль, Ігровицький сільський 
голова Галина Голик, Іваче-
водолішнівський сільський 
голова Михайло Гук, Білець-
кий сільський голова Надія 
Мотика, Гаї-Шевченківський 
сільський голова Світлана 
Лютинець.  Начальник відді-
лу розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації Бог-
дан Сабатюк інформував 
присутніх про стан освітлен-
ня населених пунктів райо-
ну. Сільські голови поруши-
ли актуальні питання благо-
устрою населених пунктів. 
За результатами наради да-
но відповідні доручення.

Зараз у Тернопільському 
районi освiтлено 53 населених 
пункти, зокрема, повнiстю 10 на-
селених пунктiв та 43 — частково. У 
2011-2013 pр. придбано 1038 
лiхтарiв. У 2013 році придбано 51 
лiхтар. 

У 2013 роцi частково освiтлено 
село Скоморохи та село Прошо-
ва. Залишаються неосвiтленими 
такі населенi пункти, як  
с. Домаморич, с. Ігровиця,  
с. Костянтинiвка, с. Смолянка,  
с. Теофiлiвка. 

У селах Iвачiв Горiшнiй та Iвачiв 
Долiшнiй проведена значна робо-
та з освiтлення вулиць населених 
пунктiв. У 2012-2013 pр. придба-
но i встановлено 15 лiхтарiв у  
с. Івачiв Горiшнiй та 25 лiхтарiв у 
с. Iвачiв Долiшнiй. Населенi пунк-
ти частково освiтленi. До кiнця 
2013 року планується завершити 
роботи з повного освiтлення ву-
лиць цих населених пунктiв, для 
цього планується придбати і вста-
новити ще 10 лiхтарiв. У с. 
Iгровиця проводяться пiдготовчі 
роботи до освiтлення вулиць на-
селеного пункту. Закуплено 17 
лiхтарiв та один багатотарифний 
лiчильник. 

Освітлення 
населених 

пунктів 
Тернопільського 

району  
на завершені

До уваги жителів 
району, випускників 

11 класів шкіл 
Тернопільського 

району!
Тернопільський районний 

відділ внутрішніх справ роз-
почав відбір кандидатів на 
вступ на навчання до вищих 
навчальних закладів системи 
МВС України.

За більш детальною інфор-
мацією щодо навчальних за-
кладів, умов вступу та оформ-
лення документів звертайтеся 
в Тернопільський РВ УМВС 
України в Тернопільській  
області за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Степова, 
45, тел. 43-61-07.

Електронна  
версія газети 
“Подільське 

слово” — на сайті  
http://trrada.te.ua. 
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Оголошення ●

Круглий стіл ● “Освітлене Тернопілля” ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

15 жовтня в КЗ Тернопільської 
обласної ради “Тернопільська 
університетська лікарня” від-
бувся круглий стіл, в якому 
взяли участь перший заступ-
ник голови Тернопільської об-
лради Сергій Тарашевський, 
заступник голови обласної ра-
ди Олег Боберський, голова 
постійної комісії обласної ра-
ди з питань бюджету Олек-
сандр Стадник, директор де-
партаменту охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА Руслан 
Мостовий, головний лікар 
Тернопільської університет-
ської лікарні Василь Бліхар. 

Під час круглого столу, як цен-
тральний, фігурував факт, коли вла-
да не вирішує проблему, яка вини-
кла, а сама є цією проблемою. 
Йдеться про критичну ситуацію, що 
склалася із фінансуванням при-
дбання витратних матеріалів для 
надання медичної допомоги пацієн-
там із термінальною нирковою не-
достатністю у зв’язку з неприйнят-
тям обласного бюджету на 2013 
рік.

Перший заступник голови Тер-
нопільської обласної ради Сергій 

Тарашевський акцентував увагу 
присутніх на тому, що недофінансу-
вання медицини несе краянам по-
тенційну загрозу: “Брак грошей на 
бензин чи запчастини для автомобі-
лів швидкої допомоги, відсутність 
коштів для гемодіалізу чи інших 
украй необхідних пацієнтам медич-
них послуг, викликаних неприйнят-
тям бюджету, є для краян смер-
тельно небезпечними”. 

Сергій Тарашевський закликав 
депутатів облради до продуктивної 
сесійної діяльності. У випадку даль-
шого блокування сесії облради його 
організатори повинні мати мужність 
узяти на себе відповідальність за 
загрози здоров’ю наших краян, за-
значив він, оскільки від проведення 
процедур гемодіалізу залежить жит-
тя майже півтори сотні мешканців 
Тернопільщини.

Нагадаємо, Тернопільська об-
ласна рада майже рік бездіяльна з 
головної причини: територіальна 
виборча комісія вперто не визнає 
повноважень 16 новообраних депу-
татів від ВО “Свобода”, обраних за 
списком. 

Головний лікар Тернопільської 
університетської лікарні Василь 
Бліхар розповів, що зараз гемоді-
алізне лікування у відділенні нада-
ється 113 пацієнтам, 32 пацієнтам 

у філії відділення гемодіалізу (ге-
модіаліз — один із методів поза-
ниркового очищення крові — ред.) 
на базі Копичинецької ЦРЛ та 9 
пацієнтам методом перитонеаль-
ного діалізу.

Кошти, які ще є в розпоряджен-
ні лікарні, дадуть можливість на-
дання медичної допомоги пацієн-
там до 1 листопада 2013 року. В 
листопаді-грудні поточного року 
планується провести 3699 сеансів. 
При середній вартості 559,43 грн. 
одного сеансу затрати на матеріа-
ли та супровід гемодіалізу до кінця 
року становитимуть понад два 
мільйони гривень.

Учасники круглого столу закли-
кали усіх небайдужих долучитися 
до благодійної акції збору коштів 
на проведення гемодіалізу.

КЗ ТОР “Тернопільська уні-
верситетська лікарня”, код ЄД-
РПОУ 02001311, р/р 
35421003001456 у ГУДКСУ в 
Тернопільській області, МФО 
838012.

P.S. 22 жовтня ц. р. ТВК, наре-
шті, визнала повноваження нових 
депутатів облради, отож, є надія, 
що обласна рада у ближчому часі 
запрацює і ряд насущних про-
блем, в т.ч. в медицині, буде ви-
рішено.

З миру по нитці?

Статистична панорама ●
У січні-серпні 2013 р. реалізова-

но промислової продукції (товарів, 
послуг) на 304,7 млн. грн., що ста-
новить 6,6% загального обсягу ре-
алізованої промислової продукції 
Тернопільській області. Підприєм-
ствами переробної промисловості 
реалізовано 303,9 млн. грн. (99,7% 
загального обсягу реалізованої 
промислової продукції в Тернопіль-
ському районі).

* * *
Станом на 1 жовтня 2013 р. сіль-

ськогосподарськими підприємства-
ми (крім малих) зернові та зернобо-
бові культури (включаючи кукуру-
дзу) скошено та обмолочено на 
площі 12008 га, що складає 55,5% 
площ, посіяних під урожай 2013 р. 
Із урахуванням трансформації по-
сівних площ аграрним підприєм-
ствам (крім малих) станом на 1 
жовтня 2013 р. залишилось зібрати 
соняшник на зерно — 100% до по-
сіяного, кукурудзу на зерно — 
95,1%, цукрові буряки — 57%. 

* * *
У січні-вересні 2013 р., порів-

няно з січнем-вереснем 2012 р., у 
сільськогосподарських підприєм-
ствах (крім малих) приплід поро-
сят збільшився на 28,9%, телят – 
на 3%. У розрахунку на 100 ма-
ток, які були на початок року, ви-
хід телят від корів становив 62 
голови, поросят від основних сви-
номаток – 1751 голова. В аграр-
них підприємствах (крім малих) 
падіж великої рогатої худоби, по-
рівняно з січнем-вереснем 2012 
р., скоротився на 0,2 в. п. і склав 
0,5% обороту стада.

* * *
У січні-вересні 2013 р. підпри-

ємствами Тернопільського райо-
ну виконано будівельних робіт на 
суму 77943 тис. грн., що стано-
вить 17,3% загального обсягу 
Тернопільської області.

* * *
У січні-вересні 2013 р. послу-

гами пасажирського транспорту 

(з урахуванням пасажирських пе-
ревезень, виконаних фізичними 
особами – підприємцями) ско-
ристалися 1724,5 тис. пасажирів, 
що на 5,6% більше, ніж у січні-
вересні 2012 р. Пасажирооборот 
становив 30,3 млн. пас./км — на 
3,2% більше.

* * *
У серпні 2013 р. загальна сума 

заборгованості з виплати заро-
бітної плати збільшилась на 
17,8%, або на 421,5 тис. грн., і 
станом на 1 вересня 2013 р. ста-
новила 2784,9 тис. грн.

* * *
Чисельність населення Терно-

пільського району станом на 1 
вересня 2013 р. становила 65971 
особу. У січні-серпні 2013 р. чи-
сельність населення збільшилася 
на 586 осіб.

 
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

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

здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користу-
вання в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення паса-

жирів на автобусному маршруті 
загального користування прово-
дяться відповідно до Закону Укра-
їни “Про автомобільний транспорт” 
та Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на авто-
бусному маршруті загального ко-
ристування, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змі-
нами), Правил надання послуг па-
сажирського автомобільного тран-
спорту, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 
18.02.1997 №176 (зі змінами).

Для забезпечення належної 
якості та безпеки перевезень па-
сажирів на внутрішньообласних 
автобусних маршрутах, згідно з 
Порядком визначення класу ком-
фортності автобусів, сфери їхньо-
го використання за видами сполу-
чень та режимів руху, затвердже-
ного наказом Мінтрансзв’язку 
України від 12 квітня 2007р. №285, 
на маршрутах протяжністю до 150 

км допускається використання ав-
тобусів категорій М2 (повна маса 
до 5 т) та М3 (повна маса більше 
5 т). Клас автобусів: на приміських 
маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Перевізники зобов’язані мати 
не менше одного транспортного 
засобу пристосованого для пере-
везення осіб з обмеженими мож-
ливостями, а також здійснювати 
пільгові перевезення пасажирів 
згідно з чинним законодавством. 
При здійсненні перевезень переві-
зник зобов’язується перевозити за 
кожен рейс три пільгові пасажири 
за власні кошти.

Документи для участі у конкурсі 
приймаються у закритому конверті 
з позначкою №1 та конверті з по-
значкою №2, який містить доку-
менти з інформацією про те, на 
який об’єкт конкурсу надає доку-
менти перевізник-претендент.

Документи на конкурс прийма-
ються до 13 листопада 2013 р. 
включно з 9 до 17 год. за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, ДП 
“Тернопільавтотранссервіс”.

Увага! З питань щодо номерів 

рейсів та розкладів руху автобусів 
на маршруті, бланків документів 
для участі в конкурсі, а також за 
довідками звертайтесь за телефо-
нами: 52-15-79, 52-45-90, за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, щоденно в робочі дні з 9  до 17 
год. у державне підприємство 
“Тернопільавтотранссервіс” (Ро-
бочий орган конкурсного комітету)  
та за телефоном 43-58-74, за 
адресою: м. Тернопіль, майдан 
Перемоги, 1, щоденно в робочі дні 
з 8 год. до 17 год. 15 хв. у відділ 
розвитку інфраструктури Терно-
пільської районної державної ад-
міністрації.

Конкурс відбудеться 28 листо-
пада 2013 р.  о 10 год. у приміщен-
ні райдержадміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу 
внутрішньорайонного приміського 
автобусного маршруту складає – 
1241 грн.

Реквізити для перерахування 
коштів ДП “Тернопільавтотранс-
сервіс”: код 03118736, філія АТ 
“Укрекс імбанк” ,  р/р 
26007000116752, МФО 338879.

№ 
п/п

№№ 
рейсів 

номер м-ту
Назва маршруту Протяж 

м-ту (км)

Час відправл.  
з пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.

Періодич-
ність виконанняпочат. кінцев.

1. 15-22/2 Тернопіль - Острів 11 7-10 21-57 11 2 щоденно
2. 15-23/2 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 6-45 20-40 10 2 щоденно

3. 15-32/2 Горішній Івачів (Чистилів) – Терно-
піль  

18 6-30 19-20 8 2 1,2,3,4,5

4 15-37 Тернопіль – Дубівці 
ч/з Ігровицю

28 5-30 18-15 4 2 щоденно

5. Тернопіль – Смиківці * 10 7-00 20-00 10 2 щоденно

Примітка: автобусний маршрут Тернопіль - Смиківці виставляється на період 3 місяці для визначення доціль-
ності відкриття маршруту. 

З ініціативи голови Терно-
пільської облдержадміні-
страції Валентина Хоптяна 
розроблена обласна про-
грама розвитку “Будуємо 
нову Тернопільщину”, осно-
вне завдання якої — рефор-
мування соціально-
економічних галузей краю. 
Серед головних напрямів 
програми — встановлення 
вуличного освітлення в на-
селених пунктах Тернопіль-
щини.

З метою реалізації у регіонах 
завдань, доручень Президента 
України щодо вирішення акту-
альних проблем регіону, на цей 
час в області освітлено майже 
тисячу населених пунктів, а це  в 
межах 90%. Повністю освітлено 
446 населених пунктів, частково 
– 467. Для влаштування зовніш-
нього освітлення у Тернопіль-
ській області органами місцево-
го самоврядування з початку 
2011 року придбано і встановле-

но майже 18 тисяч світильників. 
Найкращий стан справ у Бор-
щівському, Бучацькому, Лано-
вецькому, Чортківському райо-
нах. Там освітлено стовідсотко-
во усі населені пункти. Питання 
освітлення Тернопільщини пере-
буває на постійному контролі 
голови Тернопільської облдер-
жадміністрації та департаменту 
розвитку інфраструктури. Керів-
ник області неодноразово заяв-
ляв про те, що освітлення навіть 
найвіддаленіших населених 
пунктів є пріоритетом у роботі 
обласної влади.

— Вулиці мають бути освітле-
ні, кожне село області має 
освітлюватися. Це ми маємо 
зробити для людей. Ми живемо 
в 21 столітті і не може бути та-
кого, щоб у населених пунктах 
було темно. Тому програма “Бу-
дуємо нову Тернопільщину – 
освітлене Тернопілля” 
обов`язково буде реалізована, 
— зазначив очільник Тернопіль-
ської області.

Роботи з освітлення 
населених пунктів 

Тернопільщини виходять  
на фінішну пряму

Пульс планети ●
* У Білорусі набув чинності 

закон, згідно з яким у водія те-
пер зможуть конфіскувати авто-
мобіль при повторному керу-
ванні ним у нетверезому стані 
протягом року. Конфісковані 
автомобілі продаватимуть. Ко-
шти, виручені від продажу авто-
мобіля, може отримати держа-
ва і особи, які постраждали із 
вини п’яного водія. Новинки за-
конодавства поширюватимуть-
ся не лише на білорусів, але й 
на іноземних громадян, повідо-
мляє “ТСН.UA”.

* Одна з найменших держав 
світу Сан-Марино через низьку 
явку населення провалила ре-
ферендум щодо вступу до ЄС. 
Погляди тих, хто прийшов на 
референдум, розділилися май-
же порівну: 50,3 % — за союз з 
Європою, 49,7 %  – категорич-
но проти. При необхідній міні-
мальній явці в 32% висловили 
свою думку про питання щодо 
вступу до Євросоюзу тільки 20% 
громадян Сан-Марино. Через 
низьку явку населення питання 
референдуму залишилося без 
відповідей, інформує інформа-
ційний портал “Тиждень.ua”.

* 20 жовтня в Чикаго відбув-
ся фінал конкурсу “Міс Україн-
ська діаспора-2013”. У найкра-
сивішій події діаспори взяли 
участь 18 красунь українського 

походження з багатьох штатів 
Америки, вболівати за яких 
прийшло понад тисяча гляда-
чів. Корону і титул “Міс Україн-
ська діаспора-2013” здобула 
Соломія Крунь родом з міста 
Чортків Тернопільської області, 
яка живе в Чикаго. За результа-
тами голосування переможниця 
конкурсу отримала одразу два 
титули – “Міс Українське Чика-
го” та “Міс Українська діаспора-
2013”. Фіналістки конкурсу 
отримали діамантові прикраси, 
а головним подарунком для пе-
реможниці Соломії Крунь став 
авіаквиток для подорожі в Укра-
їну, повідомляє інтернет-портал 
“ZIK”.

