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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Хліб насущний

    9 стор.

    2,3 стор.

    8 стор.

У п’ятницю, 22 листопада 
2013 р., о 14 год. біля 
пам’ятного знака Хреста  
Голодомору між селами Біла і 
Чистилів відбудеться мітинг-
реквієм, присвячений 80-им  
роковинам Голодомору  
1932-1933 років в Україні.

Оргкомітет.

Перебуваючи на урочистос-
тях, автору цих рядків пригада-
лися візити на поля Тернопіль-
ського району в рамках Днів 
поля. Більшість угідь сільського 
господарства краю нагадують 
зелені килими, виткані сонцем, 
землею, дощами і людськими 
руками. Агрономи навідуються 

до них по кілька разів на день і, 
наче лікарі, прислухаються до 
дихання озимини, після чого по-
чинають своє чаклування: бе-
руть в долоні для зразка рос-
линку, рахують листочки, роз-
гладжують корінці, вивчають на-
липлу грудочку землі. “Чи виста-
чить пшеничці сил вистояти в 

люті морози, весняні суховії та 
проти шкідників?”, — риторично 
запитують вони у природи. 

У переддень професійного 
свята я поцікавилася у госпо-
дарників району, з яким настро-
єм вони зустрічають професійне 
свято у 2013 році та які акценти 
планують поставити на перспек-
тиву.

Голова Асоціації сільсько-
господарських товаровироб-
ників Тернопільського району, 
заслужений працівник сіль-
ського господарства України, 
директор ПП “Агропродсер-
віс” Андрій Баран: “Я працюю у 
галузі сільського господарства 
31 рік. За цей час загартувався 
до різного. 2013 рік продемон-

стрував двоякий характер. Це 
був час, що подавав великі надії, 
однак, погодні умови Західної 
України не надто сприяли нам. 
Славнозвісна “зимова весна”, 
вередливе літо, холодний вере-
сень випробували не одного 
аграрія. Але я завжди з оптиміз-
мом та вірою у Божу прихиль-
ність зустрічаю кожен день”. 
Улюбленою культурою Андрія 
Степановича є “цариця полів” – 
кукурудза. “Як свідчить статис-
тика, цьогоріч уже зібрано 25 
млн. тон зерна кукурудзи, що 
становить майже половину ва-
лового збору зернових”, — за-
значив Андрій Баран. 

Продовження на 9 стор.

Перед початком обласних урочистостей з нагоди Дня працівників сільського господарства (зліва направо) директор  
ТОВ “Дружба”, депутат Тернопільської районної ради Наталя Янкевич, начальник управління агропромислового розвитку  

Тернопільської райдержадміністрації Петро Смалюк, голова Асоціації сільськогосподарських товаровиробників Тернопільського 
району, заслужений працівник сільського господарства України, директор ПП “Агропродсервіс” Андрій Баран, директор  

ТОВ “Стегниківське”, заслужений працівник сільського господарства України Мирон Кубант.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

М
инулої неділі працівники сільського господарства 
країни відзначили професійне свято. 15 листопада 
аграріїв Тернопільського району напередодні Дня 
працівників сільського господарства гостинно 

зустрічали в апартаментах Тернопільського обласного театру 
актора і ляльки. 16 листопада відбулися обласні урочистості 
на Театральному майдані Тернополя.

Висвячення 
 о. Євгена Флисти 

— значна подія  
в житті громади 

Великого Глибочка.

На 18 сесії 
Тернопільської 
районної ради 

шостого скликання 
розглянули  
16 питань.

“Веселий ярмарок” 
у садочку 

“Дзвіночок” 
в с. Шляхтинці.

За повідомленням Мінсоц-•	
політики, з 1 грудня в Україні 
збільшується розмір мінімаль-
ної пенсії на 55 грн. і станови-
тиме 949 грн., мінімальна за-
робітна плата зростає до 1218 
грн. 

21 листопада Верховна Ра-•	
да України не підтримала жод-
ного із шести запропонованих 
законопроектів щодо лікуван-
ня ув’язнених за кордоном, 
зокрема, екс-прем’єр-міністра 
України Юлії Тимошенко. Так, 
за законопроект позафракцій-
ного народного депутата Ан-
желіки Лабунської “Про вне-
сення змін у статтю 84 Кримі-
нального кодексу України що-
до можливості лікування за 
кордоном осіб, засуджених до 
позбавлення волі”, проголосу-

вали 194 народних депутати із 
419, зареєстрованих у сесій-
ній залі. Від фракції Партії ре-
гіонів “за” проголосував один 
депутат, “Батьківщини” — 89, 
“УДАРу” — 41, ВО “Свобода” 
— 35, КПУ — 0, позафракцій-
них — 28.

Верховна Рада ухвалила за-•	
кон “Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів Украї-
ни щодо вдосконалення зако-
нодавства з питань проведен-
ня виборів”. Нагадаємо, 7 
листопада Верховна Рада у 
першому читанні підтримала 
євроінтеграційний законопро-
ект “Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів Украї-
ни щодо вдосконалення зако-
нодавства з питань проведен-
ня виборів”.



2 П’ятниця, 22 листопада 2013 року Панорама подій
Сесія ●Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.
Міністру фінансів України

Колобову Ю.В.
Голові Тернопільської обласної державної адміністрації

Хоптяну В.А.
Голові Тернопільської обласної ради

Хомінцю В.П.

Звернення
Ми, депутати Тернопільської районної ради, стурбовані ситуацією, 

що склалася в районі із значним недофінансуванням та потребою ко-
штів на оплату праці, особливо в галузі освіти.

Ще 30 січня 2013 року Тернопільська районна рада звернулася до 
керівництва держави та області із зверненням про те, що району на 
делеговані повноваження із заробітної плати не вистачає в освіті 8 367 
тис. грн., культурі — 399 тис. грн., сільським і селищним радам — 924 
тис. грн., крім того, на оплату за енергоносії — 3743 тис. грн.

27 вересня 2013 року районна рада повторно зверталася до керів-
ництва держави та області з проханням про додаткове виділення коштів 
на делеговані повноваження із заробітної плати в галузі освіти 8 254 
тис. грн., культурі — 280 тис. грн. та сільським і селищним радам — 
805,5 тис. грн.

При розподілі коштів, виділених розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 09.10.2013 року № 798-р обласному бюджету на оплату 
праці працівників бюджетних установ, було виділено 50,8 млн. грн. З 
цих коштів Тернопільському району виділено 2 611, 8 тис. грн., або      
28 відсотків до потреби при середньому показнику в області 45,8 від-
сотка.

При уточненні додаткової потреби на 2013 рік на початку листопада 
було безпідставно зменшено додаткову потребу з делегованих повно-
важень на заробітну плату, мотивуючи це тим, що Тернопільський ра-
йон не закрив ряд загальноосвітніх шкіл і не зекономив коштів на суму 
2 114,7 тис. грн. та не ліквідував Фонд комунального майна в Тернопіль-
ському районі. Вважаємо це безпідставним і грубим порушенням укра-
їнського законодавства.

Просимо зафіксувати реальну суму додаткової потреби в коштах на 
заробітну плату з нарахуваннями в сумі 5613,4 тис. грн. та 3710,0 тис. 
грн. для оплати комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, що дасть 
можливість до кінця року виплатити заробітну плату вчителям.

Прийнято на 18 сесії  
Тернопільської районної ради  

15 листопада 2013 року.

Президенту України 
Януковичу В.Ф.

Голові Верховної Ради України
 Рибаку В.В.

Звернення
Ми, депутати Тернопільської районної ради Тернопільської області, 

схвально сприйняли кроки, зроблені Верховною Радою України та Пре-
зидентом України щодо реалізації євроінтеграційних прагнень України та 
укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як уповноважені представники органів місцевого самоврядування від-
повідально засвідчуємо переваги європейської інтеграції, високих стан-
дартів соціального і культурного рівня життя, за якими живуть європей-
ські держави.

Підтримуючи прагнення українського народу до кращого життя, звер-
таємося до керівників держави прискорити євроінтеграційні процеси в 
Україні і в найкоротші терміни здійснити кроки, які б підтвердили праг-
нення України дотримуватись положень Угоди про асоціацію із ЄС, вклю-
чаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних 
свобод та верховенства права, забезпечення умов для повноцінного роз-
витку місцевого самоврядування та територіальних громад.

Ми вважаємо, що послідовність у виконанні Україною рекомендацій, 
викладених у резолюціях Європейського Парламенту та висновках Ради 
ЄС, є дуже важливою для подальшого проведення реформ і руху нашої 
держави у напрямку до набуття повноправного членства європейської 
спільноти.

Звертаємося до Президента України та Верховної Ради України за-
безпечити здійснення Україною всіх кроків для повного виконання пого-
джених з Європейським Союзом заходів та рекомендацій, — найперше, 
зробити відповідальний вчинок: звільнити Ю. В. Тимошенко та припини-
ти вибіркове правосуддя в Україні, а також активізувати діяльність щодо 
прийняття регуляторних актів держави, спрямованих на адаптацію зако-
нодавства України до законодавства Європейського Союзу, які дозво-
лять на Третьому саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада 
2013 р. підписати Угоду про асоціацію.

Прийнято на 18 сесії 
Тернопільської районної ради

15 листопада 2013 року.

Кабінету Міністрів України
Тернопільській обласній
державній адміністрації

Тернопільській обласній раді

Звернення
Депутати Тернопільської районної ради звертаються з проханням ви-

ділити кошти на завершення будівництва комунального закладу Стегни-
ківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, будівництво якої було роз-
почате в 1989 році.

Через відсутність коштів у 2006 році будівництво призупинено. Замов-
ником робіт виступало ТОВ “Стегниківське”. Зведено два поверхи та 
влаштовано шатрову покрівлю. До незавершеного об’єкта будівництва 
підведені інженерні мережі (вода, природний газ, електропостачання). На 
цей час готовність будівництва школи сягає 70 %.

У 2009 році проведено коригування проектної документації на будів-
ництво школи. Із зміною санітарно-будівельних норм потужність замінена 
на 144 учнівських місця, орієнтовна вартість складає 11,4 млн. гривень. 
Замовником коригування проектної документації є Стегниківська сіль-
ська рада.

На території Стегниківської сільської ради відсутній дошкільний на-
вчальний заклад, а загальноосвітня школа розташована в двох пристосо-
ваних приміщеннях на відстані 1 км одне від одного, побудованих ще у 
1848 році. На цей час приміщення потребують капітального ремонту: пе-
рекриття даху, заміни вікон, встановлення опалювальної системи (опа-
лення сьогодні пічне на вугіллі). Приміщення прохідні і не відповідають 
санітарно-будівельним нормам навчального закладу, відсутній 
комп’ютерний клас, відсутні внутрішні санітарно-технічні вузли.

За умови виділення необхідних коштів введення нового шкільного 
приміщення в експлуатацію значно покращить умови навчання та вихо-
вання дітей села Стегниківці та навколишніх сіл.

Прийнято на 18 сесії 
Тернопільської районної ради 

15 листопада 2013 року.

15 листопада голова Тер-
нопільської районної ра-
ди Василь Дідух провів 
пленарне засідання 18 
сесії районної ради шос-
того скликання. У роботі 
сесії взяв участь голова 
Тернопільської райдер-
жадміністрації Віктор 
Щепановський. Депутати 
розглянули 16 питань по-
рядку денного, детально 
опрацьованих напере-
додні під час постійних 
комісій та на президії 
Тернопільської районної 
ради. 

Сміттєзвалище 
— у Чистилові?

Засідання сесії розпочало-
ся з повідомлення депутата 
від ВО “Свобода” Богдана Ли-
хого про звернення сесій Бі-
лецької, Чистилівської та Гаї-
Шевченківської сільських рад 
про намір Тернопільської  
обласної державної адміні-
страції утворити на місці 
кар’єру в с. Чистилів Терно-
пільського району сміттєзва-
лище, про що є відповідне роз-
порядження голови ОДА. Депута-
ти включили це питання до по-
рядку денного під номером 16. 
За пропозицією голови Терно-
пільської районної ради Василя 
Дідуха, депутати районної ради 
проголосували за створення ро-
бочої групи на чолі з заступни-
ком голови Тернопільської ра-
йонної ради Романом Наконеч-
ним, яка вивчатиме це питання 
та напрацьовуватиме відповідні 
звернення.

Освітянам — 
зарплату

Зі звітом “Про виконання ра-
йонного бюджету за 9 місяців 
2013 року” виступила начальник 
фінансового управління Терно-
пільської райдержадміністрації 
Світлана Марчук. Звіт депутати 
затвердили.

“Протягом 10 місяців 2013 ро-
ку за власними надходженнями 
районний бюджет виконано на 
102,9 %. Перевиконання стано-
вить 731,9 тис. грн., — зазначи-
ла, виступаючи перед депутата-
ми, Світлана Марчук. — Однак, 
згідно з Бюджетним кодексом 
України, ці кошти неможливо ви-
користати як додаткові за пере-
виконання, позаяк не виконано 
мінімуму — 105%”. 