* Оригінальну стратегію від-
новлення напівзруйнованих бу-
динків вводять в практику у Ве-
ликобританії – будинок тут 
можна купити за 1 фунт. Зага-
лом у місті в рамках акції були 
виставлені на продаж за симво-
лічною ціною 20 будинків, що 
не використовуються. Перша 
сім’я, яка купила будинок у Лі-
верпулі за ціною 1 фунт стер-
лінгів у рамках акції, проведе-
ної міською радою, отримала 
ключі від свого нового житла з 
рук мера міста Джо Андерсона, 
повідомляє “NEWSru.co.il” з по-
силанням на портал “Liverpool 
Echo”.

Тернопільська районна організація ВО “Батьківщина” і Терно-
пільська обласна організація ВО “Батьківщина” розділяють біль 
однопартійця Василя Івасечка та висловлюють щирі співчуття з 
приводу важкої і непоправної втрати — смерті матері Ганни 
Ільківни.

Немає слів, які могли б розрадити у важку мить втрати най-
ріднішої людини — мами. Щиро співчуваємо, Василю Степано-
вичу, Вашому горю. Нехай душа Ганни Ільківни упокоїться в 
мирі з Господом.

Вічна їй пам’ять.

Родина Миколенків висловлює щире співчуття Василю Степа-
новичу Івасечку з приводу важкої і непоправної втрати — смерті 
матері.

Допоможе  
“телефон довіри”

Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській об-
ласті Федір Бортняк просить громадян області максимально жор-
стко реагувати на можливі прояви корупції або службового не-
дбальства в діях її працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з 
боку фінансового інспектора, формалізм чи відхилення від 
нормативно-правових актів у його роботі, негайно дзвоніть на “те-
лефон довіри” за номером (0-352) 52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової дис-
ципліни, раціонального і цільового використання державних коштів 
та недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Дер-
жавною фінансовою інспекцією України в Тернопільській області. 
Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників 
з державним майном та грошима, а тим більше факти їх незакон-
ного привласнення, не вагайтесь – дзвоніть на “телефон довіри” за 
номером (0-352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзвони-
ти на “телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за 
номером (044) 425-38-18.
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Ут-1
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
      Новини.
06.45, 7.45 Гiсть студiї.
07.20, 8.20 Тема дня.
07.35 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35 Т/с “Таємниця 
          старого мосту”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Книга.ua.
12.45 Як це?
13.10 Хто в домi хазяїн?
13.45 Не вiр худому кухарю.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно в Америку.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.55 “Таємницi успiху” 
          з Н. Городенською.
16.35 Т/с “Вiчний поклик”.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10, 21.45 Фестиваль
           пiснi в Коблево.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено,
            Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.

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,
           23.25 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.50 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.55 Бойовик “Перевiзник-2”.
14.45 Драма “Попi”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
20.15, 21.15 Т/с “Попiл”.
22.15 “Грошi”.
23.40 Драма “Чорний лебiдь”. (2).

інтер
05.20 Х/ф “Петрович”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 17.50 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 
        “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Вiчна казка”.
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
з Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Однолюби”.
22.35 Т/с “Червонi гори”.
00.30 Т/с “Чи в саду, чи в городi”.

ICTV
06.15, 7.25 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Максимум в Українi.
10.50, 13.00 Анекдоти
          по-українськи.
11.05 Х/ф “Особливостi
         нацiонального полювання
         в зимовий перiод”.
13.25 Т/с “Майстер i Маргарита”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пастка”.
22.05 Четверта вежа.
23.00 “Свобода слова”.

СтБ
06.20, 16.00 “Усе буде добре!”
08.00, 18.20 “Неймовiрна 
          правда про зiрок”.
09.40 “Моя правда.
          Анна Гальєрс”.
10.35 Х/ф “Здрастуйте Вам!”
12.45 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб-4”.
22.25 “Детектор брехнi-4”.
23.20 “Один за всiх”.
00.45 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.15, 13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
           Свiтанок: частина-2”.

11.10, 17.55 Т/с “Воронiни”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Пойа, якщо зможеш.

тРк «Україна»
05.15 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Квиток на двох”.
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15, 17.20, 22.00 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!
        Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов-2”.
23.30 Х/ф “Гiпнотизер”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.50 Х/ф “Хелловiнтаун-3”.
12.40 “Пороблено в Українi”.
13.50 “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 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Лара Крофт: 
         розкрадачка гробниць”.
00.25 Х/ф “Пастка для 
              нареченої”.

нтн
06.30 Х/ф “Полювання за тiнню”.
08.20 “Агенти впливу”.
09.15 “Правда життя. 
         Професiя далекобiйник”.
09.45 “Легенди шансону”.
10.35 Д/с “Пiвдень. 
          Нерадянський Союз”.
11.30 Т/с “Далекобiйники”.
15.05 Т/с “Бiлi вовки”.
16.50 Х/ф “Полювання 
          на пiранью”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
             розбитих лiхтарiв-9”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Маямi-10”. (2).

00.00 Т/с “Забутi”. (2).

тет
06.00, 8.55 “Єралаш”
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55, 21.00 Країна У.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
          з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.05 Вiталька.
23.05 Дурнєв+1.
23.45 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго 
           ранку”.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
         з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “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, 
       18.00, 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.
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
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi  Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Єфросинiя. 
       Тайгова любов”.
14.10 Т/с “Таємницi 
    iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. Ю. Манн.
    “Онєгiна повiтряна громада”.
16.10 Д/с “Iсторичнi подорожi
        Iвана Толстого”.
         “Загадковi злочини”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с
         “Склiфосовський”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Попiл”.
22.15 Т/с “Право на правду”.
23.10 Х/ф “Чужа земля”.
00.15 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.50 Т/с “Слiдчi-5”.
08.50 Х/ф “Бiй мiсцевого
         значення”.
10.50 Т/с “Iкорний барон”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “007:
       координати “Скайфолл”. (2).

тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Д/с “Китай: 
         трiумф i потрясiння”.

10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 О. Розенбаум. 
         Мiй дивовижний сон...
12.45 “Моднi iсторiї
        з Оксаною Новiцькой”.
13.15 “Будь у курсi!”
14.00 Д/с “Лiс Джиммi”.
15.00, 18.30, 21.00
        “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
         економiка”.
16.10, 23.45 Д/с “Рiдкiсний вид”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50, 22.40 “Економiчний
              пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона: 
          Едiта П’єха.
20.00 Друга свiтова: 
        випадкова вiйна.
21.35 Оскар Фельцман. 
        Легка мелодiя життя.
22.45 Чудеса життя.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3).

нтв-Свiт
06.10 Т/с “Повернення 
      Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 О. Журбiн. 
         Мелодiї на згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “ДНК”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
       Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
         Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська 
           перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов-2”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий”. 
       “Кривавий прилив”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.45 Х/ф “Давайте без фокусiв”.
11.20 Х/ф “Карасi”.
13.20, 23.10 Т/с “Звiробiй-2”.
15.10 Х/ф “Головний 
        конструктор”.
17.40 Х/ф “Зникнення”.
19.30 Х/ф “Гудзик”.
21.20 Х/ф “Свiй серед чужих, 
         чужий серед своїх”.
01.00 Х/ф “Крейцерова 
            соната”.

Ут-1
06.00 Православний 
          календар.
06.05 Пiдсумки.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00,
          8.30 Новини.
06.45, 7.45 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
08.20 Тема дня.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45 Т/с “Таємниця 
           старого мосту”.
10.25 Т/с “Агент 
    особливого призначення”.
11.20 Нехай Вам буде 
         кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 
         Дiловий свiт.
12.30 Шеф-кухар країни.
13.20 Х/ф “Як Вас тепер 
         називати?”
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт.
          Агросектор.
15.45 Рояль в кущах.
16.20 Т/с “Таємниця 
        старого мосту”.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40, 21.45 Концерт 
        В. Тихановича.
21.40 Свiт спорту.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи. 

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00,
          19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
           з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi
         драми”.
12.45, 13.45 Т/с “Пильна робота”.
14.45, 15.45, 20.15,
          21.15 Т/с “Попiл”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
22.15 “Мiняю жiнку-8”.
00.00 Бойовик 
         “Агент Гамiльтон: 
          в iнтересах нацiї”. (3).

інтер
05.30, 22.35 Т/с “Червонi 
         гори”.

07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
   9.00, 12.00, 17.50 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
           з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Однолюби”.
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство
     вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося
          в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05, 4.40 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Залiзна
           людина-2”. (2).

ICTV
06.10, 7.25 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Головна програма.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
          новини.
10.10, 13.00 Анекдоти 
          по-українськи.
10.25, 16.40 Т/с “Лiтєйний”.
13.20, 22.05 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.40, 20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.10 Х/ф “Широко 
        крокуючи”. (2).

СтБ
06.25, 16.00 “Усе буде добре!”
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
10.00 Х/ф “Сестричка”.
12.00 Х/ф “Любов Аврори”.
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, 17.55 Т/с “Воронiни”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини
          на мiлинi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.

21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Знайти крайнього.

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00, 17.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросерде
         зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.00, 19.00 Події.
09.10, 13.10, 17.20, 
          22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов-2”.
12.00 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
          Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов-2”.
23.45 Т/с “Ментовськi 
          вiйни-6” (2). 

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
12.50, 19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.50, 22.00 “Велика рiзниця”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши 
        комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Хi та Ха”.

нтн
07.10 Х/ф “Перегони
         по вертикалi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi
        розбитих лiхтарiв-9”.
15.00, 17.00 Т/с “Павутиння”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Маямi-10”. (2).
00.00 Т/с “Забутi”. (2).

тет
06.00, 8.55 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55, 21.00 Країна У.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.

12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 14.00
         Новини.
04.05 Телеканал 
       “Доброго ранку”.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
       з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня 
         робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Син 
       батька народiв”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Свобода
          i справедливiсть” з
           А. Макаровим.

інтБ
07.00, 7.45, 8.45 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, 17.30, 
       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.
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
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Записки 
        експедитора
        таємної канцелярiї”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Єфросинiя. 
     Тайгова любов”.
14.10 Т/с “Таємницi 
   iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. Ю. Манн.
        “Онєгiна повiтряна
         громада”. 2 лекцiя.
16.10 Д/с “Iсторичнi подорожi
          Iвана Толстого”. 
          “Загадковi злочини”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 
     Т/с “Склiфосовський”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Попiл”.
22.15 Т/с “Право
         на правду”.
23.10 “Спецiальний
         кореспондент”.
00.05 “Гра в бiсер” 
         з I. Волгiним.

канал “2+2”
07.00 Т/с “Слiдчi-5”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25, 19.00 Т/с “Лiнiйний
        вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео
         по-українськи”.
11.35 “Облом UA”.
12.00 Х/ф “Останнiй 
         день”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Справжнє
        правосуддя-2.
         Темний провулок”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Морський 
          пiхотинець”.
00.00 Х/ф “Людина-змiя”. (3).

тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
    21.00 “Соцiальний пульс”.

06.55, 18.50, 
         22.40 “Економiчний 
        пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Друга свiтова: 
         випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 О. Фельцман. 
       Легка мелодiя життя.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00, 22.45 Чудеса життя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
         економiка”.
16.10, 23.45 Д/с
            “Рiдкiсний вид”.
17.45 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
19.00 В гостях
       у Д. Гордона:
         Едiта П’єха.
21.35 Володимир Зельдiн. 
       Закоханий Дон Кiхот.
00.30 Т/с “Ескорт
            агентство”. (3).

нтв-Свiт
06.10 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Слiд саламандри”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд.
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська
            перевiрка”.
18.35 “Говоримо i
         показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов-2”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий
        вбивчий”. “Чужий 
          серед чужих”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Пiдкидьок”.
10.20 Х/ф “Клiнч”.
12.10, 22.45 Т/с “Звiробiй-2”.
14.00 Х/ф “I ти побачиш
           небо”.
15.15 Х/ф “Крейцерова 
            соната”.
18.10 Х/ф “Цирк”.
19.50 Х/ф “Знайти
            i знешкодити”.
21.30 Х/ф “Людина 
        в зеленому кiмоно”.
00.30 Х/ф “Гра на мiльйони”.

вівтоРок, 29 жовтня
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06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00,
         8.30 Новини.
06.45, 7.45 Гiсть студiї.
07.20, 8.20 Тема дня.
07.35 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв’язку 
          з громадянами.
10.00 Пряме включення 
   з Кабiнету мiнiстрiв України.
10.15 Т/с “Агент особливого
        призначення”.
11.05 Д/ф “Трипiлля. Забута
      цивiлiзацiя Старої Європи”.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 
         Дiловий свiт.
12.30 Формула захисту.
12.40 Свiтло.
13.00 Аудiєнцiя. 
          Країни вiд А до Я.
13.30 Українського роду.
13.50 Х/ф “Майор Вихор”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Крок до зiрок.
16.25 Т/с “Таємниця 
          старого мосту”.
17.10 Т/с “Вiчний поклик”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Концерт В. Тихановича.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концерт О. Шака.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи. 

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00,
         19.30, 23.35 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
          з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.45, 13.45 Т/с “Пильна
         робота”.
14.45, 15.45, 20.15, 
          21.15 Т/с “Попiл”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та 
         покарання”.
22.15 “Територiя обману”.
23.50 “Тачки-2”.
00.15 Бойовик 
         “Шкереберть”. (2).

Інтер
05.30, 22.35 Т/с “Червонi гори”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
       9.00, 12.00, 17.50 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
          з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Однолюби”.
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
       вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося
           в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Мексиканець”.

ICTV
06.20, 7.35 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Четверта вежа.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
         новини.
10.10, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
10.25, 16.35 Т/с “Лiтєйний”.
13.10, 22.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.35, 20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Широко 
         крокуючи-3: 
       Правосуддя наодинцi”. (2).

стБ
06.40, 16.00 “Усе буде добре!”
08.20, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
10.00 “Зiркове життя”.
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”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 17.55 Т/с “Воронiни”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
         на мiлинi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський вiк”.
19.00 Репортер.

19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

трК «Україна»
06.10, 5.20 Т/с “Адвокат”.
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, 22.00
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов-2”.
12.00 “Хай говорять!”
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
         Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов-2”.
23.45 Т/с “Ментовськi 
         вiйни-6”. (2). 

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
12.50, 19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.50, 22.00 “Велика рiзниця”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя
         прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Хi та Ха”.

нтн
06.00 Х/ф “Перегони
         по вертикалi”.
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-9”.
14.55, 17.00 Т/с “Павутиння”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Маямi-10”. (2).
00.00 Т/с “Забутi”. (2).

тет
06.00, 8.55 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55, 21.00 Країна У.
11.00 Т/с “Та, що говорить

        з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 14.00 
        Новини.
04.05 Телеканал
           “Доброго ранку”.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
           з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Висоцький”.
22.40 “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.
14.30 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
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Записки 
      експедитора
     таємної канцелярiї”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
         час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Єфросинiя. 
       Тайгова любов”.
14.10 Т/с “Таємницi 
     iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. В. Гончарук.
      “До i пiсля Чорнобиля”.
16.10 Д/с “Iсторичнi 
      подорожi Iвана Толстого”.
      “Загадковi злочини”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Земський 
        лiкар. Життя наново”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Попiл”.
22.15 Т/с “Право на правду”.
23.10 “Душа. Подорож
          в посмертя”.
23.55 “Сатi. Ненудна 
        класика...” з С. Фiлiним.

Канал “2+2”
07.00 Т/с “Слiдчi-5”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25, 18.55 Т/с “Лiнiйний
          вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео
          по-українськи”.
11.35 “Облом UA”.
12.20 Х/ф “Бермудський 
   трикутник у Пiвнiчному морi”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Морський
          пiхотинець”.
19.55 1/8 Кубка України. 
        “Карпати” “Металiст”.
22.00 Х/ф “Морський 
         пiхотинець-2”.
00.00 Х/ф “Людина-комар”. (3). 

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

      21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Друга свiтова:
          випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 В. Зельдiн. Закоханий
            Дон Кiхот.
12.45 “Соцiальний статус: 
           ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 Чудеса життя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.10, 23.45 Д/с “Рiдкiсний
             вид”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у
         Д. Гордона: Едiта П’єха.
21.35 О. Ягудiн. “Менi дуже 
      пощастило з Тетяною”.
00.30 Т/с “Ескорт 
           агентство”. (3). 

нтв-свiт
06.10 Т/с “Повернення
           Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
       17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Слiд саламандри”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська
           перевiрка”.
18.35 “Говоримо 
         i показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов-2”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий”.
      “Звинувачується жертва”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.35 Х/ф “Дежа вю”.
10.05 Х/ф “Липневий дощ”.
11.50 Т/с “Звiробiй-2”.
13.40 Х/ф “Декiлька днiв 
       з життя I. I. Обломова”.
16.45 Х/ф “Сльози капали”.
18.00 Х/ф “Панночка-селянка”.
19.30 Х/ф “Головний
           конструктор”.
22.50 Т/с “Захист проти”.
00.35 Х/ф “Свiй серед 
       чужих, чужий серед своїх”.

Ут-1
06.00 Православний 
         календар.
06.05 Пiдсумки.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
          8.30 Новини.
06.45, 7.45 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
08.20 Тема дня.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40, 16.20 Т/с “Таємниця
         старого мосту”.
10.30 Т/с “Агент особливого
        призначення”.
11.20 Нехай Вам буде 
       кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий
         свiт.
12.30 Х/ф “Майор Вихор”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт.
            Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Про головне.
19.50 “Надвечiр’я”.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концерт О. Шака.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи. 

Канал “1+1”
06.05, 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 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi 
           драми”.
12.45, 13.45 Т/с “Пильна 
          робота”.
14.45, 15.45, 20.15, 
         21.15 Т/с “Попiл”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов
           та покарання”.
22.15 “Кохання без кордонiв”.
00.20 Драма “Ми. Вiримо 
          в любов”. (2).

Інтер
05.30, 22.35 Т/с “Червонi
           гори”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,

    9.00, 12.00, 17.50 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Однолюби”.
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося
          в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “У пошуках 
           галактики”.

ICTV
06.15, 7.35 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
          новини.
10.10, 13.00 Анекдоти
       по-українськи.
10.25, 16.35 Т/с “Лiтєйний”.
13.05, 22.10 Т/с 
     “Прокурорська перевiрка”.
14.35, 20.10 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Пропащi 
        хлоп’ята. Плем’я”. (2).

стБ
06.05 “Чужi помилки. 
         Хрещений батько”.
06.50, 16.00 “Усе буде 
          добре!”
08.45, 18.20 “Неймовiрна
        правда про зiрок”.
10.10 “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”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 17.55 Т/с “Воронiни”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
           на мiлинi”.
16.50 Т/с “Бальзакiвський
          вiк”.
19.00 Репортер.

19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi
         красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

трК «Україна»
06.10 Т/с “Адвокат”.
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 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов-2”.
12.00 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
        Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Карпов-2”.
22.00 ДНК. У пошуках жiнки.
23.05 Пост-шоу. ДНК. 
        У пошуках жiнки.
00.15 Т/с “Ментовськi 
          вiйни-6”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки —
            вiдьми”.
12.50, 19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
14.50, 22.00 “Велика рiзниця”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя 
        прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
           комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
23.00 “Хi та Ха”.

нтн
05.10, 14.55, 17.00 Т/с
          “Павутиння”.
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-9”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Маямi-10”. (2).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. 
Злочиннi намiри”. (2).

тет
06.00, 8.55 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.

07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55, 21.00 Країна У.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi
         таємницi”.
18.00 Принцеса тут Я!
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.05 Вiталька.
23.20 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 14.00 
         Новини.
04.05 Телеканал
         “Доброго ранку”.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Висоцький”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “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, 
  22.30, 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.
20.00 Замки і фортеці 
         України.
21.00 Срібний струмок.
00.00 Електростанція.

ртр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Записки
      експедитора
       таємної канцелярiї”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий 
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Єфросинiя. 
        Тайгова любов”.
14.10 Т/с “Таємницi iнституту 
         шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. В. Гончарук. 
      “До i пiсля Чорнобиля”.
16.10 Д/с “Iсторичнi подорожi
       Iвана Толстого”. 
        “Загадковi злочини”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Земський 
        лiкар. Життя наново”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Попiл”.
22.15 Т/с “Право на правду”.
23.10 “Поєдинок”.

Канал “2+2”
07.15 Т/с “Слiдаки”. 
09.00, 10.25 “Шалене 
         вiдео по-українськи”.
09.25, 19.00 Т/с “Лiнiйний
           вiддiл”.
11.35 “Облом UA”.
12.20 Х/ф “10,5 балiв”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Морський 
           пiхотинець-2”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Серед бiлого дня”.
00.00 Баскетбол. “Євролiга”. 
        “Будiвельник” (Україна)
        “Партизан” (Сербiя).

тонiс
06.00 Майстер подорожей.
6.30, 8.30, 15.00, 18.30, 

    21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40
       “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Друга свiтова:
         випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 О. Ягудiн. “Менi 
  дуже пощастило з Тетяною”.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник 
          для батькiв”.
14.00, 22.45 Чудеса життя.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
         економiка”.
16.10, 23.45 Д/с “Рiдкiсний
          вид”.
17.45 “Соцiальний статус: 
           вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у Дмитра 
       Гордона: В. Познер.
21.35 Перше кохання.
00.30 Т/с “Ескорт 
          агентство”. (3). 

нтв-свiт
06.10 Т/с “Повернення
  Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Слiд 
          саламандри”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
      Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська
           перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Карпов-2”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий”. 
“Торжество”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.45 Х/ф “Цирк”.
11.30 Х/ф “I ти побачиш 
           небо”.
12.45, 23.10 Т/с “Захист 
            проти”.
14.35 Х/ф “Липневий дощ”.
15.50 Х/ф
         “Панночка-селянка”.
18.05 Х/ф “Пiдкидьок”.
19.25 Х/ф “Гра на мiльйони”.
21.20 Х/ф “Злодiї в законi”.
00.55 Х/ф “Людина 
          в зеленому кiмоно”.

четвер, 31 жовтня
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Продовження.
Початок на 1 стор.

У “Медоборах” із року в рік 
вдосконалюють поголів’я. Нині 
тут утримують 150 голів ВРХ, 170 
телиць. Провели реконструкцію 
тваринницьких приміщень, дба-
ють про достатню заготівлю та 
покращення кормів,  ввели в дію 
сучасний молокопровід. “Якщо 
мріємо про Європу, то треба гід-
но туди увійти,” — мружить очі в 
щирій усмішці Володимир Круп-
ніцький.

Гарна погода сприяє тому, що 
у “Медоборах” нині закінчують 
збір кукурудзи на силос та зерно, 
піднімають з покосів гречку, зби-
рають цукрові буряки та поспіша-
ють з посівом озимих культур. 
Дав Бог благодатну пору – треба 
її використати.

У Скоморохах – 
велика шкільна 

сім’я
Школа у Скоморохах розміще-

на у живописній місцині. Тут бага-
то квітів, кущів та дерев. Приїдеш 
сюди з міста та ніяк не можеш на-
дихатися благодатним повітрям. 
Майже п’янієш без вина від його 
життєдайних пахощів. Шкільний 
день тут починається по-
особливому. Звучить гімн Украї-
ни. Потім — молитва за дітей, їх 
наставників та успішне навчання. 
Далі учні та вчителі виступають з 
оголошеннями. Якщо у когось 
день народження чи іменини, то 
їх урочисто вітають. Опісля всі 
розходяться на заняття. До тако-
го порядку уже всі звикли. Це 
об’єднує учнів та учителів, дозво-
ляє бути у курсі всіх подій. 

Коли я завітала до школи, по-
трапила на концерт, присвячений 
учителям. Діти розповідали гарні 
вірші, співали пісні, дарували пе-
дагогам квіти та власноруч виго-
товлені листівки.

Показали мені і гарно обла-
штовану ігрову кімнату для пер-
шокласників. Це для того, пояс-
нила вчитель початкових класів 
Світлана Ярославівна Кузьма, 
щоб полегшити найменшим шко-
лярикам перехід від садочку до 
навчання. На уроці діти осягають 
науку, а на перерві охоче бав-
ляться. Кожен з них, звичайно, 
має свої інтереси. Тож вчителі в 
цей час наглядають за ними, ви-
вчають.

Побувала я і на уроці христи-
янської етики. Діти охоче відвіду-
ють ці заняття. Їхня вчителька 
Оксана Іванівна Тьолко віддає 
учням усе тепло своєї душі. Вона 
прагне, щоб кожен з її вихованців 
виріс високодуховною та мораль-
ною людиною.

А як цікаво було на уроках тру-
дового навчання, які веде Ліля 
Зіновіївна Німець. Вона навіть 

хлопчиків навчила вишивати. Діти 
тішаться, що можуть своїми рука-
ми творити красу, дарувати ви-
шиванки, аплікації рідним та дру-
зям.

Цікаво було також поспілкува-
тися з головою учнівського комі-
тету Скоморохівської школи Ма-
рією Башняк. Дівчина розповіла 
про комісії, які діють при учкомі та 
їх роботу, про волонтерський за-
гін, який опікується одинокими 
старенькими та хворими людьми.

Хоч не раз бувала у цій гарній 
школі, проте ще раз захотілося 
пройтись її коридорами, побува-
ти у класах. Своєрідним екскур-
соводом була для мене директор 
Леся Євгенівна Бондзюх. Усе тут 
з любов’ю зроблено умілими ру-
ками учнів, учителів та їх батьків. 
Стіни прикрашають вишиванки та 
малюнки учнів. Це для того, щоб 
усім у школі було затишно. “На-
магаємося у кожному учневі від-
шукати щось хороше, —  каже 
Леся Євгенівна,  — адже усіх при-
рода чимось обдарувала. Якщо 
учень не встигає з якихось при-
чин з точних предметів, він 
обов’язково гарно пише твори 
або вірші. Комусь добре вдається 
грати у футбол, а хтось – гарний 
організатор. Намагаємось так  
працювати, щоб кожен учень за 
щось відповідав, причому мав для 
цього природні задатки. Усі наші 
учні та вчителі – це велика та 
дружна сім’я. Приїжджайте до 
нас і переконайтеся”.

Благоустрій – 
відповідальність 

громади
Ще порівняно недавно Скомо-

рохи, Прошова, Смолянка та Тео-
філівка – села, які належать до 
Скоморохівської сільської ради, 
мали проблеми, пов’язані із бла-

гоустроєм навколишніх терито-
рій. Хоч тут були два паспортизо-
вані сміттєзвалища, проте меш-
канці не завжди поспішали туди, 
щоб викинути сміття. Великі гори 
сміття можна було побачити у лі-
сосмугах при в’їзді до сіл. Та й на 
вулицях валялися пластикові 
пляшки, паперові обгортки, інший 
непотріб. І це біда, на жаль, не 
лише цих сіл. Сміттям завалена 
уся наша благодатна земля. До-
бре, що у Скоморохах є хороший 
молодий господар – сільський 
голова Петро Бондзюх. Він чудо-
во розумів, що біля кожної люди-
ни не поставиш наглядача, щоб 
прослідкувати, де вона викидає 
сміття. Тому вирішив піти іншим 
шляхом — уклав договори на ви-
везення сміття з відповідною  
організацією. Через деякий час у 
селі зявилися сміттєві баки. За 
невелику, посильну для селянина 
плату, уклавши договори з кож-
ною сім’єю, вивозять нині сміття. 
Пільгові категорії платять ще мен-
ше. Людям не треба нікуди від-
возити непотріб. Баки стоять на 
кожній вулиці. Це вигідно для гро-
мади та кожного мешканця зо-
крема. Простий спосіб, щоб на-
вести лад у селі. Проте чомусь не 
у кожному нашому населеному 
пункті так добре організовано ро-
боту щодо благоустрою. “Мені 
здається, що наші люди змінили-
ся на краще, — каже Скоморохів-
ський сільський голова Петро 
Бондзюх. — Тепер вони відчули 
власну відповідальність за благо-
устрій села, особисто слідкують, 
щоб вулиці не захаращувались 
побутовим сміттям. Якщо потріб-
но, звертають увагу на тих, хто 
порушує екологічну культуру. 
Адже наша домівка — це не лише 
власне помешкання, а все село. 
Тому відповідальність за порядок 
— справа честі кожного”.   

“Бабине літо” у Скоморохах
Вчитель трудового навчання Скоморохівської ЗОШ І-ІІ ст.  

Лілія Німець з членами гуртка художньої вишивки.

Скоморохівський сільський голова Петро Бондзюх.  

Педагогічний ко-
лектив Смиковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з днем 
народження вчи-
теля української 
мови і літератури 
Ганну Йосипівну  
ЛАЗУТУ.

З роси, з води на добру

сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною!

Педагогічний колектив Білець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. сердечно вітає з 
ювілеєм заступника директора з 
навчально-виховної роботи 
Ярослава Івановича  
ЗАКОПЦЯ.

Летять роки у зоряний політ,

Але душа нехай про це не знає,

І хай так буде ще з півсотні літ,

Нехай бадьорість Ваша не згасає.

Хай доля Вам відсипле ще сповна

І радості, й наснаги і здоров’я,

Нехай завжди в душі цвіте весна,

А серце зігріється любов’ю.

Вітаємо з днем народження 
лікаря ультразвукової діагнос-
тики ТРТМО Марію Несторівну 
ТРАЧ, лікаря-невролога Надію 
Іванівну НИЖНИК, медсестру 
загальної практики-сімейної 
медицини Олену Євгенівну 
АНТОНІВ, медсестру фізіотера-
пії Тетяну Василівну РАПІНДУ, 
молодшу медичну сестру полі-
клініки Оксану Миколаївну 
НИЖНИК, акушерку жіночої 
консультації Оксану Юріївну 
ОВЧИНІКОВУ, монтажника 
санітарно-технічних систем та 
устаткування Петра Євгенови-
ча МАЦЕЛЮХА.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
завідувача господарства ТРТМО 
Василя Михайловича БИЧА, 
завідуючу ФАПом с. Жовтневе 
Надію Петрівну СИСАК, фель-
дшера ШМД Баворівської діль-
ничної лікарні Любов Володи-
мирівну МУДРУ,  акушерку  

ФАПу с. Драганівка Ірину Воло-
димирівну ТИХОНЮК, водія Ве-
ликоберезовицької АЗПСМ Ми-
хайла Ігоровича КЕРНИЧНОГО.

Добра і щастя зичимо в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла, 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Ольгу Романівну ДЕМИДУ.

У цей святковий світлий день

Бажаємо квітів і пісень!

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Івана Григоровича РАКОЧОГО.

Хай сонце світить із ясного неба,

Бажаємо всього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
щиро вітає з днем народження 
бухгалтера Тетяну Григорівну 
ДІДІЛОВСЬКУ.

Сердечно зичимо родинного тепла,

Здоров’я, щастя, злагоди довіку,

Нехай кують зозулі многії літа,

А Бог із неба хай пошле опіку.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження голову Терно-
пільської районної профспілки 
працівників освіти Ігоря  
Стаховича РАКОЧОГО.

Бажаємо удачі, добра і тепла,

Незгоди людські хай згоряють дотла,

І тільки все добре в житті щоб велося,

Хай збудеться все, що іще не збулося!

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Працелюбністю славляться в 
світі українці, вмінням долати 
труднощі і незгоди, хоч би яким 
важким не було життя. Моє по-
коління пережило і ніколи не 
забуде скрутних часів колекти-
візації, коли у Західній Україні у 
1949-50-х роках було заснова-
но колгоспи, люди працювали, 
не покладаючи рук, у сільських 
господарствах без відповідної 
техніки, бо її не було. Нелегко 
згадувати, як у колгоспах, які 
спеціалізувалися в основному 
на вирощуванні цукрових буря-
ків, на пекучому сонці трудили-
ся жінки цілий день. Восени — 
сльота, холод, та добували гач-
ками буряки навіть з під снігу. 
Праця на полях була важкою, 
виснажливою. На допомогу 
кликали родичів, сусідів. За ро-
боту у колгоспі впродовж року 
не платили, лише наприкінці 
виплачували зароблене: по пів-
кілограма зерна і по 5 копійок 
за один відпрацьований у кол-
госпі день (так званий трудо-
день).

Працювати на фермах було 
ще важче: тваринники не мали 
вихідних і свят. Жителі села 
стали невільниками колгоспів, 
їм не видавали паспортів, без 
дозволу сільради ніхто не мав 
права покинути село навіть на 
кілька днів. Лікарняних також 
не було, так само, як і декрет-
них відпусток. Люди виживали 
тільки завдяки присадибним 
господарствам, тримали і ви-
годовували худобу. Взимку жін-
ки з веретами вирушали до 

колгоспних скирт, смикали 
звідти солому і під місячним 
сяйвом, тріскучим морозом по-
верталися додому годувати ху-
добу. Молоко здавали державі 
за безцінь. 