Начальник фінансового управ-
ління РДА Світлана Марчук  
інформувала учасників сесії і що-
до внесення змін до районного 
бюджету на 2013 рік. Попере-
дньо це питання було розглянуте 
на бюджетній комісії та на пре-
зидії Тернопільської районної ра-
ди. “Рішенням сесії Тернопіль-
ської обласної ради Тернопіль-
ському району виділено 2 млн. 
611 тис. 800 грн., з яких 1 млн. 
510 тис. 800 грн. спрямовуються 
на виплату заробітної плати пра-
цівникам загальноосвітніх шкіл 
Тернопільського району, а 1 млн. 
101 тис. грн. виділено сільським 
та селищним радам району для 
виплати заборгованої заробітної 

плати працівникам дитячих сад-
ків включно по жовтень ц. р.”, 
— сказала Світлана Марчук.  
Згідно з рішенням сесії, найбіль-
ше коштів у рамках дотації на 
вирівнювання фінансової забез-
печеності отримали Великогли-
бочецька сільська рада — 180 
тис. грн., Мишковицька сільська 
рада — 143 тис. грн. та 
Чернелево-Руська — 133 тис. 
грн., які мають на балансі великі 
дошкільні навчальні заклади. 

Депутати Тернопільської ра-
йонної ради взяли до відома ін-
формацію про хід виконання ра-
йонної програми профілактики 
негативних явищ у дитячому та 
молодіжному середовищі на 
2011-2013 роки начальника 
служби у справах дітей Терно-
пільської райдержадміністрації 
Олександра Романцова. Як за-
значив доповідач, ця програма 
затверджена рішенням четвер-
тої сесії Тернопільської районної 
ради шостого скликання від 16 
березня 2011 року № 80 і спря-
мована на реалізацію заходів з 
профілактики правопорушень, 
злочинності, жебракування, бро-
дяжництва та інших негативних 
проявів у дитячому та молодіж-
ному середовищі. “Станом на 1 
листопада 2013 року в місцево-
му банку неповнолітніх, схиль-
них до вчинення правопорушень 
та злочинів, перебуває 11 дітей, 
— сказав Олександр Степано-
вич. —  Спостерігається пози-
тивна тенденція щодо зменшен-
ня на обліку кримінально-
виконавчої інспекції дітей, які 
вчинили протиправні дії”. Соці-
альна реклама щодо проведених 
заходів службою у справах дітей 
постійно висвітлюється у газеті 
“Подільське слово” та на радіо 
“Джерело”. Рішенням сесії Тер-
нопільській райдержадміністра-
ції рекомендовано розробити та 
подати на затвердження у грудні 
ц. р. програму профілактики не-
гативних явищ в дитячому та 
молодіжному середовищі на на-
ступні роки.

“Освітянська 
конституція”

Так назвав районну програму 
розвитку освіти на 2013-2022 ро-
ки “Освіта Тернопільського 
району-2022” голова Тернопіль-
ської районної ради Василь  
Дідух. Зі змістом Програми депу-
татів ознайомила начальник від-
ділу освіти Тернопільської рай-
держадміністрації Марія  
Краковецька. Як зазначила  
Марія Ярославівна, у розробці 
програми взяли участь директо-
ри шкіл району, фахівці Терно-
пільського районного методич-
ного кабінету та департаменту 
освіти і науки Тернопільської  
обласної державної адміністра-
ції. Термін реалізації програми 
проходитиме у три етапи: І етап 
розрахований на 2013-2015 ро-
ки, ІІ — 2016-2018 рр., ІІІ — 2019-
2022 рр. Програма визначає кон-
цептуально головну мету і за-
вдання розвитку освіти Терно-

пільського району, 
конкретизує шляхи, 
механізми, терміни та 
перелік основних за-
ходів з реалізації 
стратегічних завдань, 
їх виконавців. Про-
грама має відкритий 
характер і може допо-
внюватися в установ-
леному чинним зако-
нодавством України 
порядку. Для реаліза-
ції завдань і заходів 
Програми на весь пе-
ріод обсяг запланова-
ного фінансування 
складає 48 159,7 тис. 
грн. з бюджету райо-
ну, інші джерела — 
72,5 тис. грн. Відтак, 
цим документом пе-
редбачено завершен-
ня будівництва двох 
шкіл — у селах Біла та 
Стегниківці на суму 
30 мільйонів гривень. 
Проект Програми є у 
вільному доступі на 
сайті відділу освіти 
Тернопільської рай-
держадміністрації за 

адресою: terrajvo.at.ua. 
Аналізуючи документ, голова 

Тернопільської районної ради 
Василь Дідух рекомендував на-
чальнику відділу освіти Терно-
пільської РДА Марії Краковецькій 
внести до програми будівництво 
шкіл у селищі Велика Березови-
ця та в с. Байківці. 

З інформацією про хід вико-
нання програми розвитку лісово-
го господарства Тернопільського 
району на період до 2015 року 
виступила заступник голови ДП 
“Тернопільське лісове господар-
ство” Олександра Наконечна. 
Цілком вмотивованими були за-
питання та звернення депутата 
Тернопільської районної ради, 
представника фракції ВО “Сво-
бода” Богдана Лихого щодо за-
конності вирубування лісових на-
саджень, зокрема, на базі лиже-
ролерної траси у с. Підгороднє 
та щодо охорони видів рослин на 
території району, занесених до 
Червоної книги України. 

Депутати підтримали рішення 
земельної комісії Тернопільської 
районної ради щодо затверджен-
ня нормативної грошової оцінки 
земель площею 13,4696 га, що 
надаються в оренду Михайлу 
Євусяку для ведення фермер-
ського господарства за межами 
населеного пункту на території 
Скоморохівської сільської ради; 
площею 25,5817 га, що надають-
ся в оренду Анатолію Бучинсько-
му для ведення фермерського 
господарства за межами населе-
ного пункту на території Баворів-
ської сільської ради. 

Депутати прийняли угоду що-
до шефських зв’язків та співро-
бітництва між Тернопільським 
районом і військовою частиною 
2290 Військово-Морських сил 
Збройних сил України. Одного-
лосно підтримали рішення про 
внесення змін до Статуту кому-
нального закладу “Тернопільське 
районне територіальне медичне 
об’єднання”. 

Продовження на 3 стор.

Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух, голова 
Тернопільської райдержадміністрації Віктор Щепановський  

під час розгляду питань порядку денного сесії.

Начальник фінансового управління  
Тернопільської райдержадміністрації  

Світлана Марчук інформувала про зміни  
в районному бюджеті на 2013 рік.
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Продовження.
Початок на 2 стор.

На заробітну 
плату бракує 

майже 6 мільйонів 
гривень

Під час пленарного засідання 
депутати розглянули та підтримали 
звернення Тернопільської район-
ної ради щодо євроінтеграційних 
прагнень України до Президента 
України Віктора Януковича, голови 
Верховної Ради України Володи-
мира Рибака; щодо виділення ко-
штів на завершення будівництва 
Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. до Кабі-
нету Міністрів України, Тернопіль-
ської облдержадміністрації, Терно-
пільської обласної ради. Прийнято 
звернення до Кабінету Міністрів 
України, Міністерства доходів і 
зборів України, Тернопільської об-
лдержадміністрації, Тернопільської 
обласної ради щодо недофінансу-

вання на оплату праці. “Просимо 
зафіксувати реальну суму додатко-
вої потреби в коштах на заробітну 
плату з нарахуваннями в сумі 5 
млн. 613 тис. 400 грн. та 3 млн. 
710 тис. грн. для оплати комуналь-
них послуг і спожитих енергоносіїв, 
що дасть можливість до кінця року 
виплатити заробітну плату вчите-
лям”, — йдеться у зверненні депу-
татів Тернопільської районної ра-
ди. 

Депутати проголосували за рі-
шення про надання матеріальної 
допомоги на суму 5 тис. грн. жи-
тельці с. Драганівка Марії Василів-
ні Валівко на лікування сина.

В дитсадку  
у Шляхтинцях 

відкриють другу 
групу 

Депутатами підтримано рішення 
про затвердження розпоряджень 
голови Тернопільської районної 

ради, голови Тернопільської рай-
держадміністрації; про затвер-
дження кошторису розрахунку вар-
тості капітального ремонту адмін-
будинку по вул. М. Кривоноса, 10, 
на суму 17 тис. грн.; про депутат-
ські запити щодо відновлення 
маршруту Ігровиця-Дубівці. Одним 
з найприємніших питань порядку 
денного 18 сесії Тернопільської ра-
йонної ради стало голосування за 
погодження відкриття другої групи 
в дитячому садку с. Шляхтинці.

Активну участь в обговоренні 
питань порядку денного сесії взяли 
депутати Антон Костик та Володи-
мир Мокрицький з фракції “Бать-
ківщина”, член фракції ВО “Свобо-
да” Богдан Лихий, голова правлін-
ня ПАТ “Тернопільміськгаз” Воло-
димир Бобрівець, депутати від 
“Нашої України” —  директор Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. Надія 
Тищук, директор Білецької ЗОШ І-ІІ 
ст. Ореста Мартинюк, начальник 
юридичного відділу Тернопільської 
районної ради Юрій Михайлюк.

Депутати Тернопільської районної ради та учасни-
ки сесії під час пленарного засідання сесії  

15 листопада ц. р.

Верховна Рада України при-•	
йняла в цілому проект закону 
про внесення зміни до статті 7 
З а к о н у  “ П р о 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працез-
датності”. Цим законопроектом 
так звана декретна відпустка – 
період відпустки з догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку – зараховувати-
меться до страхового стажу жін-
ки.

Український парламент про-•	
голосував за підвищення штра-
фів за водіння автомобіля в не-
тверезому стані. Відтепер 
штраф за водіння авто напід-
питку може становити 17 тис. 
гривень. Відтак, тим, кого за-

тримають п’яним уперше, дове-
деться заплатити до 6 тис. грн. 
штрафу. Якщо водій повторить 
порушення, його оштрафують 
майже на 8 тис. грн. Якщо ж во-
дія позбавили прав за пиятику, 
а він усе одно сів за кермо не-
тверезим, до нього застосують 
максимальний штраф у 17 тис. 
гривень, повідомляє ТСН.

19 листопада у Парижі завер-•	
шився матч-відповідь плей-офф 
відбіркового циклу чемпіонату 
світу з футболу 2014 р., в якому 
збірна України програла коман-
ді Франції з рахунком 0:3. На-
гадаємо, перший матч у Києві 
завершився перемогою україн-
ської збірної з рахунком 2:0. 
Однак, учасником чемпіонату 
світу стала збірна Франції.

З престольним празником церкви св. Архистратига Михаїла  
вітаю жителів села Курники. З душевною чистотою, щирими наді-
ями та помислами зустрічаєте Ви, дорогі мої земляки, празники 
свого храму, з любов’ю і великою шаною ставитесь до духовної 
спадщини, якій непідвладний час. Від душі зичу Вам великої праз-
никової радості, щоб у кожній родині панувало світле відчуття свя-
та, а Господь благословив кожну родину, кожну сім’ю благополуч-
чям, здоров’ям, добром та вірою в щасливий завтрашній день.

З повагою — Наталя ЯНКеВич,  
директор ТОВ “Дружба”,  

депутат Тернопільської районної ради.

Андрій 
ОМеЛЬНиЦЬКиЙ. 

Фото автора.

20 листопада, у Всес-
вітній день дитини, в 
рамках виконання соці-
альних ініціатив Прези-
дента України, збере-
ження та розширення 
мережі позашкільних 
навчальних закладів за-
ступник голови Терно-
пільської райдержадмі-
ністрації Неля Саржев-
ська та начальник відді-
лу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації 
Марія Краковецька по-
бували з робочим візи-
том у Великобірківсько-
му будинку творчості 
школяра. Директор БТШ 
Марія Кульчицька вла-
штувала гостям теплий 
прийом, провела екс-
курсію кабінетами — 
справжню мандрівку 
просторами дитячої 
фантазії. Марія Іванівна 
розповіла, що на май-
бутнє планує створити 
клубну систему роботи 
з метою розширення 
радіусу діяльності БТШ і 
урізноманітнення позашкільної ді-
яльності учнів, що посприяло б 
залученню до творчої праці дітей 
з інших шкіл Тернопільського ра-
йону.

Керівники гуртків розповіли 
про методику, яку вони практику-
ють, ознайомили із засобами, які 
сприяють розвитку обдарованих 
дітей. Зокрема, керівник гуртка 
“Початкового технічного моделю-
вання” Ольга Урманець розпові-
ла, що її вихованці всю свою лю-
бов вкладають у створення виро-
бів. Наполеглива праця, вміння 
самостійно втілювати власні мрії 
та ідеї на практиці допомагають 
їм здобувати призові місця на різ-
номанітних конкурсах. Ольга Дми-

трівна відзначила учнів, які цього 
року увійшли до трійки призерів 
на Всеукраїнській виставці-
конкурсі творчих робіт з початко-
вого технічного моделювання. 
Для тих, хто воліє працювати із 
живим матеріалом, створено гур-
ток фітодизайну, де діти мають 
чудову можливість проявити фан-
тазію, власноруч створюючи квіт-
кові композиції. Керівник гуртка 
Наталя Новікова розповіла, як ви-
хованці піклуються про вазони, 
відзначивши, зокрема, ученицю 
Олександру Чечеріну, яка само-
стійно вирощує фіалки, вкладаю-
чи у захоплення квітами все своє 
тепло.

 Діє у будинку творчості турис-
тичний гурток, його керівник — 

Тарас Серба. Тарас Богданович 
сказав, що прагне, щоб діти не 
сиділи за екраном комп’ютера, а 
ставали активнішими, вчилися 
опановувати свій страх, підкорю-
ючи вершини. Для цього у гуртку 
створено два напрямки розвитку: 
спортивний і пішохідний туризм. 
Вихованці Тараса Богдановича 
неодноразово займали призові 
місця не лише на обласному рів-
ні, але й на всеукраїнському. 

Надзвичайно приємно, що є 
такі чудові люди, які працюють у 
колективі Великобірківського 
БТШ, адже саме вони навчають 
дітей творити диво власними ру-
ками, роблять усе для того, щоб 
розвивати найцінніше зерно, за-
кладене Богом, – талант.

Рік дитячої творчості ●

Найцінніше зерно — талант

Директор Великобірківського БТШ Марія Кульчицька (зліва) знайомить  
заступника голови Тернопільської райдержадміністрації Нелю Саржевську 

 та начальника відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації  
Марію Краковецьку з планами позашкільного навчального закладу.

Шановні жителі села Курники!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди престольного празника Ва-

шого храму — церкви св. Архистратига Михаїла. У цей день панує 
особливе піднесення в сільській громаді, адже Господнє благосло-
вення витає в храмі і в людських серцях, надихаючи жити, творити, 
радіти і дякувати Всевишньому за всі земні блага, які маємо. Щиро 
зичу Вам, шановні жителі села Курники, великого торжества душі, 
благополуччя в сім’ях, любові і злагоди, здійснення усіх найкращих 
помислів, Господнє благословення нехай буде з Вами завжди.

З повагою — Іван чАЙКІВСЬКиЙ, 
генеральний директор корпорації “Агропродсервіс”.

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.

Лауреат всеукраїнських конкурсів і фестивалів, 
соліст Тернопільського районного будинку 

культури Василь Хлистун з донькою Іриною.
Фото Ірини ЮРКО.

Перший заступник голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції Анатолій Жейнов провів 
апаратну нараду з питань опера-
тивної  роботи. В нараді взяли 
участь заступник голови РДА  
Володимир Дев’ятков, заступник 
голови РДА Неля Саржевська, 
керівник апарату Арсен Чудик, 
куратори Тернопільського райо-
ну — начальник управління з пи-
тань туризму та курортів Терно-
пільської облдержадміністрації 
Леся Серетна, заступник началь-
ника організаційного відділу апа-
рату облдержадміністрації Ми-

рослав Якимів, голова Терно-
пільської районної ради Василь 
Дідух, начальники відділів, управ-
лінь райдержадміністрації. Під 
час наради заслухано інформа-
цію начальника відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Марії Краковецької про 
забезпечення у районі збере-
ження та розширення мережі по-
зашкільних навчальних закладів 
(центрів, гуртків, секцій) на ви-
конання соціальних ініціатив Пре-
зидента України “Діти — майбут-
нє України”. За результатами на-
ради дано ряд доручень.

У райдержадміністрації ●

Як справи, позашкілля?
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Місцеве самоврядування ●

Спорт для всіх  ●

Продовження.
Початок у № 47.

Управлінням соціального захис-
ту населення, відповідно до Поряд-
ку забезпечення санаторно-
курортними путівками деяких кате-
горій громадян органами праці та 
соціального захисту населення, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.02.06  
№ 187 (зі змінами), забезпечено з 
початку року санаторно-курортним 
лікуванням 23 ветерани війни.  
Якщо ветеран війни не скористав-
ся пільговою санаторно-курортною 
путівкою, він має право на виплату 
компенсації, відповідно до Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
17.06.04 № 785 та  “Порядку ви-
плати грошових компенсацій вар-
тості санаторно-курортного ліку-
вання деяким категоріям грома-
дян”. 

Згідно з цим Порядком, грошо-
ва компенсація виплачується інва-
лідам війни та інвалідам, зазначе-
ним у статті 6-2 Закону України 

“Про жертви нацистських переслі-
дувань”, один раз на два роки, як-
що ці особи протягом двох років не 
отримували безоплатних 
санаторно-курортних путівок. Гро-
шова компенсація виплачується 
через два роки після звернення із 
заявою про виділення путівки або 
виплату грошової компенсації.

Грошова компенсація за путівку 
інвалідам війни нараховується і ви-
плачується в таких розмірах:

 — інвалідам І та ІІ груп — 100 
відсотків розміру середньої вар-
тості санаторно-курортної путівки 
(на 2013 рік її розмір становить 
340,0 грн.);

— інвалідам ІІІ групи — 75 відсо-
тків розміру середньої вартості 
санаторно-курортної путівки (255,0 
грн.).

 
Сергій  МАНДЗЮК, 

начальник управління  
соціального захисту населення 

Тернопільської 
райдержадміністрації.

Новини ●

Це важливо ●

Пільги  
ветеранам війни

Михайло НАЦЮК,  
начальник Тернопільського 

районного управління юстиції.

Право споживачів на при-
дбання товарів належної 
якості є одним із основних 
конституційних прав грома-
дянина. Споживачем в Укра-
їні визнається фізична осо-
ба, яка купує, замовляє, ви-
користовує або має намір 
придбати чи замовити про-
дукцію для особистих по-
треб, а не для підприємниць-
кої діяльності.

Питання захисту прав спожива-
чів врегульовано нормами Закону 
України “Про захист прав спожива-
чів”. Споживач, який придбав то-
вар неналежної якості, має право 
протягом встановленого гарантій-
ного строку вимагати від продавця 
(виробника): пропорційного змен-
шення ціни; безоплатного усунен-
ня недоліків товару в розумний 
строк; відшкодування витрат на 
усунення недоліків товару. Пози-
тивним у наведеній нормі є те, що 
споживач на власний розсуд ви-
значає, яку з перелічених вимог він 
пред’являтиме і до кого — продав-
ця чи виробника товару, тобто, він 
має можливість обрати ту вимогу, 
задоволення якої його найбільше 
влаштує, а в разі її невиконання за-
явити іншу вимогу.

При пред’явленні споживачем 
вимоги про безоплатне усунення 
недоліків товару вони мають бути 
усунені протягом чотирнадцяти 
днів з дати його пред’явлення або 
за згодою сторін в інший строк. На 
письмову вимогу споживача на час 
ремонту йому надається (з достав-
кою) товар аналогічної марки (мо-
делі, артикулу, модифікації) неза-
лежно від моделі. Для цього про-
давець, виробник (підприємство, 
що задовольняє вимоги спожива-
ча, встановлені частиною першою 
цієї статті) зобов’язані створювати 
(мати) обмінний фонд товарів. 

Перелік товарів, з яких утворю-
ється обмінний фонд, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 березня 1994 р. 
№172. До переліку входять, напри-
клад, телевізори, пилососи, холо-
дильники, пральні машини, теле-
фонні апарати, у тому числі мо-
більного зв’язку, персональні 
комп’ютери тощо. Доставка вели-
когабаритних товарів і товарів ва-
гою понад п’ять кілограмів продав-
цю, виробнику (підприємству, що 
задовольняє вимоги споживача) та 
їх повернення споживачеві здій-
снюються за рахунок продавця, 
виробника (підприємства, що за-
довольняє вимоги споживача).

У разі виявлення протягом вста-
новленого гарантійного строку іс-
тотних недоліків, які виникли з ви-

ни виробника товару (продавця, 
виконавця), або фальсифікації то-
вару, підтверджених за необхід-
ності висновком експертизи, спо-
живач має право за своїм вибором 
вимагати від продавця або вироб-
ника: розірвання договору та по-
вернення сплаченої за товар гро-
шової суми; вимагати заміни това-
ру на такий же товар або аналогіч-
ний, з числа наявних у продавця 
(виробника).

Істотним у цьому випадку вва-
жається недолік, який робить не-
можливим чи недопустимим вико-
ристання товару відповідно до йо-
го цільового призначення, що ви-
ник з вини виробника (продавця, 
виконавця), після його усунення 
проявляється знову з незалежних 
від споживача причин і при цьому 
наділений хоча б однією з таких 
ознак: недолік взагалі не може бу-
ти усунутий; його усунення потре-
бує понад чотирнадцять календар-
них днів; він робить товар суттєво 
іншим, ніж передбачено догово-
ром.

Вимога споживача про заміну 
товару, за його наявності, підлягає 
негайному задоволенню, а в разі 
виникнення потреби в перевірці 
якості — протягом чотирнадцяти 
днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога 
споживача про його заміну підля-
гає задоволенню у двомісячний 
строк з моменту подання відповід-
ної заяви. Якщо задовольнити ви-
могу споживача про заміну товару 
в установлений строк неможливо, 
споживач має право на власний 
розсуд пред’явити продавцю, ви-
робнику (підприємству, що вико-
нує їх функції) інші вимоги.

При розірванні договору розра-
хунки із споживачем у разі підви-
щення ціни на товар проводяться, 
виходячи з його вартості на час 
пред’явлення відповідної вимоги, а 
в разі зниження ціни — виходячи з 
вартості товару на час купівлі. Гро-
ші, сплачені за товар, повертають-
ся споживачеві у день розірвання 
договору, а в разі неможливості 
повернути гроші у день розірвання 
договору — в інший строк за до-
мовленістю сторін, але не пізніше, 
ніж через сім днів.

За відмову споживачу в реаліза-
ції його права в разі придбання 
ним товару неналежної якості стат-
тею 156-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
передбачено адміністративну від-
повідальність у вигляді штрафу в 
розмірі від одного до вісімнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, що, відповідно, 
становить від 17 до 1360 грн.

Споживач має також право на 
звернення до суду за захистом 
порушених прав, при цьому він 
звільняється від сплати судового 
збору.

Право ●

Якщо ви придбали 
неякісний товар

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

7 листопада в малому залі 
Тернопільської районної ра-
ди, за участі 32 сільських і 
селищних голів, відбулися 
збори  асоціації сільських і 
селищних рад Тернопіль-
ського району. Перше питан-
ня, запропоноване головою 
асоціації, Великобірківським 
селищним головою Романом 
Мацелюхом на порядок ден-
ний, — про внесення змін до 
Закону України “Про регулю-
вання містобудівної діяль-
ності”, які стосуються від-
термінування до 2015 року 
умов і обмежень  на терито-
ріях, де, відповідно до цього 
Закону, не затверджені пла-
ни зонування або детальні 
плани територій. 

Начальник відділу містобуду-
вання та архітектури Тернопіль-
ської РДА Богдан Борега поін-
формував присутніх про зміни в 
законодавстві,  що мають важли-
ве значення при прийнятті відпо-
відних рішень органами місцево-
го самоврядування, повідомив, 
що виділення земельних ділянок 
чи їх частин під комерцію, зміна 
цільового призначення земель 

повинні базуватися виключно на 
основі чинної житлово-будівної 
документації або внесенні змін до 
детального плану населеного 
пункту. Богдан Євгенович закли-
кав сільських та селищних голів 
чітко визначати місця для розмі-
щення малих архітектурних форм, 
проводити їхнє обстеження, за-
значив, що процес оформлення 
схеми прив’язки малих архітек-
турних форм розробляється без 
документів на землю. Богдан Бо-
рега нагадав головам місцевих 
рад про те, що укладені договори 
про пайову участь обов’язково 
мають бути оприлюднені. Богдан 
Борега також зазначив, що у ви-
падку приналежності до однієї 
сільської ради суміжних сіл, ко-
шти, виділені на пайову участь, 
мають спрямовуватися в село за 
місцем розташування господар-
ського об’єкта.

Начальник відділу Держзема-
генства у Тернопільському районі 
Роман Левчик розповів про осо-
бливості проведення інвентариза-
ції земель на території сільських 
рад, повідомив, що до 1 грудня 
цього року заплановано завер-
шення інвентаризації земель ра-
йону, дав відповіді на запитання 
сільських та селищних голів.

Завідувач сектору УДМС Украї-

ни в Тернопільській області Надія 
Остапишин зазначила, що для ре-
єстрації мешканців давнозбудова-
них будинків сільські і селищні го-
лови повинні надати довідку від-
повідно до господарської книги, а 
для мешканців новозбудованих 
будинків – відповідно до свідоцтва 
на право власності. Реєстрація са-
дових будинків здійснюється лише 
за наявності дозволу суду на пра-
во реєстрації.

Серед соціальних питань на по-
рядку денному стояло питання 
про особливості організації сіль-
ськими та селищними головами 
громадських робіт в населених 
пунктах району в рамках чинного 
законодавства. Начальник Терно-
пільського міжрайонного відділку 
кримінально-виконавчої інспекції 
УДтС України в Тернопільській об-
ласті, підполковник внутрішньої 
служби Тетяна Фарина наголоси-
ла, що сесії місцевих рад на по-
чатку року повинні затвердити 
об’єкти для проходження пока-
рань, чітко вказати види робіт, 
обов’язково скласти графік і при-
значити відповідальних за їх про-
ведення. Тетяна Михайлівна від-
повіла на запитання сільських та 
селищних голів і роз’яснила поло-
ження окремих нормативно-
правових  документів.