Проте пережити скрутні часи 
людям допомагали природний 
оптимізм і любов до праці.  
Саме про таких своїх земляків і 
хочу розповісти.

Працьовитість і добрий фі-
зичний гарт привели Стефанію 
Шньорко на ферму, де працю-
вала її мама Ядвіга. Молода та 
енергійна Стефанія доглядала 
за цілою стайнею — 120 коро-
вами і телятами. Працювала 
справно 32 роки, до виходу на 
пенсію. Й досі чудово справля-
ється Стефанія з домашньою 
господаркою, хоча їй вже май-
же 80 років. 

Часто бачив натруджені руки 
своєї прабабусі правнук Юрій. 
Змалку проявляв працелюб-
ність. Коли ровесники Юрія ще 
бачили солодкі сни у ліжку, він 
уже порався по господарству, 
працював на тоці. Тихий, куль-
турний, спокійний, привітний 
до людей, скромний і дуже пра-
цьовитий Юрій Загалюк нині 
одинадцятикласник, учень Ве-
ликоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька. Пишаються кра-
яни своїми працелюбними зем-
ляками, нехай Господь Бог дає 
їм міцне здоров’я, силу, насна-
гу та довгі роки життя.   

Стефанія МОРАВСЬКА,  
с. Великий Глибочок.

Наші працелюби
Ми — українці ●
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Ірина ЮРКО,  
Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 

Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

У житті кожної людини є 
події, які необхідно не ли-
ше бачити і чути, але й ду-
ховно прожити, торкаючись 
до енергетичного потоку 
єднання. Саме таким мо-
ментом у житті громади се-
ла Лозова стала семиденна 
Свята Місія, яка відбулася з 
6 по 13 жовтня.

Вперше в історії
Особливість Місії полягає в 

тому, що зазвичай її учасником 
можна стати раз у житті – у кож-

ному селі вона відбувається 
один раз на півстоліття. У селі 
Курники, яке підпорядковане 
Лозівській сільській раді, поді-
бна Місія відбулася ще у 1943 
році. Для місцевої парафії у Ло-
зовій таку подію організували 
вперше. 

Цікавим є релігійне життя 
громади цього села. Наступного 
року лозівчани відзначатимуть 
15-річчя місцевого храму святих 
апостолів Петра і Павла. Попе-
редні храми, на жаль, знищені. 
Біля головної дороги свого часу 
тут стояла церква св. Михайла з 
дзвіницею, збудовані 1656 р. У 
1917 р. храм демонтували. 1862 
року в Лозовій збудували костел  
св. Станіслава, який спіткала 
традиційна для України трагічна 
доля – 1975 року будівлю косте-
лу зруйнували як таку, що “не 
має архітектурного та історично-
го значення”. Згадкою і єдиним 
пам’ятником про святиню зали-
шилися дерева каштанів… Зго-

дом на місці кос-
телу збудували 
середню школу, 
а поряд у 1999 
році силами ко-
лишнього кол-
госпу зведено 
церкву святих ап. 
Петра і Павла. 

Протягом пер-
шої половини 
1945 року внаслі-
док етнічної чист-
ки багато лозів-
чан виїхали до 
Польщі. На їх 
місце прибули 
українці, депор-
товані з етнічних 
земель Грубе-
шівського, Люба-
чівського, Рава-
Руського, Ся-
ноцького, Со-
к а л ь с ь к о г о , 
Ярославського та 
Томашівського 
польських пові-
тів. До появи в 
Лозовій храму св. 
Петра і Павла тут 

відзначали понад десять пре-
стольних празників. Тож подія 
Святої Місії особливо важлива 
для громади села, яка стала мо-
ментом зародження могутнього 
відчуття єдності гурту на тлі ду-
ховних, отже – найважливіших, 
людських цінностей.  

Лозівську громаду 
благословив 
архиєпископ 

Василій Семенюк
Зустріч парафіян Лозови та 

навколишніх сіл з духовенством 
відбулася погожої осінньої неділі 
6 жовтня біля церкви святих Пе-

тра і Павла. Того дня місцева 
молодь урочисто привітала ви-
сокопреосвященного архиєпис-
копа і митрополита 
Тернопільсько-Зборівської архи-
єпархії УГКЦ Василія Семенюка, 
який спеціально прибув благо-
словити початок Святої Місії. Ді-
вчатка в українських строях вру-
чили владиці Василію запашний 
коровай на вишитому рушнико-
ві. Проводили семиденну місію 
отці-редемптористи Михайло 
Шевчишин та Мирослав Богак, 
настоятель церкви Петра і Павла 
Михайло Павко, священики із 
Шляхтинець і Стегниківців  
о. Мирон та о. Мирослав. Про 
свято сповіщали зведені до світ-
лого блакитного неба хоругви, 
на всю округу було чутно  
церковні дзвони. 

Від імені громади до духівни-
цтва звернувся Лозівський сіль-
ський голова Володимир Гуль. 
“Церква у нашому селі займає 
тверду позицію і має впевнено 
зростаючий авторитет, — сказав 
у той день Володимир Микола-
йович. — Саме церква є джере-
лом зародження культури, фор-
мування естетичних запитів, 
стилю поведінки кожного в гро-
маді. Свята Місія, яка стала чер-
говим досвідом у нашому житті, 
яскраво це демонструє”.

“Місія” — означає 
“завдання”

За словами отця-митрата Ми-
хайла Шевчишина, слово “місія” 
перекладається з латинської і 
означає “завдання”. Христос дав 
завдання апостолам проповіду-
вати Його слово. Відтоді церква 
носить місійний характер. “Ча-
сом стається так, що віряни за-
бувають про Бога, втрачають 
життєві орієнтири, починають 

дбати про щось інше, — сказав 
о. Михайло. — Тому є потреба 
знову проповідувати і відкривати 
істини Святого Євангелія. Саме 
для цього й існує Свята Місія. 
Священнослужителі навчають 
активніше брати участь у цер-
ковному житті, усвідомлено пе-
реживати свою християнську ві-
ру. Семиденна місія в Лозовій – 
виконання нашого “завдання” 
проповідувати”.

Місія розпочалася молебнем 
до Божої Матері. Після відправи 
духівники благословили лозів-
чан і гостей села. До слова, на 
місію в Лозову прибули мешкан-
ці сусідніх сіл Курники, Стегни-
ківці, Шляхтинці, Гаї-
Шевченківські. Перший день за-
вершився спільним виконанням 
релігійних та патріотичних пі-
сень під стінами місцевого хра-
му. 

Починаючи від неділі і до свя-
та Покрови, щоранку і щовечора 
у церкві Петра і Павла було ве-
лелюдно. Відрадно, що серед 
великої кількості вірян домінува-
ла молодь, з якою працювали 
семінаристи. Із захопленням юні 
лозівчани розповіли кореспон-

денту “Подільського слова” про 
той час, як під звуки гітари біля 
полум’я ватри танцювали і за-
бавлялися. Цікавим було пісенне 
змагання між семінаристами та 
місцевими виконавцями, де тре-
ба було пригадати якнайбільше 
куплетів, які починалися б ви-
кликом “ой”. Ой, скільки пісень 
наспівала кожна з команд! Ка-
жуть, ніхто не поспішав додому, 
доки висока ватра не перетво-
рилася на попіл. Ці незабутні 
моменти підростаюче покоління 
зафіксувало на численних фото- 
і відеокадрах. 

Як зазначила директор ТОВ 
“Дружба”, депутат Тернопіль-
ської районної ради Наталя  
Янкевич, Свята Місія дала змогу 
молоді зрозуміти, наскільки важ-
ливо працювати над собою,  
своїм духовним вдосконален-
ням, зрозуміти, наскільки при-
тягувальну силу має слово Бо-
же. Діти, які приходили в той час 
до церкви з батьками, без ост-
раху залишали маму і тата, по-
спішаючи до проповідників, з 
якими їм було цікаво.

Продовження на 9 стор.

“Господній дух на мені.

Архиєрейську літургію у перший день Святої 
Місії провів архиєпископ і митрополит  

Тернопільсько-Зборівської архиєпархії 
УГКЦ Василій Семенюк.

Учасники хору церкви святих Петра і Павла (зліва направо): 
 керівник хору Ніна Івахів, хористи Галина Могильська, Людмила Стецок, Наталія Шпилюр, 

Галина Смик, Галина Гальчук, Володимира Бучок, Людмила Климів.

Велелюдно було біля храму св. Петра і Павла у час семиденної Святої Місії в Лозовій.

У день встановлення місійного хреста (зліва направо) зоотехнік 
ТОВ “Дружба” Зіновій Гоцко, колишній сільський голова  

Лозови Петро Олійник, майстер, який виготовляв місійний 
хрест Ігор Балабан, директор ТОВ “Дружба”, депутат  

Тернопільської районної ради Наталя Янкевич. 
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Святині ● Вітаємо! ●

Духовні цінності
Він послав мене нести добру новину”

(Лк. 4, 18)
Продовження.
Початок на 8 стор.

Уклін мощам 
Блаженного 

Миколая 
Чарнецького

Кожен день Місії був присвя-
чений певній темі, яку розкрива-
ли у своїх науках проповідники. 
Були науки для дітей, подружніх 

пар, жінок, чоловіків. Отці-
місіонери закликали  до розду-
мів про правду віри та її погли-
блення, до прощення,  ретельно-
го приготування до сповіді, гово-
рили про Десять Божих Запові-
дей, які є конкретними дорогов-
казами, як стати щасливим. Та-
кож  усі мали змогу приступити 
до мощей Блаженного Миколая 
Чарнецького (за матеріалами  
енциклопедії “Вікіпедія”, Мико-
лай Чарнецький – церковний ді-
яч Української греко-католицької 
церкви ХІХ ст., редемпторист, 
єпископ, професор Духовної се-
мінарії, настоятель монастирів у 
Костополі й Ковелі на Волині, 
варшавський і волинський єпис-
коп. Проголошений мучеником і 
блаженним української греко-
католицької церкви – ред.). Від-

бувалися Сповідь і Причастя, під 
час яких кожен мав нагоду поду-
мати про зустріч Бога у своєму 
серці, про щоденний вибір, за 
який відповідає.

“Вічний місіонер”
Спеціально для події у Лозо-

вій виготовили масивний дубо-
вий хрест (його вага сягає 500 
кілограмів – ред.), який в остан-
ній день Місії визначеним марш-
рутом несли дужі чоловіки. Мі-

сійний хрест та пам’ятний знак 
встановили і освятили біля хра-
му Петра і Павла, аби увіковічни-
ти цю подію. На згадку про Місію 
кожному дарували образочки з 
печаткою та зазначенням дати 
цієї величної події.

Такий рівень організації захо-
ду – заслуга, насамперед, місце-
вих жителів, які доклали для цьо-
го неабияких зусиль. Зокрема, 
найактивніше долучилися лозів-
чани Ігор Гураль, Роман Палчин-
ський, Володимир Громадський, 
Зіновій Гоцко, Олег Совин, Во-
лодимир Багрій, Роман Цап, Ва-
силь Гуль, Петро Олійник, Ва-
силь Кузьмак, Василь Подтабач-
ний, Андрій Шпилюр, Микола 
Зіньковський, Богдан Баб’як, 

Ігор Миц, директор ТОВ “Друж-
ба”, депутат Тернопільської ра-
йонної ради Наталя Янкевич, Ло-
зівський сільський голова Воло-
димир Гуль, директор Лозівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Анна Чаповська. Ви-
готовити місійний хрест допомо-
гли майстри Ігор Балабан, Юрій 
Гоцко, Петро Лагіш, Євген Пас-
тернак.

Семиденна Свята Місія у Ло-
зовій завершилася. На наступну 
таку знакову подію доведеться 
чекати, як мінімум, півстоліття. 
Втім, спогади залишать добрий 
слід у серці кожного, хто став її 
учасником. Стоятиме і встанов-
лений “вічний місіонер” – дубо-
вий хрест біля храму св. Петра і 
Павла…

В останній день Святої Місії чоловіки несли селом 500-кілограмовий дубовий хрест. 

Юні лозівчани Юлія Крет, Анастасія Заяць, Аліна Миц, Тетяна Гриньків, Уляна Климів з  
вчителем християнської етики Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. Марією Михайлівною Гриньків серед 

парафіян Лозової під час святкового Богослужіння у храмі св. Петра і Павла.

З нагоди святої Місії  
лозівчани випустили в небо 

символ Святого Духа —  
білих голубів.

Від імені громади до духівництва звернувся  
Лозівський сільський голова Володимир Гуль.

Педагог ічний 
колектив НВК 
«Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ступенів – 
ДНЗ» вітає з днем 
народження вчи-
теля математики 
Любов Кирилів-
ну ОЛІЙНИК та вчителя ні-
мецької мови Марію Яросла-
вівну ГОРОВИХ.

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!

Традиції ●

Людмила МИТА, 
директор  

будинку культури 
с. Чернелів-Руський.

Для кожного християнсько-
го села, безумовно, най-
більшим святом є храмо-
вий празник. Велелюдно і 
урочисто було 14 жовтня у 
церкві Покрови Пресвятої 
Богородиці у Чернелеві-
Руському, якій торік випо-
внилося 100 років. На день 
св. Покрови місцеві пара-
фіяни традиційно відзна-
чили храмове свято. 

Храмовий празник — місцева 
урочиста подія на вшанування 
святого чи євангельської події, 
на пошану яких названо церкву. 
Саме на Покрову 14 жовтня 
1912 року було освячено церк-
ву в Чернелеві-Руському, яка 
відтоді носить ім’я Покрови 
Пресвятої Богородиці.

Напередодні празника під 
керівництвом голови церковно-
го братства Надії Дручок пара-
фіяни самовіддано чепурили 
Божий дім, приносили квіти, 
встеляли чисті вишиті рушники. 
Святкове Богослужіння провів 
парох Чернелева-Руського о. 
Іван Гавліч, йому співслужили 
запрошені священики. Під час 
служби особливо вражало різ-
номаніття тональностей золо-
тоголосих учасників церковного 
хору (дяк-регент — Олег Си-
дор). Яскраву концертну про-
граму “Свята Покрівонько, схи-
ли свою голівоньку” виконала 
молодь села — учасники дитя-
чого фольклорного гурту “Чер-
нелівські забави” БК с. 
Чернелів-Руський (художній ке-
рівник — Тарас Сотула), які піс-
ля освячення води привітали 
гостей храму пісенним дарун-
ком. У виконанні колективу зву-
чали твори “Ave Maria”, “Зарва-
ницька Мати Божа”, “О, Мати 
Божа Пресвята”, “Многая літа”. 
Парафіяни села вдячні всім, хто 
завітав до них у гості, хто до-
лучився до організації свята.

“Свята 
Покрівонько, 
схили свою 
голівоньку”

Щиро вітаємо з 
55-річчям завідую-
чу бібліотекою  
с. Кип’ячка Оксану 
С т а н і с л а в і в н у 
КОРЧОВСЬКУ.

Життя Вам щедрого, 

як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка

                        навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають 

порогів,

А мрії, наче ластівки, летять

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою – колективи 
відділу культури 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 

працівників культури, 
працівники бібліотек 

Тернопільського району.
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Треба знати ●

Це важливо ●

Світлана ГУМЕННА,  
прес-служба департаменту охорони 

здоров’я Тернопільської ОДА.

12 жовтня — Всесвітній день паліа-
тивної та хоспісної допомоги. В 
рамках відзначення цього дня в 
прес-центрі Тернопільської облдер-
жадміністрації відбулась прес-
конференція за участі заступника 
директора департаменту охорони 
здоров’я Тернопільської облдер-
жадміністрації Лідії Чайковської, 
головного спеціаліста —терапевта 
департаменту охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА Лариси Матюк, 
головного лікаря Тернопільської 
протитуберкульозної лікарні (с. 
Плотича) Андрія Паламарчука та на-
чальника управління організації на-
дання соціальних послуг департа-
менту Павла Кланца. До обговорен-
ня теми паліативної та хоспісної 
допомоги долучився і представник 
духовенства — голова комісії 
Тернопільсько-Зборівської архіє-
пархії у справах душпастирства 
охорони здоров’я отець Андрій Же-
ліско.

Поняття паліативної та хоспісної допо-
моги не є новим. Історія закладів паліа-
тивної допомоги та хоспісів дуже давня. 
“Хоспіс” у перекладі з англійської — буди-
нок для мандрівників. Колись при монас-
тирях будували будинки для хворих пілі-
гримів, які подорожували до Святої землі. 
У перекладі з латини слово “pallium” 
означає “покриття”, “покрив”. Тобто, мо-
ва йде про всебічну допомогу хворим, які 
страждають на прогресуючі захворюван-
ня на пізніх стадіях їх розвитку. 