Розвиток територій:  
нове в законодавстві

Галина ЮРСА – 
 головний редактор  

ТРР “Джерело”. 
Фото Миколи КІТЧАКА.

16 листопада в Укра-
їні відзначають про-
фесійне свято пра-
цівники радіо, теле-
бачення і зв’язку. За 
доброю традицією, 
яка налічує 14 років,  
у Тернопільському 
районі в цей час про-
водять кубок з во-
лейболу серед чоло-
вічих команд сіл, се-
лищ та фізкультурно-
с п о р т и в н и х  
колективів.

Трохи історії. У 1999 
році рішенням сесії Тер-
нопільської районної ра-
ди утворена Тернопіль-
ська районна радіоком-
панія “Джерело”.  Тоді у 
районі було ліквідовано 
таке звичне і дуже по-
трібне для сільської лю-
дини проводове радіо. 
Утворилась своєрідна  
“діра” в ефірному просто-
рі, яку заповнювало колись радіо 
Тернопільського району. Великий 
регіон навколо обласного центру 
залишився без оперативної інфор-
мації. З утворенням ТРР “Джерело”  
на частоті 69,86 МГц почали вихо-
дити, спочатку по п’ятницях, а сьо-
годні майже кожного дня, програ-
ми та сюжети про економічне та 
культурне життя Тернопільського 
району, героями яких є прості тру-
дівники нашого краю.

Відділ фізкультури та спорту 
Тернопільської райдержадміністра-
ції очолював тоді Василь Іванович 
Сейнаші. Він і запропонував мені 
як керівнику ТРР “Джерело”  стати 
співорганізатором Кубка Терно-
пільського району з волейболу се-
ред чоловічих команд. Не дуже 
впевнена у власних силах, але 
окрилена підтримкою та спортивно-
організаторським досвідом цієї лю-
дини, я погодилась.  

У 2000 році відбулися перші 
ігри. Приїхало чимало команд. 
Змагання відбулися у спортивній 
залі Великогаївської  школи. Кубок 
ТРР “Джерело” виграла команда з 
Великих Бірок. 

З легкої руки Василя Сейнаші ці 
змагання тривають і до цього часу. 
Василь Іванович, як людина добро-
душна та скромна, на усіх офіцій-
них нарадах, дружніх зустрічах на-
голошував на моїй винятковій ролі 
як ініціатора змагань. Проте саме 

його велике бажання та підтримка 
були основними. І пишу це нині не 
тому, що Василь Сейнаші 14 ве-
ресня цього року раптово та пе-
редчасно покинув цей світ. Це було 
правдою тоді, залишається і сьо-
годні.

Хоч багато хто спочатку думав, 
що змагання на призи ТРР “Дже-
рело” не будуть популярними і 
традиційними, проте цього року 
вони вчотирнадцяте відбулись. 
Ігри проходили у спортивній залі 
Дичківської школи і зібрали чима-
ло учасників та уболівальників. 
Завідуючий сектором молоді та 
спорту Тернопільської райдер-
жадміністрації Василь Заторський, 
колегія у складі судді Національ-
ної категорії Романа Єднаков-
ського та Євгена Гасюка, усі учас-
ники змагань та гості хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять Ва-
силя Сейнаші – людини, яка бага-
то зробила для розвитку спорту в 
Тернопільському районі та цього 
турніру зокрема.

Про хід змагань писати чи го-
ворити непросто, яким би вправ-
ним  спортивним коментарором 
не був. Краще приїхати на турнір 
та все побачити на власні очі. Ме-
ні ж до душі поєдинок за призові 
місця, особливо за першу сходин-
ку п’десталу. Гра тоді така видо-
вищна. Спортсмени віддаються 
грі сповна, ніби змагаються не за 
кубок “Джерела”, а найпрестижні-

ші світові нагороди з мільйонними 
гонорарами. І хто неодноразово 
брав участь у цих іграх, той зможе 
підтвердити правдивість моїх слів. 
Цього року така гра була між 
спортсменами з Великих Гаїв та 
Великої Луки. Змагалися дві гідні 
поваги команди, але удача по-
сміхнулася волейболістам з Вели-
кої Луки. Друге місце здобули 
спортсмени з Лозови, а третє – 
уже згадувані великогаївчани. За 
традицією у змаганнях за кубок 
Тернопільського району з волей-
болу серед чоловічих команд сіл, 
селищ та ФСК з нагоди Дня пра-
цівників радіо, телебачення та 
зв’язку призами ТРР “Джерело” 
нагороджують і за четверте місце. 
Цього разу його здобули хлопці з 
Товстолуга, які вперше брали 
участь у змаганнях.

Вдячна працівникам полів та 
ферм, переробної галузі, які у ці 
дні також відзначили професійне 
свято, а заодно допомогли у про-
веденні турніру —  ТОВ “Стегни-
ківське” (директор Мирон Кубант), 
ПАП “Перемога” (Володимир На-
цюк), ПП “Агролідер” (Віталій Ми-
хайловський), ПП “Хлібодар” 
(Олег Клепач), підприємцям Ва-
силю Ванчурі та Наталії Прокоп-
чук. А ще директору Дичківської 
ЗОШ І-ІІ ст. Андрію Романюку та 
учителю фізичного виховання  
Юрію Гульку за створені умови 
для проведення турніру.

„Джерело” вітало переможців

Володар перехідного кубка Тернопільського району з волейболу  
серед чоловічих команд сіл, селищ та ФСК на призи ТРР „Джерело” —  

команда „Дружба” з Великої Луки та організатори змагань.
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06.00 Православний 
        календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15, 7.05, 8.05 Спорт.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00,
         8.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35, 16.40 Т/с “Таємниця 
      старого мосту”.
11.25 Нехай вам буде
        кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 17.40, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.15 Свiтло.
13.35 Аудiєнцiя. 
        Країни вiд А до Я.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно в Америку.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. 
          Агросектор.
15.25 Життя на рiвних.
15.45 Православна 
      енциклопедiя.
16.10 “Таємницi успiху” 
     з Н. Городенською.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10 Фестиваль пiснi 
          в Коблево.
19.30 ДПКЄ-2013. 
      Жеребкування.
20.05 Концерт “Пiсня 
         об’єднує нас”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Знак питання.
21.55 Концерт “Мелодiя 
     двох сердець”.
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, 
         23.45 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.

09.55, 17.10 Т/с “Любов 
      та покарання”.
11.50 “Росiйськi сiмейнi 
         драми”.
12.55 Комедiя “Iспанський 
          вояж Степановича”.
14.40 Комедiя “Тайський
        вояж Степановича”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15, 21.20 Т/с “Цiна життя”.
22.25 “Грошi”.
00.00 Драма “Шпигуне, 
            вийди геть”.

інтер
05.25 Х/ф “Кохати 
       по-росiйськи-3”.
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, 12.20 Т/с “Тест на
            любов”.
13.25 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Жити далi”.
23.35 Т/с “Кулiнар”.
00.35 Х/ф “Милi кiстки”.

ICTV
06.10, 7.25 Дiловi факти.
06.15 Економiчний iнтерес.
06.20 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.35, 8.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
          новини.
10.00 Анекдоти по-українськи.
10.10, 22.15 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
11.40, 13.00 Т/с “Лiтєйний”.
14.00 Т/с “Врятувати 
      або знищити”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Департамент”.
23.25 Свобода слова.

стБ
05.10, 15.55 “Усе буде добре!”
06.40, 18.20 “Неймовiрна 
     правда про зiрок”.
08.05 “Танцюють всi!-6”.
12.40 “Битва екстрасенсiв.
          Чоловiки проти жiнок”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб-4”.
22.25 “Детектор 
            брехнi-4”.

23.35 “Один за всiх”.

новий канал
05.35 Будинки мажорiв.
06.15, 13.25 М/с “Черепашки
        нiндзя”.
06.35, 13.40 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Казки на нiч”.
10.55, 17.55, 22.00
         Т/с “Воронiни”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини
       на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря 
       Зайцевої”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Спiвай, якщо зможеш.

тРк «Україна»
05.15 Х/ф “Свiдок”. (2).
05.40 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Зведена сестра”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10, 17.20, 22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!
         Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П’ятницький.
         Роздiл третiй”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Ультиматум
      Борна”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.45 Х/ф “Поспiшай
          кохати”.
11.50 “Пороблено в Українi”.
13.15 “КВК”.
15.45 “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 “Час розплати”. (2).
01.00 Х/ф “Розмальована
          вуаль”. (2).

нтн
05.10 Х/ф “Рiорiта”.
07.00 “Агенти впливу”.
08.00 “Правда життя”.

08.30 “Легенди шансону”.
09.30 Д/с “Пiвдень. 
     Нерадянський Союз”.
10.30 Т/с “Далекобiйники-2”.
14.45 Т/с “Пандора”.
19.00, 21.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Даїшники”.
22.00 Т/с “Згадати 
         майбутнє”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30, 7.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу 
          Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
09.55, 21.05 Країна У.
11.00 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з 
      майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.10 Вiталька.
23.10 Дурнєв+1.
23.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.05 Телеканал “Доброго 
     ранку”.
08.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Познер”.

Мега
06.00 Камiнь за 400 мiльйонiв.

06.40, 11.00 Загадки планети.
07.30, 12.00 Смертельна 
         зустрiч.
08.20, 14.00 Сучаснi дива.
09.10 У пошуках пригод.
10.00 Аферисти проти туристiв.
13.00 Втрачена фреска да Вiнчi.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Пiдроблена iсторiя.
17.00, 19.40 У пошуках iстини.
18.00 Д/ф “На гойдалцi 
        влади. Зниклi дружини”.
20.40 Д/ф “Сонька Золота 
        Ручка. Кiнець легенди”.
21.40 Д/ф “Маскарад”.
22.30 Пустелi: життя на межi.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Покер.

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 Вiстi 
    - Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Єфросинiя. 
        Тайгова любов”.
14.10 Т/с “Таємницi iнституту
       шляхетних дiвчат”.
15.25 А. Доброхотов. “Таємницi
       Фауста i таємницi Гете”.
16.10 Д/с “Вiдображений час”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Пiлот
        мiжнародних авiалiнiй”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Росiйська 
         спадкоємиця”.
21.25 Т/с “Шерлок Холмс”.
23.00 “Пiд владою смiття”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Бiла ведмедиця”.
11.00 Т/с “Гончi-4”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Мiцний 
         горiшок-3: вiдплата”. (2).
00.30 Х/ф “Смертельний 
          рiй”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
        життя. Роман Гонтюк”.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий 

            еспресо”.
14.30 “Моднi iсторiї з Оксаною 
       Новiцькою”.
15.00, 18.30, 21.00 “Соцiальний
          пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
         економiка”.
16.20, 23.45 Д/с “Дивовижнi
        жителi саду”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50, 22.40 “Економiчний 
     пульс”.
19.00 В гостях у 
        Д. Гордона. А. Мягков.
20.00 Слiпа любов.
21.35 Олексiй Герман.
        Труднощi перекладу.
22.45 Люди-феномени.
00.30 Т/с “Ескорт 
         агентство”. (3).

нтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Т/с “Усе включено”.
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 “П’ятницький. 
        Роздiл третiй”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила. 
         Продовження”.
23.35 Х/ф “Страшнi 
         лейтенанти”.

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Серця чотирьох”.
11.15 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.15, 22.40 Т/с “Сезон 
       полювання”.
14.25 Х/ф “Дитина до
        листопада”.
16.15 “Жарт за жартом”.
17.15 Х/ф “Хованки”.
19.10 Х/ф “Янголи смертi”.
21.00 Х/ф “Невiдомi сторiнки
        з життя розвiдника”.
23.45 Т/с “Сезон 
         полювання-2”.

Ут-1
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15, 7.05, 8.05 Спорт.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
      Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40, 15.55 Т/с “Таємниця
         старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай вам буде
        кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.35, 21.30 Дiловий свiт.
12.20 Знак питання повтор.
12.30 Рояль в кущах.
13.00 Як це?
13.25 Х/ф “Бризки 
         шампанського”.
15.15 Euronews.
15.20 Хто в домi хазяїн?
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
16.55 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
18.50 Фiнансова перспектива.
19.00 Останнє попередження.
19.25 Концерт “Мелодiя 
     двох сердець”.
21.35 Свiт спорту.
21.40 Концертна програма
          “Мелодiя двох сердец”.
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, 17.10 Т/с “Любов 
       та покарання”.
11.15 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.20, 13.30 Т/с “Костоправ”.
14.35, 15.40, 20.15, 21.20 
       Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Мiняю жiнку-8”.
00.15 Трилер “Не кажи
          нiкому”. (2).

інтер
05.25, 19.05 Т/с “Пасiчник”.
06.10, 23.20 Т/с “Кулiнар”.

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 “Жити далi”.
12.30 Д/с “Слiдство вели...
          з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося 
          в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Майор полiцiї”.
00.25 Х/ф “Нiчний рейс”. (2).

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.30 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi 
  новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм.
8.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
      новини.
10.15, 13.00 Анекдоти 
     по-українськи.
10.20, 16.35 Т/с “Лiтєйний”.
13.05, 22.15 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
14.35, 20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Бiлий тигр”. (2).

стБ
05.55, 15.55 “Усе буде добре!”
07.25, 18.20 “Неймовiрна 
    правда про зiрок”.
09.20 Х/ф “Мрiї з пластилiну”.
11.20 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “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
05.15 Будинки мажорiв.
06.20, 13.25 М/с “Черепашки
           нiндзя”.
06.35, 13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00, 20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 17.55, 22.00 
          Т/с “Воронiни”.

14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря 
     Зайцевої”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Знайти крайнього.

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
         зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20, 22.30
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. 
           Роздiл третiй”.
12.00 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок!
       Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П’ятницький.
         Роздiл третiй”.
22.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi-6”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Єдина”.
12.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50, 19.00 “Орел i решка”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя прекрасна
        няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
       домогосподарки”. (2).

нтн
05.25 Х/ф “Сьома куля”.
06.45 Х/ф “Таємницi 
          мадам Вонг”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Даїшники”.
14.40, 17.00 Т/с “Павутиння-5”.
16.45, 19.00, 21.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати
         майбутнє”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30, 7.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
09.55, 21.05 Країна У.
11.00 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.05 Телеканал 
       “Доброго ранку”.
08.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
          з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “За один крок 
     вiд Третьої свiтової”. Фiльм 1.

Мега
06.00 Втрачена фреска да Вiнчi.
06.40, 11.00 Загадки планети.
07.30, 12.00 Смертельна зустрiч.
08.20, 14.00 Сучаснi дива.
09.10 У пошуках пригод.
10.00 Аферисти проти туристiв.
13.00 Таємницi фараонiв: ДНК.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Гучна справа.
17.00, 19.40 У пошуках iстини.
18.00 Д/ф “Загадкова смерть у 
Каннах. Савва Морозов”.

20.40 Д/ф “Щелоков”.
21.40 Д/ф “Знайти
         i знешкодити. Кроти”.
22.30 Пустелi: життя на межi.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Покер.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15Т/с “Детективне агентство
           “Iван та Мар’я”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi -
          Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Єфросинiя. 
        Тайгова любов”.
14.10 Т/с “Таємницi iнституту 
        шляхетних дiвчат”.
15.25 А. Доброхотов. “Таємницi 
       Фауста i таємницi Гете”. 
16.10 Д/с “Вiдображений час”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Пiлот
       мiжнародних авiалiнiй”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Росiйська 
         спадкоємиця”.
21.25 Т/с “Шерлок Холмс”.
23.00 “Спецiальний
           кореспондент”.
23.55 “Таємницi Першої 
         свiтової вiйни”. 

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “800 льє вниз 
          Амазонкою”.
13.25 “Змова ляльководiв. 
          За наказом богiв”.
14.45 “Цiлком таємно: 
          мiлiцейське свавiлля”.
15.45 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.40 Х/ф “Вiдображення”.
18.45 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
          Зенiт  Атлетико.
21.25 Лiга чемпiонiв 
         УЄФА. Борусiя — Наполi. 
23.45 Про Лiгу чемпiонiв 
         + огляд iгрового дня.

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Олена Вiтрiченко”.
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 Слiпа любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олексiй Герман. 
         Труднощi перекладу.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00 Люди-феномени.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20, 23.45 Д/с “Дивовижнi
           жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: 
          ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у 
        Д. Гордона. А. Мягков.
20.00 Загибель адмiралiв.
21.35 Любов на все життя.
22.45 Кого ударить блискавка.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3). 

нтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Т/с “Усе включено”.
08.00, 11.00, 14.00,
           17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Загарбники”.
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 “П’ятницький. 
          Роздiл третiй”.
21.35 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.00 Т/с “Бомбила. 
         Продовження”.
23.55 Х/ф “Ден”.

Enter-фiльм
09.45 Х/ф “Хованки”.
11.40, 16.40 “Жарт
          за жартом”.
12.40 Т/с “Сезон полювання”.
13.45, 22.45 Т/с
          “Сезон полювання-2”.
14.50 Х/ф “Портрет iз дощем”.
17.40 Х/ф “Поїздка у Вiсбаден”.
19.20 Х/ф “Прощавай, 
          шпана замоскворецька...”
21.15 Х/ф “Особливо
           небезпечнi”.
00.55 Х/ф “Невiдомi сторiнки 
            з життя розвiдника”.
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06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15, 7.05, 8.05 Спорт.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
         8.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.35 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв’язку 
         з громадянами.
10.00 Пряме включення з
     Кабiнету мiнiстрiв України.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.10 Не вiр худому кухарю.
11.40 Книга.ua.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.00, 21.30 Дiловий
            свiт.
12.35 Х/ф “Вони йшли
          на Схiд”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
15.45 Щоденник ДПКЄ-2013.
16.05, 21.55 Українська пiсня.
16.55 Т/с “Тiнi зникають
         опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Бiатлон. Кубок свiту.
  Iндивiдуальнi перегони (жiн.).
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Кроки на Захiд.
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, 23.50 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
           з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
          та покарання”.
11.15 “Росiйськi сiмейнi
          драми”.
12.20, 13.25 Т/с “Костоправ”.
14.35, 15.40, 20.15, 21.20
          Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Територiя обману”.
00.05 “Тачки-2”.

Інтер
05.25, 19.05 Т/с “Пасiчник”.
06.10, 23.20 Т/с “Кулiнар”.

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 “Майор
          полiцiї”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося
           в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.25 Х/ф “Наперекiр
         долi”. (2).

ICTV
06.35, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Економiчний iнтерес.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
         новини.
10.15, 13.00 Анекдоти 
         по-українськи.
10.20, 16.35 Т/с “Лiтєйний”.
13.05, 22.15 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.25, 20.10 Т/с 
         “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Шiсть куль”. (2).

стБ
05.40 “Чужi помилки. 
      Убити ученого”.
06.25, 15.55 “Усе буде добре!”
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.50 “Моя правда. 
          Зваженi i щасливi”.
10.50 “Врятуйте 
         нашу сiм’ю-2”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.40 “МайстерШеф-3”.

Новий канал
05.15 Будинки мажорiв.
06.20, 13.20 М/с “Черепашки
       нiндзя”.
06.35, 13.40 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00, 20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.55, 17.55, 22.00 

        Т/с “Воронiни”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
     на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник 
       лiкаря Зайцевої”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
        зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20, 21.00,
      23.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький.
        Роздiл третiй”
12.00 “Хай говорять.
        Мiс Всесвiт-2013”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
        Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П’ятницький.
        Роздiл третiй”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв
   УЄФА. “Шахтар” “Сосьєдад”.
00.30 Т/с “Мент 
          у законi-6”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50, 19.00 “Орел i решка”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя 
          прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
        комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

НтН
05.50 Х/ф “Зелений фургон”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Даїшники”.
14.40, 17.00 
      Т/с “Павутиння-5”.
16.45, 19.00, 21.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати 

         майбутнє”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).
00.00 Т/с “Закон i
          порядок”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30, 7.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
09.55, 21.05 Країна У.
11.00 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.05 Телеканал “Доброго 
        ранку”.
08.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Полiтика”.

Мега
06.00 Мексика: наркокартелi.
06.40, 11.00 Загадки планети.
07.30, 12.00 Смертельна
        зустрiч.
08.20, 14.00 Сучаснi дива.
09.10 У пошуках пригод.
10.00 Аферисти 
         проти туристiв.
13.00 Камiнь за 400 мiльйонiв.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.

16.00 Гучна справа.
17.00, 19.40 У пошуках iстини.
18.00 Д/ф “Кузькина 
        мати. Пiдсумки”.
20.40 Д/ф “Берiя”.
22.30 Пустелi: життя на межi.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Покер.

ртр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Детективне 
      агентство “Iван та Мар’я”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
        Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
       моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi iнституту 
        шляхетних дiвчат”.
15.25 Б. Патон. “Технологiя 
        металiв i зварювання”.
16.10 Д/с “Вiдображений час”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Пiлот
         мiжнародних авiалiнiй”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Росiйська
        спадкоємиця”.
21.25 Т/с “Шерлок Холмс”.
23.00 “Коли наступить голод”.
23.50 “Культурна революцiя”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “Арктичний вибух”.
13.30 “Змова ляльководiв.
        Кiльця долi”.
14.50 “Цiлком таємно: 
      остання таємниця кiлера”.
15.50 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.45 Х/ф “Ейр Америка”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Спiймати i 
       вбити”. (2).
00.05 Х/ф “Тепловий
         удар”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Сергiй Бубка”.
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 Загибель адмiралiв.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Любов на все життя.
12.45 “Соцiальний статус: 
       ваша пенсiя”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Кого ударить блискавка.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
        економiка”.
16.20, 23.45 Д/с “Дивовижнi
           жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        Н. Сафронов.
20.00 Подвиг Гастелло.
         Правда i вигадка.
21.35 Мiй син  Андрiй Краско.
22.45 НЛО. Очевидцi.
00.30 Т/с “Ескорт 
          агентство”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Т/с “Усе включено”.
08.00, 11.00, 14.00,
          17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Загарбники”.
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 “П’ятницький. 
          Роздiл третiй”.
20.35 Т/с “Бомбила.
         Продовження”.
21.35 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.00 Т/с “Бомбила.
          Продовження”.
23.50 Х/ф “По праву”.

Enter-фiльм
09.35 Х/ф “Дитина до 
         листопада”.
11.25, 18.15 Х/ф “Жарт 
          за жартом”.
12.25, 22.25 Т/с “Сезон
         полювання-2”.
14.35 Х/ф “Сибiрський
            цирульник”.
19.15 Х/ф “Серця чотирьох”.
20.50 Х/ф “Бунтiвний 
        “Орiон”.
00.35 Х/ф “Депресiя”.

Ут-1
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15, 7.05, 8.05 Спорт.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00,
          8.30 Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть
           студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 16.00 Т/с “Таємниця 
        старого мосту”.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Нехай вам буде
      кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.00, 21.30 Дiловий свiт.
12.15 Д/ф “Академiк Борис 
     Патон. Праця 
       на все життя”.
12.40 Х/ф “Iди i дивись”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Щоденник ДПКЄ-2013.
16.45 Т/с “Тiнi зникають 
          опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Останнє попередження.
19.20 Бiатлон. кубок 
      свiту. Iндивiдуальнi 
        перегони (чол.).
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр’я”. 25 рокiв.
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, 23.50 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
         з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Любов 
           та покарання”.
11.20 “Росiйськi сiмейнi
           драми”.
12.25, 13.30 Т/с “Iсторiя 
          льотчика”.
14.30, 15.40, 20.15, 21.20 
       Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Iлюзiя безпеки. 
          Згущенка на олiї”.
00.05 Драма “Бiля моря”.

Інтер
05.25, 19.05 Т/с “Пасiчник”.
06.10, 22.25 Т/с “Кулiнар”.

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 “Майор 
         полiцiї”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося
        в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Шоу Трумана”.

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.30 Економiчний iнтерес.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
       новини.
10.15, 13.00 Анекдоти
       по-українськи.
10.20, 16.35 Т/с “Лiтєйний”.
13.05, 22.20 Т/с “Прокурорська
             перевiрка”.
14.30, 20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф “Вуличний боєць”.

стБ
05.05 “Чужi помилки. 
          На все заради неї”.
05.50, 15.55 “Усе буде добре!”
07.30, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
08.55 Х/ф “Мiй принц”.
11.00 “Кохана, ми
           вбиваємо дiтей”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.40 “Зваженi
           i Щасливi-3”.

Новий канал
05.15 Будинки мажорiв.
06.20, 13.25 М/с “Черепашки 
          нiндзя”.
06.35, 13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00, 20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 17.55, 22.00
         Т/с “Воронiни”.
13.20, 14.30 Kids’ Time.
14.55 Т/с “Друзi”.

15.55 Т/с “Двi дiвчини 
        на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря 
          Зайцевої”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
           зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20, 22.30 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький.
           Роздiл третiй”.
12.00 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
          Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
19.50 Футбол. Лiга Європи 
            УЄФА. “Генк” 
         “Динамо” (Київ).
22.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у
         законi-6”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки —
          вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50, 19.00 “Орел i решка”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя 
          прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши 
          комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
          домогосподарки”. (2).

НтН
04.50 Т/с “Павутиння-5”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
         справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Даїшники”.
14.40, 17.00 Т/с “Павутиння-6”.
16.45, 19.00, 21.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати 
        майбутнє”. (2).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30, 7.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
09.55, 21.05 Країна У.
11.00 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.05 Телеканал “Доброго 
           ранку”.
04.00, 8.00, 11.00, 14.00 Нови-
ни.
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 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Проти ночi”.

Мега
06.00 Таємницi фараонiв: ДНК.
06.40, 11.00 Загадки планети.
07.30, 12.00 Смертельна
        зустрiч.
08.20, 14.00 Сучаснi дива.
09.10 У пошуках пригод.
10.00 Аферисти проти туристiв.
13.00 Скарб да Вiнчi.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Гучна справа.
17.00, 19.40 У пошуках iстини.
18.00 Д/ф “Старший
        син Сталiна”.