За інформацією Української ліги спри-
яння розвитку паліативної та хоспісної 
допомоги, основними завданнями паліа-
тивної допомоги є забезпечення гідного 
завершення земного життя, знеболення 
та пом’якшення інших симптомів, що тур-
бують хворого; підтримка у хворого праг-

нення до життя, визначення смерті як 
природного процесу, психологічна та ду-
ховна підтримка хворого; забезпечення 
системи заходів, що підтримують у хво-
рого здатність якомога триваліше вести 
активне життя аж до самої смерті; забез-
печення допомоги сім’ї хворого під час 
його хвороби, а також його смерті.

— В сучасних реаліях паліативної ме-
дицини все більше уваги приділяється 
саме догляду, психологічній підтримці 
хворого та їх близьких, бо кожна людина 
заслуговує на те, щоб піти з життя гідно, 
— зазначила заступник директора депар-
таменту охорони здоров’я Тернопільської 
облдержадміністрації Лідія Чайковська.

— З кожним роком збільшується кіль-
кість людей похилого віку, Тернопільщина 
— не виняток, — зазначила головний спе-
ціаліст — терапевт департаменту охорони 
здоров’я Тернопільської ОДА Лариса Ма-
тюк. — Зі 125 тисяч людей, старших за 70 

років, близько 20 тисяч потребують палі-
ативної та хоспісної допомоги. Близько 
двох з половиною тисяч осіб, які  потре-
бують такої допомоги, — хворі в термі-
нальній стадії онкозахворювань, хворі на 
туберкульоз та СНІД.

Під час прес-конференції Лариса Ми-
хайлівна акцентувала увагу на тому, що 
попри те, що в області нема хоспісу, важ-
кохворі не залишаються без медичного 
догляду. Якісну медичну допомогу вони 
отримують у лікувально-профілактичних 
закладах області.

— Тернопільська область є однією з 
тих регіонів, які ще не створили стаціо-
нарного закладу паліативної допомоги, 
іншими словами, хоспісу, проте департа-
мент охорони здоров’я спільно із Україн-
ською лігою сприяння розвитку паліатив-
ної та хоспісної допомоги та іншими 
структурними підрозділами Тернопіль-
ської облдержадміністрації працюють над 

розробкою документів щодо створення 
хоспісу на Тернопільщині. Проте будь-яке 
рішення про створення такого закладу 
потребує дієвості Тернопільської облас-
ної ради, — зазначила заступник дирек-
тора департаменту охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА Лідія Чайковська.

Зараз в Україні є близько 20 хоспісів та 
центрів паліативної допомоги, офіційни-
ми з них є тільки 12. Усі такі заклади ді-
ють як державні, благочинні чи комуналь-
ні установи. Хоспісна допомога в Терно-
пільській області лише зароджується, на-
разі обговорюється та вирішується пи-
тання відкриття хоспісу для допомоги ін-
курабельним хворим із невиліковними 
захворюваннями та іншим важкохворим 
людям.

На базі відділення невідкладних тера-
певтичних станів у Тернопільській міській 
лікарні швидкої допомоги діють 6 хоспіс-
них палат. Нині у хоспісних палатах пере-
бувають хворі з онкопатологією, розсія-
ним склерозом, хворобою Альцгеймера. 
Для надання допомоги саме таким хво-
рим медичних сестер готували за спеці-
альною програмою.

Учасники прес-конференції обговори-
ли також питання лікування онкологічних 
хворих. 

— До паліативних пацієнтів відносяться 
онкохворі, кількість яких, на жаль, в нашій 
державі стрімко зростає, — зазначила  
Лідія Чайковська. — У 2000 році — 305 
осіб на 100 тисяч населення, у 2010 році 
— 349 на 100 тисяч населення, до 2020 
року прогнозується, що ця цифра сягне 
370 осіб на 100 тисяч населення.

Паліативна медицина та лікування он-
кологічних хворих є системою заходів, 
спрямованих на надання медичної допо-
моги онкологічним хворим у занедбаній 
стадії захворювання. Вилікувати пухлину 
вже неможливо, відтак догляд за хворим 
спрямований на послаблення симптомів 
хронічного больового синдрому. Догляд 
за пацієнтом має поєднуватися з вирі-
шенням комплексу духовних та соціаль-
них проблем. 

Близько 20 тисяч людей на Тернопільщині  
потребують паліативної та хоспісної допомоги

Законодавством нашої держави пе-
редбачено ряд підстав для обміну вну-
трішнього паспорта громадянина 
України. Це зміна прізвища, імені, по 
батькові; непридатність документа 
для користування (пошкодження фо-
токартки чи самої паспортної кни-
жечки); встановлення розбіжностей 
у записах у паспорті, свідоцтві про 
народження, свідоцтві про укладен-
ня шлюбу.

Щоб отримати новий паспорт, громадя-
нину потрібно особисто звернутися до тери-
торіального підрозділу міграційної служби 
або до центру надання адміністративних по-
слуг (якщо між міграційною службою та цен-
тром укладено відповідну угоду) із заявою. 
Послугу з обміну паспорта міграційна служ-
ба надає безкоштовно. Громадяни, які отри-
мують новий документ у зв’язку з непридат-
ністю для користування попереднього, спла-
чують 34 грн. державного мита.

До “паспортного столу” потрібно подати 
дві (або три — у разі отримання паспорта в 
іншому територіальному підрозділі) фото-
картки розміром 3,5х4,5 см із зображенням, 
яке відповідає досягнутому віку; платіжний 
документ із відміткою банку про сплату 

держмита або документ, що звільняє від йо-
го сплати (оригінал і копію); документи, що 
підтверджують обставини, через які паспорт 
підлягає обміну. Не забудьте взяти із собою 
паспорт, який підлягає обміну, його необхід-
но здати (такі документи у міграційній службі 
погашають та знищують у присутності спеці-
альної комісії).

Якщо паспорт підлягає обміну у зв’язку зі 
зміною прізвища, імені, по батькові, обов’язок 
громадянина звернутися до міграційної 
служби не пізніше, ніж через місяць після 
отримання в органах юстиції документа, що 
підтверджує зміни. В інших випадках строк 
звернення не обмежується законодавством, 
але в інтересах громадянина зробити це як-
найшвидше, інакше паспорт вважатиметься 
недійсним.

Додатково зауважимо, що умисне пошко-
дження паспорта чи недбале зберігання, яке 
спричинило його втрату, тягне за собою по-
передження або накладення штрафу від од-
ного до трьох неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

 
За матеріалами управління Державної 

міграційної служби України  
в Тернопільській області.

Обмін паспорта — необхідність, 
а не забаганка

Життя прожити... ●

Іван ХАЦАНОВСЬКИЙ,  
директор Тернопільського 

територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг).

Міжнародний день людей похилого 
віку покликаний привернути увагу 
людства до потреб старшого поко-
ління. Саме тому в 1990 році Гене-
ральна Асамблея ООН прийняла рі-
шення про відзначення 1 жовтня 
Міжнародного дня людей похилого 
віку. 

У цей день прийнято говорити про до-
помогу і захист прав людей пенсійного 
віку. Турбота, чуйність, доброта, милосер-
дя — основні критерії роботи працівників 
Тернопільського територіального центру 
соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг). 

У відзначенні Міжнародного дня людей 

похилого віку взяли участь працівники 
Тернопільського територіального центру 
соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг). Допомогу і підтримку 
одиноким громадянам надали підприємці 
Тернопільського району, керівники сіль-
ськогосподарських підприємств, установ, 
організацій, сільські і селищні голови, 
фермери. Завдяки їм адресну натуральну 
та грошову допомоги отримали 645 пенсі-
онерів Тернопільського району.

Колектив Тернопільського територіаль-
ного центру соціального обслуговування 
висловлює вдячність Петриківському сіль-
ському голові Руслану Володимировичу 
Лазорку, Стефанії Миколаївні Моравській 
та юним членам Союзу українок села Ве-
ликий Глибочок за співпрацю, організацію 
святкування і надану адресну допомогу.

Проявити милосердя до тих, кому важ-
че, ніж іншим людям, розрадити словом, 
допомогти доброю справою — для цього 
не обов’язково бути багатим.

Найбільша чеснота — 
милосердя

Учасники прес-конференції з питань паліативної і хоспісної допомоги  
в департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОДА.

Директор Тернопільського територіального центру  
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

 Іван Хацановський та Петриківський сільський голова Руслан Лазорко  
висловили вдячність петриківчанкам старшого покоління. Безпека руху ●

Тарас ІВАНИШИН,  
державтоінспектор 

Тернопільського РВ ДАІ.

Працівники ДАІ з 25 жовтня по 21 лис-
топада ц. р. проводять комплекс про-
філактичних заходів на автотранспор-
ті під умовною назвою “Перевізник — 
зима-2013”.
 
Під час проведення комплексу профілак-

тичних заходів “Перевізник — зима-2013” 
працівники ДАІ звертатимуть особливу увагу 
на керування водіями автобусами у стані ал-
когольного сп’яніння; перевищення встанов-
лених обмежень швидкості руху; перевезен-
ня пасажирів понад встановлену кількість; 
порушення правил зупинки і стоянки в міс-

цях посадки-висадки пасажирів; керування 
автобусами, що не пройшли обов’язкового 
технічного контролю; керування водієм авто-
бусом без ліцензійної картки; перевезення 
пасажирів на маршруті протяжністю понад 
500 км одним водієм; відхилення від визна-
ченого маршруту руху; зберігання автобусів, 
що використовуються для перевезення па-
сажирів на комерційній основі, поза вста-
новленими місцями стоянки; транспорт із 
несправним або заблокованим аварійним 
виходом, незаконно встановленими додат-
ковими місцями для сидіння, несправними 
зовнішніми світловими приладами, несправ-
ностями рульового керування, систем обігрі-
ву салону, обігріву (обдуву) скла, несправ-
ностями склоочисників чи склоомивачів, не-
відповідністю шин і коліс.

Операція “Перевізник”: 
готуємося до зими
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субота, 2 листопада

ут-1
06.00 Православний 
         календар.
06.05 Пiдсумки.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
          8.30 Новини.
06.45 Гiсть студiї.
07.20, 7.40 Країна on-line.
07.45, 8.20 Тема дня.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Офiцiйна хронiка.
09.40, 16.20 Т/с “Таємниця
          старого мосту”.
10.30 Т/с “Агент 
     особливого призначення”.
11.20 Нехай вам буде
            кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30
         Дiловий свiт.
12.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.15 Х/ф “Гарячий снiг”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.45 Слов’янський базар 
       у Вiтебську-2013.
       Щоденник.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Криве дзеркало.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено,
           Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.

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 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi 
       драми”.
12.45, 13.45 Т/с “Пильна
           робота”.
14.45, 15.45 Т/с “Попiл”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та
          покарання”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.10 Комедiя “З Парижа 
         з любов’ю”. (2).
00.05 Драма “Залягти 
        на дно у Брюгге”. (3).

Інтер
05.30 Т/с “Червонi гори”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
   9.00, 12.00, 17.50 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з Iнтером”.

09.10 Т/с “Однолюби”.
11.20, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося
          в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 Т/с “Дельта”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Око за око”. (2).

ICTV
06.10, 7.30 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.25 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
         новини.
10.10, 13.00 Анекдоти 
        по-українськи.
10.25, 16.35 Т/с “Лiтєйний”.
13.10, 22.00 Т/с 
    “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.10 Максимум в Українi.
23.35 Х/ф “Пропащi
     хлоп’ята. Спрага”. (2).

стб
05.50, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
07.00, 15.55 Х/ф “Терористка
            Iванова”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.40 
           “Танцюють всi!-6”.
00.10 “Куб-4”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 17.55 Т/с “Воронiни”.

14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини
             на мiлинi”.
16.55 Т/с “Бальзакiвський
             вiк”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Т/с “До смертi 
           красива”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

тРК «україна»
06.10 Т/с “Адвокат”.
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,
           22.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Карпов-2”.
12.00 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
          Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Карпов-2”.
01.30 Т/с “Форс-мажори”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки —
             вiдьми”.
12.50, 19.00 “Орел i решка”.
13.45 “Вiйна наречених”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна 
            няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
22.40 “Пороблено в Українi”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
         домогосподарки”. (2).

нтн
05.05, 15.00, 17.00 Т/с 
             “Павутиння”.

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв”.
13.10 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-9”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Грiм лютi”.
21.30 Х/ф “Тор”.
23.55 Х/ф “Джокер”.

тЕт
06.00, 8.55 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55 Країна У.
11.00 Т/с “Та, що говорить
          з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi 
          таємницi”.
18.00 Iкона стилю.
20.30 Х/ф “Цiпонька”.
22.40 Тузiк & Барбос шоу.
23.20 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00, 11.00, 14.00 
          Новини.
04.05 Телеканал
           “Доброго ранку”.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
           з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Вежа”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “Француз”.

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
06.00 “Ранок Росiї”.
09.55 “Вся Росiя”.
10.10 “1000 дрiбниць”.
10.40 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Записки 
         експедитора
         таємної канцелярiї”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.15 Щоденник Сочi-2014.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
         час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Єфросинiя. 
         Тайгова любов”.
14.10 Т/с “Таємницi 
   iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. 
      Н. Янковський. “Генетика
       i геномiка”.
16.10 “Генiї i лиходiї”. 
      Володимир 
       Немирович-Данченко.
16.40, 0.10 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Земський
     лiкар. Життя наново”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Попiл”.
22.10 “Живий звук”.
23.25 “Бiла студiя”. 
     Данило Козловський.
00.30 Х/ф “Донечка моя”.

Канал “2+2”
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
10.25 “Шалене вiдео
           по-українськи”.
11.35 “Облом UA”.
12.20 Х/ф “Остання спроба”.
15.55 Д/ф “Крила Росiї”.
17.00 Х/ф “Пастка”.
18.50 ЧУ. “Волинь” 
          “Шахтар”.
21.00 Схiднi єдиноборства. 

       “Бушидо”.
22.00 Х/ф “Лише
         найсильнiшi”. (2).
00.00 Х/ф “Бладрейн”. (3).

тонiс
06.00, 13.15 Майстер 
         подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
      21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 
          “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Друга свiтова:
         випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Перше кохання.
12.45 “Соцiальний статус
          вашi права i пiльги”.
14.00, 22.45 Чудеса життя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
          економiка”.
16.10, 23.45 Д/с “Рiдкiсний 
         вид”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Дмитра
        Гордона: В. Познер.
21.35 Острiв Петра 
         Мамонова.
00.30 Т/с “Ескорт
           агентство”. (3).

нтВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення
           Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Слiд саламандри”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд.
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
            перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Другий вбивчий”.
          “Син по листуванню”.
23.20 Х/ф “Просто Джексон”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
07.45 Х/ф “Проданий смiх”.
10.25 Х/ф “Сльози капали”.
12.10, 23.15 Т/с “Захист 
           проти”.
14.00 Х/ф “Про бiдного
        гусара замовте слово”.
17.10 Х/ф “Декiлька днiв 
       з життя I. I. Обломова”.
19.45 Х/ф “Слiд в океанi”.
21.25 Х/ф “Бiля небезпечної 
           межi”.
01.00 Х/ф “Живi мертвi”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Орбiта М. Поплавського.
07.10 Криве дзеркало.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
09.55 Моменти життя.
10.55 Дорослi iгри.
12.00 Х/ф “Гарячий снiг”.
13.55 Театральнi сезони.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
16.50 Український акцент.
17.25 Золотий гусак.
17.50 Фестиваль гумору 
          “Умора”.
20.15 Кроки на Захiд.
20.35 Слово регiонам.
20.45 Кабмiн: подiя тижня.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Концерт М. Поплавського.

Канал “1+1”
06.10, 19.30 “ТСН”.
06.55 Х/ф “Я вродлива
            i струнка”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi Бердс”.
10.05 “Шiсть кадрiв”.
10.55 “Свiтське життя”.
12.05 “Чотири весiлля”.
13.20 “Операцiя Краса”.
14.55 “Мiняю жiнку-8”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-4”.
20.00 “Вишка”.
22.20 Комедiя “Таксi-2”.
00.10 Трилер “Хребет
               диявола”. (2).

Інтер
05.40 “Шустер Live”.
09.40 “Усе для мами”.
10.10 Д/ф “Брати Меладзе. 
          Всупереч”.
11.10 Х/ф “Кавказька полонянка, 
або Новi пригоди Шурика”.
13.00 Х/ф “Осiннiй лист”.
15.00 “Юрмала”.
18.00 Т/с “Заради тебе”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Заради тебе”.
22.25 “Велика Рiзниця
         по-українськи-2013”.
23.25 Х/ф “Ваша зупинка,
      мадам”.

ICTV
06.25 Козирне життя.
06.55 Х/ф “У пастцi часу”.
09.05 Зiрка YouTube.
10.10 Дача.
10.55 Квартирне питання.
11.55 За кермом.
12.15 ПуТЕва країна.
12.35 Наша Russia.
13.10 Т/с “Майстер 
           i Маргарита”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.00 Х/ф “Шерлок Холмс”.
22.45 Х/ф “Шерлок Холмс. 
            Гра тiней”.
01.20 Х/ф “Упритул”. (2).

стб
05.40 Х/ф “Дванадцять 
            стiльцiв”.
07.00 “Караоке на майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
08.55 “Усе буде смачно!”
10.35 “Зваженi i щасливi-3”.
15.05 “Танцюють всi!-6”.
19.00 “Х-фактор-4”.
22.00 “Моя правда. 
          Хаял Алекперов”.
23.15 “Х-фактор-4. 
            Пiдсумки голосування”.
00.40 “Детектор брехнi-4”.

новий канал
06.15 Х/ф “Осмозiс Джонс”.
07.45 Знайди Крайнього.
08.55 М’ясорУПка.
10.00 Вiйна свiтiв. 
        Ревiзор проти Шефа.
12.05 Шурочка.
13.20 Рудi.
14.15 Дорослi, як дiти.
15.20 Уже який день.
16.30 Про що говорять тварини.
17.30 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Альоша Попович
          i Тугарин Змiй”.
19.40 Х/ф “Гаррi Поттер
          i фiлософський камiнь”.
22.50 Х/ф “Петля часу”. (2).
01.25 Х/ф “I так, i нi”.

тРК «україна»
06.10 Т/с “Ментовськi
           вiйни-6”. (2).
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Полiцейський 
          з половиною”.

09.00 Т/с “Iнтерни”.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Як двi краплини.
15.00 Х/ф “Тiльки любов”.
17.00, 19.20 Т/с “Чужа жiнка”.
21.20 Т/с “Iнтерни”.
23.20 Хто вартий бiльшого?
00.20 Х/ф “Точка 
         повернення”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Рожева пантера
           i друзi”.
11.00 Х/ф “Повернення 
           в Хелловiнтаун”.
12.50 М/ф “Горбань 
           з Нотр-Даму”.
14.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
16.30 “Орел i решка”.
17.30 “Леся Здєся”.
17.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.40 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Суперперцi”. (3).

нтн
07.25 Т/с “Вулицi
           розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. 
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. 
           Професiя таксист”.
14.00 “Легенди шансону”.
15.00 Х/ф “Грiм лютi”.
16.45 Х/ф “Тор”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства-5”.
23.00 “Таємницi 
             кримiнального свiту”.
23.30 Х/ф “Той, що худне”. (3).

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/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Вiдьмочка-хрещена:
          помста Джиммi”.
12.05 Х/ф “Програма
            захисту принцес”.
14.00 Х/ф “Крихiтка
           з Беверлi-Гiллз-3”.
15.55 Х/ф “Шахраї”.
17.55 Х/ф “Цiпонька”.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 Велика рiзниця.
00.10 Х/ф “Божевiльний 
           День подяки”.

перший канал 
(україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Комедiя “Опiкун”.
06.55 “Грай, гармонь
           улюблена!”
07.40 “Смiшарики. 
            Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Михайло Танiч.
             Останнє море”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.15 Х/ф “Ах, 
        водевiль, водевiль...”
13.40 “Льодовиковий перiод”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 Т/с “Робiнзон”.
18.10 “Вiдгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. 
         Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.30 “Встигнути до опiвночi”.
00.10 Х/ф “Орел i решка”.

Інтб
07.00, 10.00, Хронограф, 
         погода, гороскоп.
07.10 Таємниці сходу.
07.30, 9.30, 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
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Мiсцевий 
         час. Вiстi Москва.
06.20 Х/ф “Спекотний 
             листопад”.
07.55 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Корнiй Чуковський.
         Забороненi казки”.
10.10 М/ф.
10.25 Х/ф “Медовий мiсяць”.
12.25 “Чесний детектив”.
12.55 “Городок”.
13.20 “Чорнi дiри. 
         Бiлi плями”.
14.05 Комедiя “Раз, два! 
           Люблю тебе!”
16.55 “Суботнiй вечiр”.
18.00 Вiстi у суботу.
18.45 “Танцi iз Зiрками”.
21.10 Х/ф “Наречена
            мого жениха”.
22.50 “Романтика романсу”.
23.45 “Лiнiя життя”. Т. Сьомiна.

Канал “2+2”
07.20 Х/ф “Третiй тайм”.
09.10 Х/ф “Пастка”.
11.00 Т/с “Iкорний барон”.
19.10 Х/ф “Серед бiлого
              дня”. (2).
21.00 Х/ф “Мiцний горiшок”. (2).

23.50 Х/ф “Дрейф”. (2).
01.30 Х/ф “Бладрейн”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Убити дракона”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Соцiальний пульс”.
09.00 Друга свiтова: 
           випадкова вiйна.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
13.15 За сiм морiв.
13.45 Чудеса життя.
15.00 Д/с “Iгри тваринного
           розуму”.
16.00 Д/с “Бебi-бум
             у зоопарку”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний
          пульс вихiдних”.
19.00 П’ята колона Гiтлера.
20.00 Д/с “Китай: 
          трiумф i потрясiння”.
21.05 Батьки мимоволi.
22.10 Х/ф “Не думай
         про це”. (2).
00.25 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

нтВ-свiт
06.00, 8.00, 11.00,
        17.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм
            Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 Т/с “Глухар. Повернення”.
14.20 “Я худну”.
15.25 О. Журбiн. 
          Мелодiї на згадку.
16.10 “Нашi” з Львом 
          Новоженовим”.
17.25 Т/с “Ковбої”. 
         “Закон парних випадкiв”.
21.00 “ДНК”.
21.55 Т/с “Знаки долi-3”.
00.35 “Шаховий огляд”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Канiкули Кроша”.
15.30 Х/ф “Невiдомий 
            солдат”.
20.20 Х/ф “Недiля, 
           пiв на сьому”.
01.40 Х/ф “Про бiдного 
          гусара замовте слово”.
04.25 Х/ф “Бiля
          небезпечної межi”.

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.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному 
центрі соціального обслуговування 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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програми місцевих телекаНалівтV-4
понеділок, 28  жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Ти зможеш».
07.50 «Слід».
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 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Принцеса Карабу». (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 «Червоний 
         телефон». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Мандри”.
18.30 “Мова жестів”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Храми Поділля “.
20.00 “Кобзар єднає Україну”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 Білі хмари на тлі золотому.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Актуально”.
22.45 Співає Леся Горлицька.
23.00 “Одеса місто скарбів”.
23.30 “Як на духу”.
тV-4
вівторок, 29 жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.00 «Ти зможеш».
08.05 «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 «Термінове
          занурення». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Рекламна кухня»
18.00 Т/с «Серцю 
          не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.

20.00 «Екологічно чисте життя».
21.30 «180 градусів».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Сипучі піски». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.05 “Джерело духовності”.
6.25 “Мій тренер — гімнастика”.
7.00 “Вісті ТТБ”.
7.30 “Кіноісторії нашого часу”.
8.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Будьте здорові”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.15 “100 шедеврів”.
12.30 Білі хмари на тлі золотому.
13.00, 16.00, 19.00, 
         22.00 “Вісті ТТБ”.
13.30 “Кобзар єднає Україну”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Спадщина”.
14.30 “Одеса місто скарбів”.
15.00 “Економічне коло”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.40 “Від класики до джазу”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Вухаті та хвостаті”.
17.30 “Як це було”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Оселя на березі Росі”.
23.00 “Європейський дім”.
23.30 “Тетерів”.
тV-4
Cереда, 30 жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Екологічно чисте життя».
08.10 «180 градусів».
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 світової
          культури». П. Дворський.
14.00 Х/ф «Нові Робінзони». (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 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Тринадцять». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.05 “Джерело духовності”.
6.25 “Мій тренер — гімнастика”.
7.00 “Вісті ТТБ”.

7.30 “Удосвіта”.
8.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Скелі Довбуша”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Вухаті та хвостаті”.
12.15 “Оселя на березі Росі”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 
         22.00 “Вісті ТТБ”.
13.30 “Студмістечко”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Удосвіта”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Львівська картинна
          галерея”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Цікаво про чай та каву”.
17.30 “Після школи”.
17.45 “Моя професія”.
18.00 “Думки вголос”.
18.30 “Надія є”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Так було”.
20.00 “Економічний інтерес”.
20.20 “Сад. Город. Квітник”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 Д/ф “Дві долі”.
21.30 “Енергоманія”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Скелі Довбуша”.
23.00 “Червона калина”.
тV-4
Четвер, 31 жовтня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
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 «Про кіно».
12.25 «Рекламна кухня».
12.40 «Індекс небезпеки».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Повернення
            у таємничий сад». (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 «Відповідно до закону».
22.35 Х/ф «Щоб ти здох». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.05 “Джерело духовності”.
6.25 “Мій тренер — гімнастика”.
7.00 “Вісті ТТБ”.
7.30 “Розмова без нотацій”.
8.00 “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 “Моя професія”.
13.00, 16.00, 19.00, 
         22.00 “Вісті ТТБ”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Так було”.
14.15 “Від класики до джазу”.
14.30 “Кінопростір”.
15.00 “Як це було”.
15.30 “Інновації”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Мандри кота Фініка”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Повернені
          барви втраченого”.
17.30 “Легенди Запоріжжя”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Живі сторінки”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Актуально”.
22.50 “У пошуках легенд”.
23.00 “Червона калина”.
тV-4
п’ятниця, 1 листопада
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).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Розкішні мандрівки».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Світло в лісі». (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 «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Ти зможеш».
21.40 «Про кіно».
23.35 Х/ф «Загублений в Сибіру». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.05 “Джерело духовності”.
6.25 “Мій тренер — гімнастика”.
7.00 “Вісті ТТБ”.
7.30 “Легенди Запоріжжя”.
8.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 Львівська картинна галерея.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Живі сторінки”.
12.20 “У пошуках легенд”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 
        22.00 “Вісті ТТБ”.
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”.
17.00 “Новини України “.
17.15 Геологічні пам’ятки 
         Київщини.
17.30 “Ми українські”.
18.00 Вони прославили наш край.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Народний артист 
          М. Яковченко”.
20.10 “Ілюзіоніст світла”.
20.20 Д/ф “Сходи до неба”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 Захисник Вітчизни 
           рятувальник.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Телемандри. Козелець”.
23.00 “Мамина доля”.
тV-4
субота, 2 листопада
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Танго смерті». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Відсутня ланка». (1).
14.00 «Рекламна кухня».
14.30 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Хлопчиська 
          є хлопчиська». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 В/ф «Величний ювілей 
        Чернихова».
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма 
          «Розкішні мандрівки».
19.30 Програма 
            «Музичні делікатеси».
20.10 «Скарби української 
          культури». П. Дворський.
22.00 Х/ф «Танго смерті». (1).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Казино». (2).
ттБ
6.05 “Джерело духовності”.
6.25 “Мій тренер — гімнастика”.
7.00 “Вісті ТТБ”.
7.30 Захисник Вітчизни 
            рятувальник.
8.00 “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 Д/ф “Сходи до неба”.
13.30 “Живе багатство України”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Ми українські”.
14.30 “Театральні зустрічі”.
16.00 “Скарби роду”.
16.30 “Країна талантів”.

17.00 “Фільм ─ дітям”.
18.30 Д/ф “Таїна Суботова”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 Допомагає служба зайнятості.
20.30 “Монастир отця Іони”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту “.
22.00 “Світлотіні”.
22.30 “Від класики до джазу”.
23.00 “Поліська світлиця”.
23.30 Д/ф “ХХ століття. Вибране”.
тV-4
Неділя, 3 листопада
06.00 Х/ф «Відсутня ланка». (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 архикатедрального
         собору УГКЦ м. Тернополя. 
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Хлопчиська 
         є хлопчиська». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 В/ф «Величний 
           ювілей Чернихова».
15.30 Програма «Про нас».
16.00 Програма
          «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Індекс небезпеки».
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 «Втеча з в’язниці». (2).
23.45 Час-Тайм.
ттБ
6.05 “Джерело духовності”.
6.25 “Мій тренер — гімнастика”.
7.00 “Панорама подій”.
7.30 “Світлотіні”.
8.00 “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 Допомагає служба зайнятості.
12.15 “Спортивні меридіани”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.30 “Смак життя”.
14.00 “Від класики до джазу”.
14.30 Ойкумена художника Бахтова.
15.00 “Поклик таланту”.
16.00 “Мамина школа “.
16.30 “Театральні зустрічі”.
18.00 “Пройди світ”.
18.30 “Кулінарія від Андрія”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Пісні народів світу”.
20.10 Д/ф “Моя Черкащина”.
20.30 “Музична хвиля ТТБ”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Побрехеньки”.
23.00 Історичні коштовності
           України.
23.30 “Поліська світлиця”.

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом
          з Ю. Акунiною.
10.50 Ближче до народу
          з Вiллi Токарєвим.
11.25 Як ваше здоров’я?
12.25 Крок до зiрок.
13.10 Маю честь запросити.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат 
      України. Суперлiга. МБК
     “Миколаїв” БК “Будiвельник”.
16.00 Золотий гусак.
16.25 Караоке для дорослих.
17.20 Дiловий свiт. Тиждень.
17.50 Унiверситет зiрок.
18.40 Концерт до Дня матерi.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

канал “1+1”
06.40 “Кохання без кордонiв”.
08.30 М/ф.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Недiля з Кварталом-2”.
11.00 “Смакуємо”.
11.45 “Шiсть кадрiв”.
12.55 Комедiя “Iронiя долi,
         або З легкою парою!”
17.05 Драма “Ясновидиця”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Х/ф “Метро”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 “Що? Де? Коли?-2”.

інтер
05.05 Х/ф “Афоня”.
06.35 “Велика Рiзниця
        по-українськи-2013”.
07.40 “Юрмала”.
09.25 “Школа доктора 
       Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. 

         Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Х/ф “Ваша зупинка, мадам”.
14.00 Т/с “Мама буде проти”.
18.10 Шоу “Одна сiм’я”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Сiльська iсторiя”.
00.55 Т/с “Заради тебе”.

ICTV
06.45 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
08.40 Х/ф “У пастцi часу”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Машина часу.
13.30 Х/ф “Шерлок Холмс”.
16.10 Х/ф “Шерлок Холмс.
           Гра тiней”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.40 ПуТЕва країна.
21.00 Головна програма.
22.10 Х/ф “Упритул”. (2).
00.05 Х/ф “Мамонт”. (2).

стБ
06.15 “Їмо вдома”.
07.05, 10.55 “МайстерШеф-3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на майданi”.
14.05 “Х-фактор-4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Довгоочiкувана
           любов”.

Новий канал
06.00 Х/ф “Мiй янгол-охоронець”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Співай, якщо зможеш.
09.35 М/ф “Астерiкс проти 
           Цезаря”.
11.20 Мачо не плачуть.
11.55 Божевiльний автостоп.
12.55 Х/ф “Гаррi Поттер
        i фiлософський камiнь”.
16.00 М/ф “Альоша Попович
         i Тугарин Змiй”.
17.50 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор
        проти Шефа.
21.20 Х/ф “Iндiана Джонс у 
    ошуках загубленого ковчега”.
23.50 Х/ф “Р.S. Я тебе

         люблю”. (2).

трк «Україна»
07.00 Подiї.
07.20 Т/с “Подзвони в мої дверi”.
09.00 Свiт на смак.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Троє в Комi”.
14.50 Т/с “Iнтерни”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Великий футбол.
01.15 Х/ф “Кендiмен”. (3).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.00 М/ф “Горбань 
         з Нотр-Даму”.
09.50 Х/ф “Повернення 
        в Хелловiнтаун”.
11.45 Х/ф “Суперпес”.
13.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 “КВК”.
17.15 “Вечiрнiй квартал”.
19.15 Х/ф “Лара Крофт 
        розкрадачка гробниць: 
       колиска життя”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Нижча освiта”. (2).