20.40 Д/ф “Кузькина мати. 
        Цар-бомба”.
21.40 Д/ф “Кузькина 
        мати. Пiдсумки”.
22.30 Пустелi: життя на межi.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Прихована iстина.

ртр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Детективне  
    агентство “Iван та Мар’я”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
        Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi
     iнституту шляхетних 
         дiвчат”.
15.25 Б. Патон. “Технологiя
      металiв i зварювання”. 
16.10 Д/с “Вiдображений час”.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Острiв
      непотрiбних людей”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Росiйська
          спадкоємиця”.
21.25 Т/с “Шерлок Холмс”.
23.00 “Поєдинок”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “Жах: Торнадо
           у Нью-Йорку”.
13.30 “Змова ляльководiв. 
        Хто врятує Землю?”
14.50 “Цiлком таємно:
        чисто футбольне 
         вбивство”.
15.45 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.45 Х/ф “Справжня МакКой”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
         Днiпро — Пандурiй. 
00.00 Про Лiгу Європи +
          огляд iгрового дня.

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
      життя. Наталiя Добринська”.
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 Подвиг Гастелло.
         Правда i вигадка.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Мiй син 
       Андрiй Краско.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Україна-Європа:
           маятник Фуко”.
14.00 НЛО. Очевидцi.
15.15, 21.25 “Соцiальна
            економiка”.
16.20, 23.45 Д/с “Дивовижнi 
          жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: 
        вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у 
       Д. Гордона. 
        М. Расторгуєв.
20.00 Втеча з раю.
21.35 Залiзний Гармаш 
        i його маленькi 
                слабкостi.
22.45 Iнодi вони повертаються.
00.30 Т/с “Ескорт
             агентство”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Т/с “Усе включено”.
08.00, 11.00, 14.00, 
        17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Загарбники”.
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 “П’ятницький. 
         Роздiл третiй”.
20.35 Т/с “Бомбила. 
           Продовження”.
21.35 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.00 Т/с “Бомбила. 
          Продовження”.
23.55 Т/с “Небезпечний
             зв’язок”.

Enter-фiльм
09.45 Х/ф “Призначення”.
11.30, 16.30 Х/ф “Жарт за 
       жартом”.
12.30 Т/с “Сезон
          полювання-2”.
14.40 Х/ф “Янголи смертi”.
17.30 Х/ф “Портрет
           iз дощем”.
19.20 Т/с “Синдикат-2”.

четВер, 28 листопада
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“...Всі були готові на жерт-
ви, знали, що не сьогодні-
завтра їх знищать, але їх 
турбувало передовсім: чи 
знатиме світ про це, чи світ 
щось скаже?.. 

І друга проблема — ще 
більш духовна: чи буде кому 
помолитися за всіх, хто за-
гинув?”.

о. Олександр  
Биковець. 

Ірина ЮРКО.

Навіть вісім десятиліть 
опісля свічка, що ме-
рехтить у вікні, видаєть-
ся мені гідною відповід-
дю на риторику  
о. Олександра Биковця. 
23 листопада виповню-
ється 80 років, які відді-
ляють нас від страшно-
го голоду 1932-1933  
років.

“І було пекло  
на землі…”

Готуючи цю публікацію, за 
порадою постійного читача 
газети “Подільське слово”, 
голови Тернопільської об-
ласної ради у 2006-2009 ро-
ках Михайла Миколенка, взя-
ла на опрацювання книгу “І 
було пекло на землі… Голо-
домор 1932-1933 років в 
Україні: передумови, меха-
нізми виникнення, наслідки”, 
яка вийшла у тернопільсько-
му видавництві “Джура” 2008 
року за сприяння Тернопіль-
ської обласної ради, яку в 
той час очолював Михайло 
Миколенко. 

У книзі автор Микола Ла-
зарович зібрав спогади свід-
ків та жертв Голодомору, які 
після трагедії з Наддніпрян-
щини переселилися до Тер-
нопільської області. Серед 
них 52 спогади мешканців 
Тернопільського району. Праця 
містить список 77 осіб, які вижили 
після Голодомору і переселилися 
у Тернопільський район. У зна-
чному за обсягом дослідженні  
“І було пекло на землі…” зосе-
реджені документи, твори худож-
ньої літератури та усної народної 
творчості, понад 600 світлин, до-
відкові матеріали, які відобража-
ють трагічні сторінки 1932-1933 
рр. в історії України. Микола Ла-
зарович проаналізував і роль за-
собів масової інформації та полі-
тичних чинників у донесенні прав-
ди про Голодомор в Україні до 
світової громадськості.

Пропонуємо читачам “Поділь-
ського слова” вибрані спогади з 
книги “І було пекло на землі…” 
мешканців Тернопільського райо-
ну.

Марія Гаврилівна Демчак 
(Київська) під час Голодомору 
проживала у селі Нижні Торгаї 
Нижньосірогозького району 
Херсонської області, нині меш-
кає у селі Великий Глибочок 
Тернопільського району: “Ра-
зом із сім’єю я пережила два Го-
лодомори у 1932-33 рр. та в 
1946-47 рр. 1933 року наша сім’я 
складалася з шести осіб. Голодна 
смерть забрала життя брата Ана-
толія, на межі смерті була мама з 
немовлям. Виживали, харчуючись 
травою щирицею, корінням бо-
лотної трави та цвітом акації – усе 
це сушили, перетирали, товкли в 
ступі і випікали хліб. Щоб підтри-
мати сім’ю, батько зарізав тільну 
корову та пару овець. З часом на-
ша велелюдна вулиця зовсім 
опустіла. Після голоду 1932-33 
років у сім’ї моєї бабусі з 11 чле-
нів родини вижили двоє – бабуся 
та її найменша донька. Багато сі-
мей помирали у своїх хатах, їх не 
було кому поховати. Тіла закопу-
вали переважно на городі. Чи бу-
ли коли-небудь їх перепоховання 
– не пригадую. Нехай ніколи тако-
го більше не повториться”.

Петро Данилович Євтушенко 
під час Голодомору проживав у 
селі Пролетарське Коробків-
ського району Чернігівської об-

ласті, нині мешкає у  
с. Мишковичі Тернопільського 
району: “Народився 1 січня 1930 
року на Чернігівщині, поблизу  
м. Батурин, у родині робітника. У 
нашій сім’ї було двоє дітей – я і 
молодший брат. Коли почався Го-
лодомор, мені виповнилося 2 ро-
ки. У той час батько працював на 
залізниці, мати була зайнята у 
сільському господарстві. Певно, 
завдяки цьому ми і вижили тоді. 
Цей Голодомор пам’ятаю дуже 
смутно, однак, багато знаю з роз-
повідей матері. Коли сталінські 
сатрапи прийшли у село, вони 
ретельно нишпорили у пошуках 
їжі в кожній оселі. Усе знайдене 
вилучали, забирали худобу. У нас 
вдома не було нічого – ні хліба, ні 
зерна. Усі пухли з голоду. На межі 
смерті мене врятувала сусідка, 
простягнувши холодну картопли-
ну…”.

“Живі”
Того ж 2008 року на екрани 

українського телебачення вийшов 
фільм “Живі” Сергія Буковського, 
який здобув Гран-прі Міжнарод-
ного  медіафоруму в Женеві 
(Швейцарія). Вітчизняний фільм 
показали у Гарвардському універ-
ситеті, в рамках офіційної програ-
ми Кіно і відеофестивалю Марґа-
рет Мід у Нью-Йорку. Показ філь-
му “Живі” на цьому фестивалі – 
це не лише давно належне визна-
ння Сергія Буковського як одного 
із найталановитіших українських 
режисерів сьогодення, це прорив 
важливої теми Великого голоду в 
Україні 1932-1933 років у міжна-
родний дискурс. Це свідчення, що 
світова спільнота нарешті серйоз-
но почала говорити про Голодо-
мор. 

Фільм викликав позитивну ре-
акцію глядачів. Картина “Живі”, на 
думку професора історії України 
Гарвардського університету Сер-
гія Плохія, це найкращий доку-
ментальний фільм в історії Украї-
ни. “Автори фільму досягли того, 
чого не вдалося вповні зробити 
нікому до них: поєднати правду 
історичного факту із правдою 
емоційного переживання та пред-

ставити українську історію у 
контексті історії світової, — 
зазначив Сергій Плохій. — 
Ця екранізація — не тільки 
пам’ятник загиблим та уклін 
живим, але й сповнене по-
чуття та гідності послання 
нащадкам”. 

У фільмі Буковського по-
єднані дві сюжетні лінії. Од-
ну можна назвати детектив-
ною, другу — історично-
психологічною. Глядач по-
ринає у захопливу, таємни-
чу і трагічну історію життя 
валійського журналіста Ґа-
рета Джоунза, чи не єдино-
го міжнародного автора, 
який мотивований власним 
ідеалізмом і журналістською 
чесністю ризикує життям, 
порушує заборону НКВД і 
пішки йде ураженими Голо-
домором українськими се-

лами, щоб потім розказати 
світу про побачене. 

Випускник Кембриджсько-
го університету, поліглот, осо-
бистий помічник британсько-
го прем’єра Девіда Лойда 
Джорджа, Ґарет Джоунз мав 
перед собою перспективи 
стрімкої кар’єри. Він обдаро-
ваний інстинктивним відчут-
тям історії, його тягне туди, 
де розгортаються епохальні 
події: він потрапляє в один 
літак із ще не таким відомим 
тоді вождем німецьких нацис-
тів Адольфом Гітлером і задо-
кументовує цю зустріч у що-
деннику. Пізніше Джоунз при-
їжджає у Москву, щоб пере-
свідчитися на власні очі, як 
відбувається будівництво “ко-
муністичного раю”. Те, що він 
бачить, не лише жахає, але 
змушує його діяти. Він стає на 
бік мордованих тисячами 
українських селян, по суті 
жертвує кар’єрою, йде всупе-
реч порадам і починає писати 
у світовій пресі про Голодо-
мор. Джоунз платить за свій 

вибір життям. Силою обставин 
чесний голос Ґарета Джоунза бу-
ло заглушено на довгі десятиліт-
тя. Фільм Буковського повертає 
його нам, а з ним і таємничу, спо-
внену пригод біографію, яка вар-
та не одного фільму чи роману. 

Друга сюжетна лінія “Живих” 
— це теж інший, заглушений на 
десятиліття голос українського 
народу, свідчення осіб, які про-
йшли через пекло штучного голо-
ду і бачили навколо себе агонію 
повільного згасання життів близь-
ких, сусідів, односельчан і просто 
незнайомих — число яких сягнуло 
мільйонів. 

Слухаючи цих очевидців, вдив-
ляючись у їхні немилосердно по-
орані часом, однак, такі чудові 
обличчя, усвідомлюєш, що не 
цифра має значення, а кожне 
людське життя, незамінне, уні-
кальне, без ціни. Перші кадри 
“Живих” могли б здатися для ба-
гатьох, — принаймні так здалося 
мені особисто, — поцілунком 
смерті для всього фільму. На 
екрані з’являється то сумний, то 
обурений Віктор Ющенко, який 
таврує сталінських душогубів. Та-
ка картинка мусила б безнадійно 
заполітизувати фільм. Однак Сер-
гій Буковський майстерно відхо-
дить від політики. Його камера 
занурюється на сімдесят незабут-
ніх хвилин у світ українського се-
ла, в якому режисер, що прожив 
життя у місті, почувається цілком 
своїм. 

Співрозмовники Буковського 
відкриваються, діляться спомина-
ми, плачуть, але теж сміються, 
вкотре жахаються пережитому, 
але теж співають. Вражає не ли-
ше те, що вони розказують, але і 
як саме вони розказують. Сокови-
та мова, що на диво мало підда-
лася русифікації, жарти, здорова 
самоіронія і якась непідробна 
шляхетність у голосі, манері роз-
мовляти. Ці скромні люди, які ти-
хо говорять, не б’ють себе в гру-
ди і не волають, що вони – жерт-
ви, лишають найсильніше вра-
ження від фільму Сергія Буков-
ського. 

Свічка у вікні

ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ІЗ 
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
Г О Л О Д О М О Р У - Г Е Н О Ц И Д У  
1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІД-
ДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІ-
АЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ 
РАД

У 2013 році — 80-і роковини 
Голодомору 1932-1933 років в 
Україні. Щороку в четверту субо-
ту листопада пам’ять про мільйо-
ни втрачених життів, біль тисяч 
родин об’єднують нас, і тисячі 
людей запалюють свічку пам’яті 
та приходять до пам’ятних знаків 
у Києві, у своїх містах і селах, 
щоб вшанувати невинно убієнних 
голодом українців. Ця пам’ять 
сприяє суспільній злагоді та по-
розумінню між людьми, 
об’єднаними спільним болем за 
минуле і надією на майбутнє. 
Проте, вона постійно потребує 
нашої з вами активної підтрим-
ки.