НтН
05.30 М/ф “Королiвський
           бутерброд”.
07.30 Т/с “Далекобiйники”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Жорстокий спорт”.
14.00 “Телеклiнiка доктора
           Болена”.
15.05 Т/с “Таємницi слiдства-5”.
19.00 Т/с “Грач”.
23.00 Д/с “Пiвдень.
           Нерадянський Союз”.
00.00 Т/с “NCIS: 
       полювання на вбивцю-8”. (2).

тет
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”.
11.00 М/ф “Повернення в Гайю”.
12.55 Х/ф “Шахраї”.
14.55 Одна за всiх.
16.55 Країна У.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 Народний артист.
00.00 Х/ф “Джентльмени 
          Бронко”. (2).

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Мачуха”.
07.05 “Армiйський магазин”.
07.40 “Смiшарики. Пін-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутні замітки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Х/ф “Весна 
         на Зарiчнiй вулицi”.
13.10 Х/ф “Поховайте 
           мене за плiнтусом”.
15.30 “Золотий грамофон”.
         Краще за 15 рокiв.
17.00 Х/ф “Москва сльозам
         не вiрить”.
20.00 “Час”.
20.20 “Повтори!”
22.50 Х/ф “Зимовий
             вечiр у Гаграх”.
00.35 Бойовик
        “Три днi поза законом”.

іНтБ
07.00, 10.00 Хронограф,
      погода, гороскоп.
07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30, 9.45, 15.20, 16.00, 
     17.50, 18.30, 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.
20.30 Замки і фортеці України.
21.00 Бізнес за правилами.
22.30 Українська ніч.

ртр-планета
05.45 Х/ф “Наречена 
         мого жениха”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Мiсцевий час. Вiстi 
        Москва. Тиждень в мiстi.
09.45 “В свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов моя! 
       “Святилища Осетiї”.
10.40 Х/ф “Одного разу 
       двадцять рокiв опiсля”.
12.20 Мiсцевий час. 
           Вiстi Москва.
12.25 “Вся Росiя”.
12.35 “Бiльше, нiж кохання”.
13.20 “Влада факту”.
14.05 “Абсолютний слух”.
14.45 Х/ф “Мiй тато льотчик”.
16.20 “Смiятися дозволяється”.
18.00 Вiстi Тижня.
19.30 Х/ф “Осiння
          мелодiя любовi”.
22.40 Х/ф “Маша”.
00.15 Х/ф “Сильна слабка жiнка”.

канал “2+2”
06.55 “Обережно, модерн!”
08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi
         за старовиною”.
13.10 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.25 Журнал Лiги чемпiонiв УЄФА 
2013-2014.
16.50 ЧУ. “Арсенал” 
       “Металург” (Запорiжжя).
19.20 ЧУ. “Карпати” 
         “Чорноморець”.
21.30 “Профутбол”.

23.15 Х/ф “Лише 
           найсильнiшi”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
07.35, 20.10 “Кумири”.
07.50, 20.00, 5.50
         “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний
           пульс вихiдних”.
09.00 П’ята колона Гiтлера.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Убити дракона”.
14.45 За сiм морiв.
16.00, 23.55 Д/с “Бебi-бум
           у зоопарку”.
16.45 Д/с “Сувора планета”.
17.25 Д/с “Самобутнi культури”.
17.50 “Моднi iсторiї 
        з Оксаною Новiцькой”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Юсупови.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Чапай з нами.
22.15 Х/ф “Привиди 
         в жiночому гуртожитку”. (2).
00.30 Х/ф “Не думай про це”. (2).

Нтв-свiт
06.00, 8.00, 11.00, 17.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Т/с “Глухар. Повернення”.
16.10 Своя гра.
17.25 Т/с “Ковбої”. 
         “Закон парних випадкiв”.
21.00 “Як на духу”.
         Iрина Мiрошниченко 
     Лариса Рубальська.
22.05 Т/с “Знаки долi-3”.
00.45 “Йосип i Неллi Кобзон. 
        Жити, щоб любити”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Х/ф “Проданий смiх”.
11.30 Х/ф “Канiкули Кроша”.
17.10 Х/ф “Невiдомий солдат”.
21.50 Х/ф “Недiля, пiв на сьому”.
03.10 Х/ф “Ми веселi, 
         щасливi, талановитi”.
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ПРОДАМ
* дрібну картоплю, ціна договір-

на. Тел.: 49-26-34, 097-437-62-86.
* токарний верстат 16Б 16 КП, 

Т6. Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.
* гараж металевий, окремий, 

для магазину або складу. (098) 04-
01-519.

* зерно пшениці, 2 т. (098)  
26-10-800.

* 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 поро-
ди, 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 (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 
12 к.с.), мототрактори двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58.

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані. Ці-
на 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, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 
оргтехніку. 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: авто-

слюсар, автоелектрик. Тел.: 51-

00-97, 067-700-55-02.

ПОСЛУГИ
* ремонт рульових механізмів, 

рейок, насосів гідравлічного 
управління керма (ГУР). Тел.: 51-
00-97, 067-700-55-02.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 
овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-
нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 
050-377-12-36.

* до уваги юридичних і фізич-
них осіб: автосервіс “Спектр” (м. 
Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) ре-
монтує ходову частину, двигуни, 
коробки передач, електрооблад-
нання, гальмівну систему, систему 
охолодження, рульове управління 
на легкових автомобілях і бусах, 
встановлює сигналізацію, здій-
снює комп’ютерну діагностику. 
Чистка форсунок, ремонт інжекто-
рів. Тел.: 067-700-55-02, 51-00-
97.

* 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 
роботу, з/п 200 грн./день. Тел. 
(097) 114-00-34, (067) 130-16-52. 

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

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413.

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. Не-
дорого, 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.

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 

перфоратор. 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 столяр-
ні вироби, терміново. Тел.: (067) 
350-66-21 (Василь), (096) 813-88-
93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
нарощення вій, стрази, боді-
арт. Тел. (067) 313-58-58.

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

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, кольорова штукатурка,  стяж-
ка, 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

Освіта ●
Розіграш 
№740
від 20.10.2013 р.
Кульки —   2, 9, 4, 

13,19, 27, 30, 20, 
28, 21, 18, 44, 42, 
33, 36, 39, 40,53, 

47, 51, 49, 59, 54, 69, 68, 71. 
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 332076 грн.
3 лінії у 3 полях — 57 гравців — 

4237 грн.
2 лінії у 2 полях — 3739 гравців 

— 24 грн.
2 лінії — 761 гравець — 158 грн.
1 лінія — 99996 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0367288 — Криворізьке.

Розіграш
 №1354
від 23.10.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: 

№3.
Виграшні номери: 11, 26, 37, 

36, 37,43.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  не виграно.
4 номери — 77 гравців — 

351 грн.
3 номери — 1583 гравці —  

29 грн.
2 номери — 13805 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1267
від 23.10.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 21, 16, 27, 15, 
1, 22.

Мегакулька — 6.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 13 гравців — 3 877 

грн.
4 номери — 301 гравець —  

189 грн.
3 номери — 4 393 гравці — 

20 грн.
5+ Мегакулька — 2 гравці — 7 754 

грн.
4+ Мегакулька — 46 гравців — 

378 грн. 
3+ Мегакулька — 751 гравець — 

40 грн.

Грайте і вигравайте ●

Галина ДІЛЬНА, 
педагог-організатор  

НВК “Дичківська  
ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”.

Спасибі, вчителю, за те, 
Що в тебе серце золоте, 
За шелест листя у саду,
За те, що я до тебе йду.
Уклін вам, любі вчителі, 
За вашу працю на Землі!

У час, коли шелестить па-
долистом осінь і снує в лузі 
мереживо бабиного літа, а 
червоні жоржини пломені-
ють над землею, до нас 
приходить освітянське свя-
то. Учитель — професія уні-
кальна. Педагог своїм сер-
цем і розумом формує за-
втрашній день людини, сус-
пільства. 

Все проектується і створюєть-
ся за звичайною учнівською пар-

тою. Із року в рік учитель продо-
вжує себе в своїх учнях. Його 
думки, почуття, щедро віддані ді-
тям, працюють на майбутнє.

У НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів — ДНЗ” традиційним є 
відзначення Дня вчителя. Цього 
року учні привітали своїх настав-
ників 7 жовтня. З особливим тре-
петом та ніжністю лунали слова 
привітань з уст учнів початкової 
школи. Школярі також виконали 
пісню “Любі вчителі”. 

Учні старших класів під час 
святкових заходів мали змогу пе-
ревтілитися у вчителів і переко-
натися, що праця педагога є до-
волі клопіткою, проте стимуює 
до самовдосконалення, бо справ-
жній вчитель — той, хто є гідним 
взірцем для наслідування. Своє 
захоплення вчителями, любов і 
повагу до них діти намагалися 
передати у щирих віршах-
привітаннях. Ведучі свята Анас-
тасія Качунь і Наталя Мурмило 

порадували вчителів захоплюю-
чим гороскопом. Учениця 8 класу 
Ірина Новосад вдало “продемон-
струвала” уривок з повсякденних 
вчительських буднів. Прозвучали 
музичні композиції “Вчительська 
доля” , “Спасибі, вчителю”, “Вчи-
телька” у виконанні Марії Попко, 
Анастасії Качунь, Вікторії Олек-
сій, Лесі Попко, Іванни Карнаух, 
Зоряни Бортняк, Наталі Мурми-
ло, Вікторії Струс, Адріани Забо-
лотної, Анастасії Яворської, Тамі-
ли Охольської. Вчителі були при-
ємно вражені та отримали безліч 
позитивних емоцій. 

У народі кажуть: “Письменник 
живе у своїх книжках, художник 
— у картинах, скульптор — у 
створених ним скульптурах, а 
вчитель — у думках і справах 
своїх учнів”. Тому кожна людина 
з почуттям вдячності згадує рідну 
школу і тих, чиї мудрі поради 
стали у пригоді в дорослому 
житті — своїх наставників —  
учителів. 

Вклоняємось доземно вчителям

Учениці НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”
 Ірина Новосад (зліва) і Наталя Мурмило.

Учасники святкових заходів під час відзначення Дня вчителя  
у НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.

ДПФ “Альтфатер Тернопіль” визнано переможцем конкурсу 
з надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових 
відходів на території Підгороднянської сільської ради. Розраху-
нок за 1 куб. м ТПВ: 

— для населення — 22,73 грн. (без ГІДВ); 
— для бюджетних установ — 21,38 грн. (без ПДВ); 
— інші споживачі — 23,04 грн. (без ПДВ).

Індекси споживчих цін у вересні 2013 року
За даними Державної служби статистики України, величина індексу споживчих цін у вересні 2013 

року становила 100%, з початку року — 99,4%. 
Індекс споживчих цін у Тернопільській області у вересні 2013 року становив 99,9%, з початку року — 

99%. 
Головне управління статистики у Тернопільській області.
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Вітаємо! ●Фестивалі ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Вперше у Тернопільському 
районі відбувся VІ Всеукра-
їнський фестиваль-конкурс 
“Червона калина”. Пісенне 
дійство пройшло під па-
тронатом голови Терно-
пільської обласної держав-
ної адміністрації Валенти-
на Хоптяна, за підтримки 
голови Тернопільської ра-
йонної державної адміні-
страції Віктора Щепанов-
ського, за сприяння Вели-
когаївського сільського го-
лови Олега Кохмана в ак-
товому залі Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Організатори  фестивалю — 
творча спілка Асоціації діячів 
естрадного мистецтва  України, 
її президент, заслужений діяч 
мистецтв України Віктор Гераси-
мов, заслужений діяч культури 
України, режисер-постановник 
Євген Ваврик, заслужений жур-
наліст України, поет, драматург 
Богдан Мельничук зібрали кращі 
хорові колективи, окремих вико-
навців, солістів-вокалістів не ли-
ше з Тернопільського району, 
але з багатьох міст і сіл області 
та України.  

Учасників фестивалю “Черво-
на калина” привітали заступник 
голови Тернопільської районної 
державної адміністрації Неля 
Саржевська, начальник відділу 
культури РДА, заслужений пра-
цівник культури України Андрій 
Галайко, Великогаївський  
сільський голова Олег Кохман. 

Своїм високим пісенним мис-
тецтвом порадували народні 
аматорські хори клубу с. Шлях-
тинці (художній керівник — Сте-
пан Матковський), БК с. Жов-
тневе “Конар Лемківщини” (ху-
дожній керівник — заслужений 
працівник культури України Ми-
хайло Рапіта), танцювальні ко-
лективи клубу села Баворів та 

клубу села Великі Гаї “Візеру-
нок” та “Гаївський первоцвіт” 
(керівники — Наталя Гевко і Ми-
хайло Качан). Довго аплодували 
великогаївчани та гості фести-
валю  вокальному ансамблю 
“Легка доріжка” та троїстим му-
зикам будинку культури с. Миш-
ковичі (керівники Соломія 
Сцібайло-Яра, Зеновій Лось). 
Припали до душі українські на-
родні пісні у виконанні народно-
го аматорського жіночого во-
кального ансамблю “Соломія” та 
вокального тріо “Рутенія” музич-
ної школи смт. Великі Бірки (ху-
дожній керівник — Віктор Заб-
чук). В’язанку українських на-
родних пісень виконав народний 

аматорський фольклорно-
обрядовий ансамбль “Білівчан-
ка” (керівник — Наталя Огірка), 
фольклорно-обрядовий гурт 
“Чернелівські забави” (художній 
керівник — Тарас Сотула).

 Вкотре пораділи за солістів 
аматорської студії “Музична 
скриня” Тернопільського район-
ного будинку культури Вікторію 
Соколовську, Юрія Футуйму. По-
радували глибоким задушевним 
співом учениці музичної школи 
смт. Великі Бірки Тетяна Рома-
нюк, Діана Тетерин, Ярина Бере-
за, Діана Матушевська та дитя-
чий зразковий хор “Цимборики” 
Великобірківської музичної шко-
ли (керівник — Тетяна Гричух).

Голова журі — заслужений ді-
яч мистецтв України, президент 
телевізійної служби “Адем Укра-
їни” Віктор Герасимов під час 
нагородження лауреатів відзна-
чив високу виконавську май-
стерність хорових колективів 
Тернопільського району, наси-
чений репертуар козацьких, 
стрілецьких, повстанських патрі-
отичних пісень.

Гран-прі VІ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу мистецтв 
“Червона калина-2013” прису-
джено народному аматорському 
духовому оркестру “Доля” Тер-
нопільського районного будинку 
культури (керівник — заслуже-
ний працівник культури України 
Богдан Процак), народному 
аматорському ансамблю народ-
ної музики будинку культури с. 
Настасів (керівник — заслуже-
ний працівник культури України  
Андрій Галайко), народному 
аматорському  хору будинку 
культури смт. Великі Бірки  

(керівник — заслужений праців-
ник культури України Михайло 
М’якуш), народному аматор-
ському хору клубу села Великі 
Гаї (керівник — Іван Віспін-
ський), вокальне тріо “Рутенія” 
музичної школи смт. Великі Бір-
ки (керівник — Віктор Забчук). 
Серед  вокалістів перші місця 
посіли Назар Волянський з Тер-
нополя, Каріна Ченцова з Кіро-
вограда, Мар’ян Пуляк з міста 
Охтирка Сумської області, Ві-
кторія  Соколовська та Юрій 
Футуйма — солісти народної 
аматорської студії “Музична 
скриня” Тернопільського район-
ного будинку культури, учениця  
Великобірківської музичної шко-
ли Діана Матушевська. Серед  
гумористів — Роксолана Рощи-
на та Оксана Боднар з Воло-
чиська Хмельницької області. 
Дипломом першого ступеня ав-
торитетне журі відзначило на-
родний фольклорно-
етнографічний ансамбль “На-
мисто” Теребовлянського ви-
щого училища культури, зразко-
вий аматорський ансамбль “Ві-
зерунок” клубу села Баворів 
(керівник — Наталя Гевко), тан-
цювальний колектив “Гаївський 
первоцвіт” клубу села Великі 
Гаї  (керівник — Михайло  
Качан).

 У рамках VІ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу “Червона 
калина” у Народному домі с. 
Великі Гаї відбувся концерт за-
луженого артиста України 
Мар’яна Пуляка, уродженця с. 
Милівці Чортківського району, 
який нині проживає і працює в 
Охтирці Сумської області. Вели-
когаївчани довго аплодували 
талановитому автору і виконав-
цю своїх пісень.