Громадський комітет із вшану-
вання пам’яті жертв Голодомору-
геноциду 1932-1933 років в Укра-
їні, до якого увійшли відомі гро-
мадські, мистецькі діячі, науковці 
та представники церков, зверта-
ється до вас із проханням долу-
читись до організації Всенарод-
ного дня пам’яті у вашому насе-
леному пункті: впорядкувати мо-
гили жертв Голодомору І932-
1933 років та меморіальні знаки, 
напередодні 23 листопада 2013 
року організувати панахиди за 
померлими та пам’ятні заходи, 
закликати мешканців запалити 
цього вечора у вікні свічку на 
знак пам’яті про жертв Голодо-
мору.

У 80-і роковини Громадський 
комітет оголошує про створення 
додаткового тому Національної 
книги пам’яті. До нього мають 
увійти послання місцевих тери-
торіальних громад, які вшанову-
ють пам’ять жертв у 2013 році, 
до нащадків, яким випаде цей 
обов’язок у 100-і роковини най-
більшої в історії нашого народу 
трагедії.

Просимо вас скласти таке ко-
ротке послання — воно стане 
сторінкою меморіального тому 
Книги пам’яті і буде зберігатися 
в Національному музеї “Меморі-
ал пам’яті жертв голодоморів в 
Україні”. Також просимо делегу-
вати вашого представника (пред-
ставників) на заходи вшанування 
у Києві, де вони передадуть по-
слання від свого села чи селища 
та отримають відповідне свідо-
цтво про вклад вашої громади у 
творення Книги пам’яті.

Всеукраїнські заходи вшану-
вання пам’яті жертв Голодомору 
відбуватимуться 23 листопада на 
території Національного музею 
“Меморіал пам’яті жертв Голодо-

морів в Україні” у Києві з 14.00 
до 17.00, разом з тим, представ-
ників громад чекатимуть в Києві 
з ранку до пізнього вечора. Реє-
страція сторінок до нового тому 
Національної книги пам’яті від-
буватиметься в Українському до-
мі (вул. Хрещатик, 2).

Для ширшого анонсування за-
ходів надсилайте нам свою  
інформацію на електронну адре-
су: 32-33@holodomor.in.ua. Гро-
мадський комітет має свій сайт 
holodomor33.org.ua, на якому бу-
дуть розміщені всі надіслані ма-
теріали з висвітлення заходів 
вшанування пам’яті жертв Голо-
домору.

Ми віримо: лише поєднання 
зусиль, енергії та доброї волі всіх 
небайдужих людей стане запо-
рукою гідного вшанування пам’яті 
мільйонів наших співгромадян.
З повагою — співкоординатор 

Громадського комітету із 
вшанування пам’яті жертв 

Голодомору-геноциду 1932-
1933 років в Україні Іван 

ВАСЮНИК, голова 
Тернопільського обласного 
відділення Всеукраїнської 

асоціації сільських і селищних 
рад Анатолій КУЛИК.

До складу Громадського комі-
тету із вшанування пам’яті жертв 
Голодомору-геноциду 1932-1933 
років в Україні увійшли 46 знако-
вих постатей у науковому, мис-
тецькому та громадському житті 
країни: Мирослава Антонович, 
Ольга Богомолець, В’ячеслав 
Брюховецький, Володимир 
В’ятрович, Володимир Василен-
ко, Іван Васюник, Василь Вовкун, 
Анатолій Гайдамака, Людмила 
Гриневич, Дмитро Гнатюк, Петро 
Гончар, Іван Дзюба, Іван Драч, 
єпископ Євстратій (Зоря), Андрій 
Жолдак, Микола Жулинський, Єв-
ген Захаров, Євген Золотарьов, 
Олександр Іванків, Геннадій Іва-
нущенко, Сергій Квіт, Андрій Ко-
гут, Роман Круцик, Ніла Крюкова, 
Станіслав Кульчицький, Андрій 
Козицький, Олег Слабоспицький, 
Олександр Максимчук, Василь 
Марочко, Ніна Матвієнко, Марія 
Матіос, отець Олекса Петрів, 
Дмитро Павличко, Мирослав По-
пович, Олег Рибачук, Стефан Ро-
манів, Євген Сверстюк, Михайло 
Свистович, Володимир Сергійчук, 
Євген Станкович, Микола Старо-
войтов, Олеся Стасюк, Лесь Та-
нюк, Володимир Тиліщак, Тарас 
Шамайда, Ігор Юхновський.

Вельмишановні 
співвітчизники!

Сільським, селищним, міським головам,
депутатам сільських, селищних, районних рад

80-ті роковини Голодомору ●

Керівникам управлінь,відділів райдержадміністрації,
директорам підприємств, організацій, установ,

фермерам, підприємцям, релігійним та громадським
організаціям, сільським та селищним головам

ЗВЕРНЕННЯ
Шановні громадяни!

Міжнародний день інвалідів, який відзначається 3 грудня, нага-
дує суспільству про турботу і обов’язок перед людьми з обмежени-
ми можливостями. Сьогодні для України проблема захисту інвалідів 
набуває значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки серед 
населення держави.

Усім нам потрібно зробити все можливе для формування гідних 
умов життя людей, скривджених долею, переосмислити все, що 
зроблено для підтримки людей з особливими потребами, консолі-
дувати наші зусилля задля їх гармонійної інтеграції у сучасне сус-
пільство.

Звертаємось до всіх людей доброї волі, колективів установ, ор-
ганізацій, підприємств, релігійних і громадських організацій не об-
минути жодної людини, внести свій вклад у благодійну справу. 
Адже саме ми створюємо умови для того, щоб вони не почувалися 
відчужено та змогли реалізувати себе у цьому житті.

Для надходження благодійних внесків відкрито спеціальний ра-
хунок в УДКСУ у Тернопільському районі: р/р 35422001001651, код 
25345349, МФО 838012, отримувач: Територіальний центр соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних послуг), благодійні по-
жертвування.

Голова Тернопільської 
районної ради Василь ДІДУХ. 

Голова Тернопільської райдержадміністрації 
Віктор ЩЕПАНОВСЬКИЙ.
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Мирон САГАЙДАК,  
голова осередку 
Всеукраїнського  

об’єднання 
 “Просвіта”  

ім. Т. Шевченка  
с. Великий Глибочок. 

Фото автора.

Село Великий Глибочок  
відоме в усьому світі як 
батьківщина видатного  
діяча українського 
національно-визвольного 
руху Ярослава Стецька. Тут 
у жовтні 1909 року отримав 
ієрейське свячення від ми-
трополита Андрея Шеп-
тицького і відслужив першу 
Божественну Літургію бать-
ко Ярослава Стецька о. Се-
мен Стецько. У 1936 році у 
Великому Глибочку відслу-
жив свою першу Боже-
ственну  Літургію і отримав 
ієрейське свячення муче-
ник греко-католицької 
церкви о. Іван-Йосиф  
Ридель, який за церкву 
Христову відбув 13 років 
сибірської каторги.

 І ось тепер, у часи станов-
лення незалежної України, про-

стий юнак, уродженець села 
Великий Глибочок Євген Флис-
та, який закінчив Вищу духовну 
семінарію ім. Йосифа Сліпого,  
3 листопада 2013 року отримав 
ієрейське свячення і відслужив 
першу Божественну Літургію в 
церкві Різдва Пречистої Діви 
Марії у с. Великий Глибочок.

Ранкового недільного дня зі-
бралася громада села Великий 
Глибочок до храму. Після Боже-
ственної Літургії у супроводі ді-
тей з кошиками живих квітів усі 
рушили до садиби, де виріс  
Євген. У дитинстві Євгена спіт-
кало велике горе: його батько 
Петро, захищаючи жінку — кон-
дуктора тролейбуса, отримав 
смертельне ножове поранення 
від злочинця. Виховання трьох 
дітей випало на долю матері Га-
лини, дідусів і бабусь. У шкільні 
роки Євген був взірцевим учнем. 
Разом зі своїм братом-
близнюком Василем брав ак-
тивну участь у всіх культурно-
мистецьких заходах, а в неділю 
хлопці прислуговували у церкві 
біля священика о. Михайла  
Вінтонюка. Євген брав участь у 
духовно-освітніх заходах, які 
проводила церква. Парох Вели-
кого Глибочка о. Михайло, по-

бачивши у хлопця щиру віру в 
Бога і виняткові здібності до 
співу і риторики, як духовний 
батько, допоміг Євгену вступи-
ти на перший курс духовної се-
мінарії. Навчаючись у семінарії, 
Євген мав повагу і авторитет 
серед викладачів і семінаристів. 
Брав участь у всіх духовних за-
ходах, що проводилися в  
Марійському духовному центрі у 
Зарваниці.

Того недільного дня, коли 
святковий хід односельчан на-
близився до садиби родини  
Євгена, на подвір’ї вже чекали 
отець-диякон Євген з матір’ю 
Галиною та його родичі. Після 
благословення матері і рідних 
діти оповили зеленим вінком  
о. Євгена, рушили до храму до-
рогою, встеленою живими квіта-
ми, які подарували діти. У цей 
час прибув митрополит 
Тернопільсько-Зборівської єпар-
хії, архиєпископ Василій Семе-
нюк. Їх зустрів о. Михайло Вінто-
нюк в супроводі дівчат і хлопців 
у національних строях, які підне-
сли почесним гостям запашний 
великоглибочецький коровай.

У храмі Різдва Пресвятої  
Діви Марії почалась архієрей-
ська Божественна Літургія з 
участю митрополита 
Терноп ільсько-Збор івсько ї 
єпархії, архієпископа Василія 
Семенюка та отця-диякона Єв-
гена. Під час літургії отець дия-
кон Євген отримав ієрейське 
свячення від владики і виголо-
сив клятву священика на ві-
рність греко-католицькій церкві 
і Богу. Автор цих рядків помітив 
приховане хвилювання о. Євге-
на, коли він у вітальній пропо-
віді згадав свого батька, який 
ціною власного життя врятував 
беззахисну жінку. Отець Євген, 
отримавши чин священика, має 
нелегку ношу — просити у Ма-
тері Божої та Ісуса Христа за-
ступництва перед Богом за грі-
хи своїх парафіян, в яких 
зобов’язаний виховувати висо-
ку духовну свідомість, плекати 
любов до ближнього, Бога і 
неньки України. Громада Вели-
кого Глибочка має надію, що  
о. Євген буде добрим священи-
ком, щиро молитиметься за 
нього.

Силою Христового  
священства благословляю…

Митрополит Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ,  
архиєпископ Василій Семенюк уділяє священичі свячення о. Євгену Флисті.

 о. Євген Флиста благословляє односельчан.

Громада Великого Глибочка зустрічає  
митрополита Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ,  

архиєпископа Василія Семенюка.

Урочиста хода отця-диякона Євгена Флисти до церкви  
Різдва Пречистої Діви Марії у супроводі жителів Великого Глибочка.
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Партнер проекту

17 листопада — День працівників сільського господарства ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Генеральний директор ТОВ  
“Вікторія” Степан Маціборка: 
“Свято зустрічаю в бадьорому на-
строї. Сільське господарство – це 
виробництво під небом, схоже на 
азартну гру. Тут треба бути гото-
вим до втрат, спокійно сприймати 
успіх. На моєму особистому 
п’єдесталі в сільському господар-
стві є соя та соняшник. У наступно-
му році акценти знову зосереджу-
ватимемо на зерновій групі рос-
лин, на олійних культурах. До сло-
ва, Україна займає перше місце в 
світі з виробництва соняшникової 
олії та шосту позицію у рейтингу 
Європи з вирощування сої”.

Колишній начальник управ-
ління агропромислового комп-
лексу Тернопільського району, 
кандидат економічних наук, до-
цент кафедри міжнародної еко-
номіки Тернопільського інститу-
ту соціальних та інформаційних 
технологій Володимир Сухар-
ський: “У час, коли я працював у 
галузі сільського господарства 
Тернопільського району, акценти 
ставили на створення оптимальних 
за розміром господарств, на під-

вищення продуктивності праці, за-
робітної плати працюючих. Терно-
пільський район був першим в об-
ласті за комплексом показників. 
Запам’яталися 1976-1977 роки, 
коли вдало спрацювали природні 
умови і людський фактор. Вірю у 
світле майбутнє нашого села, бо 
українські селяни виробляють най-
цінніше і найдорожче для людства 
— хліб”.

15 листопада, під час районних 
урочистостей з нагоди Дня праців-
ників сільського господарства ша-
ну і повагу хліборобам у вітальних 
промовах засвідчили голова Тер-
нопільської районної ради Василь 
Дідух, голова Тернопільської рай-
держадміністрації Віктор Щепанов-
ський, начальник управління агро-
промислового комплексу Терно-
пільської райдержадміністрації Пе-
тро Смалюк, голова Асоціації сіль-
ськогосподарських товаровироб-
ників Тернопільського району, ди-
ректор ПП “Агропродсервіс” Ан-
дрій Баран. Кращим аграріям того 
дня традиційно вручили грамоти, 
подяки і квіти. Про естетичне напо-
внення свята подбали представни-
ки сфери мистецтва Тернопіль-
ського району – колективи та ви-
конавці Тернопільського районного 

будинку культури. Вела концерт-
ну програму головний спеціаліст 
відділу культури Тернопільської 
райдержадміністрації Любов 
Шарган. 