Директор-розпорядник фес-
тивалю, заслужений діяч естрад-
ного мистецтва України Леонід 
Дехтяренко наголосив, що в се-
лах Тернопільського району ша-
нують і люблять українську піс-
ню, танці та  іскрометний гумор, 
мають прекрасні хорові колек-
тиви, оригінальні костюми, зді-
бних керівників колективів, що 
працюють творчо і натхненно. 

Підбиваючи підсумки фести-
валю, завідуючий редакцією На-
ціональної радіокомпанії Украї-
ни, заслужений діяч мистецтв 
України Віктор Герасимов від-
значив його молоді й нові та-
ланти, подвижницьку працю ке-
рівників галузі культури на пі-
сенній хвилі Тернопілля. Органі-
затори VІ Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу “Червона 
калина” висловлюють щиру по-
дяку Великогаївському сільсько-
му голові Олегу Кохману за гос-
тинний прийом та велике спри-
яння в організації фестивалю.

Пісенні кетяги “Червоної калини”

Народний аматорський духовий оркестр “Доля” Тернопільського РБК  
(керівник — заслужений працівник культури України Богдан Процак) — володар Гран-прі 

фестивалю-конкурсу “Червона калина”.

Диплом фестивалю керівнику ансамблю Троїстих музик,  
директору будинку культури с. Мишковичі Зеновію Лосю  

вручають заступник голови Тернопільської райдержадміністра-
ції Неля Саржевська та режисер-постановник, заслужений діяч 

мистецтв України Євген Ваврик.

Під час завершення VІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Червона калина” (зліва направо) 
начальник відділу культури Тернопільської райдержадміністрації, заслужений працівник  

культури України Андрій Галайко, голова журі, заслужений діяч мистецтв України, президент 
телевізійної служби “Адем України” Віктор Герасимов, заступник голови Тернопільської  
райдержадміністрації Неля Саржевська, Великогаївський сільський голова Олег Кохман,  

директор Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Кость, директор Тернопільського районного 
будинку культури Роман Сушко, режисер, заслужений діяч мистецтв України Євген Ваврик.

Педагогічний ко-
лектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щи-
ро вітає з днем на-
родження вчителя 
математики Марію 
Федорівну ГУК.

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!

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
одруженням вчителя музики  
Михайла Васильовича КРАВЦЯ 
та його наречену Ольгу.

Щоб Ви довіку в добрі кохались,

У хвилях щастя завжди купались,

Щоб Вам лилися ріки медові,

В майбутнє слались шляхи чудові.

Щоб були у Вас діти, як квіти,

В теплі й любові Вам їх зростити,

Щоб все збулося, як забажалось,

Щоб тільки радість Вам усміхалась.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Ольгу Миколаївну 
МУЗИКУ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження педагога-
організатора Марію Леонідівну 
КРАМАР.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Трудовий колектив Почапин-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
50-річчям технічного працівника 
Романа Михайловича  
ВОЙТОВИЧА.

Хай незліченні будуть роки,

Багаті щастям та добром,

Живіть сто літ Ви у здоров’ї,

Хай доля повниться теплом.

Нехай наснага і сили прибувають,

За добрі справи люди поважають.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Романа  
Романовича КУЗЬМУ.

Бажаємо життя щасливого,

Життя хорошого, життя багатого,

Сонця, що сяє яскраво над хатою,

Праці, що успіхи горне лопатою.

Те, що було, нехай не забудеться,

А що задумано, все нехай збудеться.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Ігровицької сільської ради, голо-
ву опікунської ради, заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. 
Марію Володимирівну  
СЛІВІНСЬКУ.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження начальника відділення по-
штового зв’язку с. Ігровиця  
Людмилу Романівну ЛУЦКО.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради.

Педагогічний колектив Смико-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя біології і 
хімії Ірину Тадеївну КУХАРУК.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий Вам здавався

 святом.
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На початку тижня потрібно бути дуже 
уважними та обачними. Обставини будуть 
підштовхувати вас до необдуманого марно-
тратства або реалізації необдуманих пла-
нів. Хтось захоче нашкодити вам. Можете 
мати неприємності через кохану особу, а в 
декого можливий конфлікт з людиною, 
дружба з якою триває багато років. Будьте 
готові до серйозної розмови вдома.

Зможете легко вирішити досить складну 
справу і доведете свою правоту. Тиждень 
обіцяє бути сприятливим для творчих лю-
дей. Комусь запропонують цікаву ідею, 
хтось отримає цінну інформацію і захопить-
ся нею. Намагайтесь не витрачати часу та 
коштів даремно. Розпочавши нову справу, 
вже скоро відчуєте себе господарем стано-
вища.

Отримаєте можливість зміцнити свої по-
зиції, підняти професійну планку вище. По-
кращаться стосунки з начальством, а відтак 
сподівайтесь на матеріальну підтримку. Зу-
стрічі піднімуть настрій і дозволять по-
справжньому відчути повноту життя. Непо-
ганий час для тих, хто в дорозі.

Вам не завадить відкласти всі справи, 
пов’язані з грішми. Не ризикуйте і не при-
ймайте жодних рішень, не зваживши всьо-
го, бо це може призвести до небажаних 
результатів. Продуктивним буде тиждень 
для людей, зайнятих посередництвом. 

Ближче до вихідних організуйте собі відпо-
чинок або займіться домашніми справами.

У першій половині тижня не завадить 
приділити більше уваги оточуючим. Ймовір-
но, у вас виникне задум змінити щось в до-
машньому або офісному інтер’єрі. Хороший 
час для нововведень, комусь можуть запро-
понувати нову роботу або посаду. Легко 
вирішите приватні питання в державних 
установах.

Багато хто з Панн можуть мати зустріч з 
людиною, яка привідкриє завісу таємничос-
ті над тим, що їх цікавить, хтось отримає 
цінну інформацію. Якщо між вами і кимось 
із партнерів уже давно існує недовіра, то 
цього тижня вона може стати причиною 
конфлікту. В якійсь із компаній можете зу-
стріти шкільного чи студентського друга.

Волею долі будете змушені вести пе-
ремовини із супротивниками або відстою-
ватимете свої позиції в колективі. Поста-
райтесь уникнути конфлікту у четвер і 
п’ятницю. Не вдавайтесь до нецивілізова-
них методів тиску на опонентів. Якщо роз-
виток подій буде не на вашу користь, не 
надто засмучуйтесь. Ця смуга короткочас-
на.

Досить продуктивний тиждень для лю-
дей творчої праці. Ви розслабитесь і змо-
жете знайти задоволення навіть у найма-
руднішій справі. Під кінець тижня можете 

опинитись у неприємній ситуації. Пильнуйте 
своє майно, а особливо авто. Когось із 
Скорпіонів чекає нове кохання.

Люди малого і середнього бізнесу мати-
муть ділову і гостру розмову з партнерами. 
Не витрачайте зусиль, щоб залучити когось 
на свій бік, це марна справа. Через якусь 
несподіванку на роботі доведеться змінити 
плани. Дружні стосунки з особою проти-
лежної статі переростуть у кохання. 

Перші дні тижня будуть напружені і кло-
піткі. Ситуація, в яку потрапите, вимагатиме 
від вас неординарних і рішучих дій. На по-
чуту інформацію реагуйте стримано, не за-
йвим буде прислухатись до чиїхось порад. 
У фінансовому плані передбачається тиж-
день прибутків і витрат. 

Протягом тижня будете досить активни-
ми, а в деяких випадках навіть агресивни-
ми. Відчуватимете силу диктатора, а тому 
утверджуватимете своє “его”. Беріться за 
справи, які зможете вирішити до кінця тиж-
ня. Вихідні бажано провести так, щоб і ви, і 
ваші рідні були задоволені.

У вас з’явиться ціла система ідей і пла-
нів. Вас турбуватиме фінансовий бік спра-
ви, в яку захочете вкласти гроші. Можливі 
великі помилки і прорахунки, але ви не за-
хочете відмовитись від задуманого. Напри-
кінці тижня чекайте цікавих пропозицій. 
Тримайте гроші в надійному місці.

від Івана Круп'яка з 28 жовтня по 3 листопада

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)

Мати запитує Вовочку:
— Навіщо ти читаєш книгу про вихо-

вання дітей?
— Контролюю тебе, чи не перегинаєш 

ти палиці.

З’їв шматок простроченого торта. 
Щось зле мені стало... Вирішив переві-
рити, чи це від торту мені стало погано. 
З’їв ще шматок. Так, дійсно від торту...

Порада з журналу: “Коли кидаєте 
шкарпетки до брудної білизни, засуньте 
одну в іншу. Тоді не виникне проблем із 
пошуком пари після прання”. 

Відгук читача: “Я так і зробив, але ви-
прати не встиг. Дружина виявила в ко-
шику для білизни сім різних шкарпеток і 
викинула їх”.

Пенсіонерка Людмила Петрівна, по-
вертаючись із дачі, так поспішала на 
останню електричку, що наздогнала пе-
редостанню.

Живу, як мокра сіль у пачці, — не ви-
сипаюсь. 

У мене на рахунку в банку лежить до-
сить пристойна сума. Це, звичайно, до-
бре, але є один мінус... Перед першою 
цифрою...

Коли у жінки закінчуються аргументи, 
вона обов’язково скаже, що з жінкою так 
чинити не можна!

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада  

і Тернопільська районна  
державна адміністрація
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Передплата-2014
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово” на І півріччя 2014 року:
Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 50,79 грн.
на 12 місяців — 100,38 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 59,79 грн. 
на 12 місяців — 118,38 грн.

Софія ЮРЕЧКО,  
учениця 11 класу 

Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Осінь — унікальна пора року: 
після бурхливого літнього 
зростання розвиток рослин 
сповільнюється і, відчуваю-
чи швидке наближення хо-
лодної зими, вони віддають 
природі і людині всю свою 
пишність і неповторну красу. 
За традицією саме в цю ча-
рівну пору року у Почапин-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів про-
водять виставку творчості 
учнівських робіт, присвяче-
них квітам, під назвою “Бар-
виста Україна”. 

26 вересня Почапинська шко-
ла замайоріла всіма барвами ве-
селки. В цей день немов сама 
осінь увійшла в школу і злилася з 
гамірливими голосами дітей, да-
руючи оточуючим красу квітів. 
Цей подих торкнувся дитячих 
сердець, і промайнула думка: “Ді-
ти, як ті квіти…”. 

 Учні творчо та з ентузіазмом 
підійшли до організації виставки: 
роботи радували гостей змістов-
ними і цікавими композиціями. 
Тематика виконання композицій 
була довільною, але кожен клас 
проявив неабияку фантазію і 
творчий підхід. Учні початкових 
класів з допомогою вчителів та 

батьків створили з фруктів та 
овочів мультиплікаційних героїв, з 
лушпиння кукурудзи — сонячний 
букет троянд. 

П’ятикласники виготовили 
оригінального пінгвіна, виклали із 
пелюсток квітів та каштанів ком-
позицію “Сердечко нашого кла-
су”, а свою непосидючу вдачу ві-
добразили у букеті “Наші емоції”. 

 Гумористичним підходом до 
виконання композиції вразили 
учні 6 класу, репрезентувавши 
творчу роботу на тему весілля. 
Всіх зачарували фігурки “моло-
дят” та гостей, які були виготов-
лені із дарів осені.

Найоригінальнішою за ідеєю 
була композиція, присвячена 
1025-й річниці Хрещення Русі-
України, яку підготували учні 7 
класу разом із класним керівни-
ком Світланою Анатоліївною  
Піговською. Членів журі особливо 
вразила картина, викладена з пе-
люсток квітів, ягід калини. Семи-
класники також виконали пісню 
Софії Жаворонко “Деревце роду”. 
Дивлячись на цей дитячий ше-
девр, пригадала слова:

Ми вдячні, князю 
Володимире,

Що вселив у серця наші
 віру навіки…

Спасибі, Володимире,
 за хрещення народу,

Вість про цю подію йде від 
роду до роду.

Композиція, присвячена 1025-й 
річниці Хрещення Русі-України, 
була визнана кращою в конкурсі 
“Барвиста Україна”.

Учні 8 та 9 класів виявилися 
справжніми патріотами, адже їх 
творчі роботи були сповнені  
любов’ю до рідного краю. Вось-
микласники підготували компози-
цію “Без верби й калини нема 
України”, а дев’ятикласники — “Я 
люблю Україну”.

Учні 10 класу виготовили квіт-
кові композиції “Барви осені” і ви-
конали пісню “Моя Україна”. Оди-
надцятикласники повернули при-
сутніх у спогади про тепле літо, 
виконавши пісні “Від сонця жовтий 
промінець на листя сипле позоло-
ту” та “Стоїть хата, край села”. 

Побачивши цю виставку, пори-
наєш у світ казки, адже тут все 
навколо у яскравих кольорах, все 
посміхається і радіє, відчуваєш 
почуття гордості за нашу пре-
красну землю. Тож, дуже добре, 
що наші учні зростають такими 
людьми, які прагнуть дарувати 
оточуюючим гарний настрій. Не-
хай свято квітів відбувається й 
надалі, а наші нащадки хай про-
довжують ці добрі традиції в май-
бутньому.

Разом з літом відлітають остан-
ні пахощі осінніх квітів. Природа 
готується до відпочинку, а ми — 
до роботи. Попереду — навчаль-
ний рік…

Діти, як квіти

Переможці конкурсу — учні 7 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.  
з класним керівником Світланою Анатоліївною Піговською.

Учасники виставки творчих робіт “Барвиста Україна“  
з вчителем початкових класів Ольгою Миколаїною Музикою.

Вихователька дитячого садка  
“Дзвіночок” с. Шляхтинці Надія Ярославівна Федорчук  

та вихованці садочка Богданчик і Святослав.

Вітаємо! ●
З 55-річчям щиро 

вітаємо голову проф-
спілки працівників 
освіти Тернопільсько-
го району Ігоря  
С т а х о в и ч а  
РАКОЧОГО.

Бажаємо Вам, щоб надії 

збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — члени 
профспілкового комітету 

працівників освіти Ігровицької 
ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. вітає з днем народження за-
ступника директора з навчально-
виховної роботи Марію Володи-
мирівну СЛІВІНСЬКУ.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічно юна, нестаріюча душа.

25 жовтня відзначає 40-річчя 
Гаї-Шевченківський сільський го-
лова Світлана Мирославівна 
ЛЮТИНЕЦЬ.

40 років — це зовсім небагато,

Дуже гарна й радісна пора,

Вам бажаємо у це родинне свято

Добрих років щастя і добра.

Хай над Вами буде небо чисте,

Не лишають сили на путі,

І живіть Ви стільки, скільки треба,

Молодо крокуйте у житті.

З повагою – колектив Гаї-
Шевченківської сільської 
ради, члени виконкому, 

депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя англійської та ні-
мецької мов Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Наталію Богданівну МЕХ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе, 

За справи добрі хай шанують люди, 

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — педагогічний 
колектив Байковецької  

ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Ігровицької 
сільської ради Олександру  
Миколаївну ФІЛАТОВУ.

Бажаємо сонця, весняного цвіту,

Хай ранки Ваші будуть сонцем зігріті,

Нехай Вам завжди – у будні і свята –

Лиш радісна звістка приходить до хати.

Хай збудуться легко всі добрі надії,

А серце від щастя завжди молодіє.

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус.

Від щирого серця вітаємо  
з днем народження практичного 
психолога Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. Зоряну Степанівну  
ДЯЧЕНКО.

Бажаємо Вам в роботі натхнення,

У колі сім’ї — тепла й доброти,

Серед друзів — любові й поваги,

Щоб мрії збулись золоті.

З повагою — педагогічний  
колектив Байковецької  

ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро і сердечно вітаємо з 
90-річчям вчителя-пенсіонера 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольгу 
Леонтівну ШАПОВАЛОВУ. 

На килимі життя, немов чарівна м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна дата,

Хай цвіт життя повік не одцвітає,

Нехай добро до Вас щоднини 

прибуває.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Сіяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі щастям, многії літа! 

З повагою — педагогічний 
колектив Байковецької  

ЗОШ І-ІІ ст.

Щиросердечно вітаємо з 
днем народження вчителя ан-
глійської та німецької мов  Бай-
ковецької ЗОШ І-ІІ ст. Наталію 
Богданівну МЕХ. Від усього 
серця бажаємо Вам здоров’я, 
щастя, творчої наснаги і опти-
мізму, незгасної енергії та напо-
легливості, а родинна злагода, 
добробут і здоров’я Вашої роди-
ни хай забезпечать Вам душев-
ний спокій та гарний настрій.

З повагою — учні 5 класу 
Байковецької  

ЗОШ І-ІІ ст., батьки.