Третій рік поспіль Тернопіль-
ська обласна державна адміні-
страція організувала свято до Дня 
сільського господарства. У суботу 
на Театральному майдані у центрі 
Тернополя пахло свіжим хлібом, 
традиційними стравами україн-
ської кухні, звучали  пісні у вико-
нанні фольклорних колективів з 
усіх куточків Тернопільщини. Пред-
ставники кожного з 17 районів об-
ласті встановили намети, в яких 
тернополян безкоштовно приго-
щали хто чим багатий: були і 
борщ, і вареники, пиріжки, пам-
пушки, салати, здоба. Поруч діяла 
польова кухня, у масивних казанах 
готували два види каші. Аграрії 
презентували композицію із хліб-
ного колоска висотою 4,5 метра 
та короваїв вагою 350 кілограмів. 
Від імені сільгоспвиробників Тер-
нопільщини по скибці короваю 
вручили жителям та гостям Терно-
поля, які відвідали свято.

— Цим святом ми підбиваємо 
підсумки зробленого за рік, — за-

значив голова Тернопільської об-
лдержадміністрації Валентин Хоп-
тян. — З кожним роком область 
збільшує та покращує свої показ-
ники в аграрному секторі. За три 
останніх роки на 35 % зросло ви-
робництво валової продукції сіль-
ського господарства, кілька років 
поспіль Тернопільщина б’є рекор-
ди з виробництва зерна. Відро-
джується галузь садівництва. 
Спостерігаються позитивні тен-
денції у тваринницькій галузі. 
Вперше за роки незалежності в 
області є приріст поголів’я вели-
кої рогатої худоби. І все це завдя-
ки нашим трударям, аграріям, які, 
не покладаючи рук, працюють за-
ради процвітання України, – ска-
зав Валентин Антонович.

Святкування з нагоди Дня пра-
цівників сільського господарства 
продовжилися в Тернопільському 
обласному академічному драма-
тичному театрі ім. Т. Шевченка, 
там відбулися урочиста академія 
та концерт майстрів мистецтв. 
Кращі працівники сільського гос-
подарства Тернопілля отримали 
нагороди Кабміну, Тернопільської 
облдержадміністрації, Тернопіль-
ської обласної та міської рад. 

Хліб насущний

Під час урочистостей на Театральному майдані Тернополя голова Тернопільської  
облдержадміністрації Валентин Хоптян, куратор Тернопільського району,  

начальник управління туризму Тернопільської ОДА Леся Серетна, голова Тернопільської  
районної ради Василь Дідух, заступник голови Тернопільської РДА Неля Саржевська,  

учасники свята з нагоди Дня працівників сільського господарства.

Генеральний директор ТОВ “Вікторія” Степан Маціборка  
(крайній зліва) зі своїм колективом у день професійного свята.

З Днем працівників сільського господарства аграріїв Тернопільського  
району вітають голова Тернопільської районної ради Василь Дідух  

та голова Тернопільської райдержадміністрації Віктор Щепановський.

Ветерани сільськогосподарського виробництва  
Тернопільського району в день професійного свята.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Осіннього недільного ве-
чора, 10 жовтня, в гля-
дацькій залі Тернопіль-
ського академічного ляль-
кового театру відбувся 
творчий ювілейний вечір 
письменниці, журналіста і 
просто прекрасної людини 
Валентини Семеняк-
Штангей під назвою “Ба-
жаю вам щастя!”. Метою 
свята, як зазначила пані 
Валентина, було подару-
вати кожному краплину 
радості і тепла: перед по-
чатком в залі на кожному 
кріслі лежали “візитівки 
щастя”, які ювілярка по-
просила після завершення 
вечора подарувати своїм 
рідним і близьким. Цього 
вечора пані Валентина 
святкувала своє 50-річчя. 
Ювілярку вітали друзі, ко-
леги, працівники міських 
бібліотек, яким вона пода-
рувала свої книжки. 

Святкування розпочалося 
піснею “Квітка-душа” у вико-
нанні Тетяни Шарган. Валенти-

на Миколаївна зізналася, що це 
її улюблена пісня, запевнила, 
що саме назва цієї пісні буде 
лейтмотивом вечора. Пані Ва-
лентина розробляє у своїй 
творчості езотеричну тематику, 
переконує, що в душі кожної 
людини цвіте квітка, всередині 
якої замість пилку божественна 
іскра. 

Парох с. Великі Гаї, де меш-
кає письменниця, о. Володи-
мир Хома благословив Вален-
тину Миколаївну на її нелегко-
му творчому шляху. Голова 
Тернопільської обласної орга-
нізації Національної спілки 
письменників України Євген 
Безкоровайний відзначив най-
вищою нагородою Національ-
ної спілки письменників Украї-
ни – медаллю “Почесна відзна-
ка” – за особливі досягнення у 
літературній творчості та за ва-
гомий внесок у відродження 
духовності та культури україн-
ського народу. Свій творчий 
шлях ювілярка розпочинала на 
журналістській ниві, тому при-
вітати іменинницю прийшли і 
колеги по журналістському це-
ху. Зі сцени звучали теплі при-
вітання від радіожурналіста 
Людмили Островської, заступ-

ника головного редактора га-
зети “Свобода” Богдана Ново-
сядлого. Голова Тернопільської 
обласної організації Національ-
ної спілки журналістів України 
Микола Ротман нагородив пані 
Валентину найвищою нагоро-
дою у сфері журналістики – 
“Золотою медаллю української 
журналістики”. За пропаганду 
українського слова, утверджен-
ня духовності та з нагоди 50-
річчя Тернопільська районна 
рада і Тернопільська райдер-
жадміністрація нагородили Ва-
лентину Семеняк-Штангей гра-
мотою. Привітати іменинницю 
прийшли письменник, журна-
ліст Богдан Мельничук, артист-
ка Тернопільського обласного 
академічного українського 
драмтеатру ім. Т. Шевченка  
Віра Самчук, яка прочитала 
уривок із книжки Валентини 
Семеняк-Штангей “Спитай у 
свого янгола”. Силу творів юві-
лярки, їх словотерапію відзна-
чила психолог Світлана Куха-
рук, розповіла, що завдяки “ду-
ховній азбуці” Валентини Ми-
колаївни діти вчаться знаходи-
ти вихід із депресії. Заслуги 
письменниці відзначило і Тер-
нопільське літературне 
об’єднання “Неопалима купи-
на”, подарувавши пані Вален-
тині “Великий тлумачний слов-
ник сучасної української мови”. 
Письмове привітання надіслав і 
письменник,  колишній 
політв’язень, президент україн-
ського пен-клубу Євген Свер-
стюк, який відзначив, що свої-
ми творами Валентина 
Семеняк-Штангей спонукає чи-
тачів на душевний подвиг. Із 
музичним привітанням на святі 
виступили ведуча вечора, голо-
вний спеціаліст відділу культу-
ри Тернопільської райдержад-
міністрації Любов Шарган, со-
ліст Тернопільського районного 
будинку культури Василь Хлис-
тун, вихованці народного теа-
тру пісні “Співаночка”. 

Та, напевно, букет привітань 
був би не повним, якби із ві-
тальним словом не виступив 
чоловік ювілярки Борис Семе-
няк. Борис Григорович, якого із 
пані Валентиною пов’язує 27 
років подружнього життя і яко-
го Валентина Миколаївна нази-
ває “найкращою подругою”, 
розповів про секрети творчості 
дружини, відзначив її наполе-
гливість і працьовитість. 

Колектив редакції газети 
“Подільське слово” приєдну-
ється до привітань і бажає пані 
Валентині безмежного щастя, 
здоров’я, творчої наснаги і ве-
ликої читацької любові.

Валентина Семеняк-Штангей:  
“Бажаю вам щастя!”

Ювілярку вітають члени Тернопільського  
літературного об’єднання “Неопалима купина”.

Валентина Семеняк-Штангей (зліва) та головний  
спеціаліст відділу культури Тернопільської  

райдержадміністрації Любов Шарган.

Пісенний дарунок від вихованців  
народного театру пісні “Співаночка”.

Всеукраїнський центр 
професійної реабілітації ін-
валідів (с. Лютіж, Київська 
обл.) продовжує набір 
слухачів-інвалідів для прохо-
дження професійної реабілі-
тації за такими професіями: 
секретар керівника, бджоляр, 
взуттьовик з ремонту взуття, 
перукар-модельєр, манікюр-
ник, молодша медична се-
стра з догляду за хворими.

Приймальна комісія Цен-
тру працює впродовж кален-
дарного року.

За довідками та детальні-
шою інформацією щодо умов 
прийому на навчання звер-
тайтеся в управління соціаль-
ного захисту населення Тер-
нопільської РДА (каб. № 6) за 
адресою: вул. Кривоноса, 14, 
або за тел.: 43-59-05,  
53-25-01.

Інвестиційні 
проекти для 
сіл і селищ
З метою залучення додатко-

вих ресурсів для розвитку тери-
торіальних громад Постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 
липня 2012 року №656 “Питан-
ня державного фонду регіональ-
ного розвитку” розроблено та 
затверджено порядок підготов-
ки, оцінки та відбору інвестицій-
них програм (проектів), що мо-
жуть реалізуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіо-
нального розвитку, та порядок 
використання коштів державно-
го фонду регіонального розви-
тку. Умови фінансування інвес-
тиційних програм (проектів) за 
рахунок бюджетних коштів пе-
редбачають: наявність затвер-
дженої в установленому законо-
давством порядку проектної до-
кументації на будівництво та 
реконструкцію об’єктів 
с о ц і а л ь н о - к у л ь т у р н о г о , 
житлово-комунального призна-
чення та інфраструктури, що 
підвищує конкурентоспромож-
ність та інвестиційну привабли-
вість регіону, окремих районів 
та населених пунктів; мінімаль-
ну кошторисну вартість для ін-
вестиційних програм (проектів) 
районного значення та тих, що 
спрямовані на розв’язання про-
блем однієї або декількох тери-
торіальних громад (міст район-
ного значення, сіл, селищ), — 
не менш як 200 тис. гривень; 
середньостроковий період фі-
нансування; реалізацію інвести-
ційних програм (проектів) у се-
лах та селищах без співфінан-
сування з місцевих бюджетів.

Детальніше з текстом поста-
нови можна ознайомитись на 
офіційному веб-сайті Кабінету 
Міністрів України та на веб-
сайті Тернопільської районної 
державної адміністрації.

Індекси 
споживчих цін у 
жовтні 2013 року

За даними Державної служ-
би статистики України, величи-
на індексу споживчих цін у жов-
тні 2013 року становила 100,4%, 
з початку року – 99,8%. 

Індекс споживчих цін у Тер-
нопільській області в жовтні 
2013 року  становив 99,9%, з 
початку року – 98,9%. 

Головне управління 
статистики у  Тернопільській 

області.

Придбати газету 
“Подільське слово” 
можна в усіх кіосках 

“Торгпреси”, 
приватних 

розповсюджувачів 
 м. Тернополя   

та всіх відділеннях 
зв’язку 

Тернопільської 
області.
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ут-1
06.00 Православний календар.
06.05 Пiдсумки.
06.15, 7.05, 8.05 Спорт.
06.25 Доброго ранку, Україно!
06.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
         Новини.
06.35 Хочу все знати.
06.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20, 7.40 Країна on-line.
07.35 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 16.20 Т/с “Таємниця
         старого мосту”.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай вам буде 
           кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.15 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.05 Українського роду.
13.25 Х/ф “Безсмертний
           гарнiзон”.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Щоденник ДПКЄ-2013.
15.40 Крок до зiрок.
17.10 Т/с “Тiнi
        зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Бiатлон. кубок 
         свiту. Спринт (жiн).
21.40 Без цензури.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.45 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, 17.10 Т/с “Любов
          та покарання”.
11.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30, 13.30 Т/с “Iсторiя 
           льотчика”.
14.35, 15.40 Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ-2013”.
22.15 “Супергерої”.
23.20 Комедiя “Що 
         коять чоловiки”. (3).

Інтер
05.20 Т/с “Кулiнар”.
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 “Майор полiцiї”.
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
        вели...” з Л. Каневським”.

13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося
           в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 Х/ф “Любити не 
         можна забути”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Джейн Ейр”.

ICTV
06.15, 7.30 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
          новини.
10.15, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
10.20, 16.35 Т/с “Лiтєйний”.
13.05, 21.55 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
14.30 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.05 Максимум в Українi.
23.35 Х/ф “Подвiйний удар”.

стб
05.35 Х/ф “Коханий за наймом”.
07.10, 18.20 “Неймовiрна
          правда про зiрок”.
08.45, 15.55 Х/ф “Тiльки ти”.
14.55 “Звана вечеря-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Танцюють всi!-6”.
22.40 “Танцюють 
         всi!-6”. Пiдсумки 
       голосування”.
23.35 “Куб-4”.

новий канал
05.20 Будинки мажорiв.
06.20, 13.25 М/с “Черепашки
            нiндзя”.
06.35, 13.50 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35, 8.35 Пiдйом.

09.00, 20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 17.55, 22.00
           Т/с “Воронiни”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини 
          на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник 
           лiкаря Зайцевої”.
19.00 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2).

тРК «україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
06.35 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30, 15.25 Щиросердне
          зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. 
          Роздiл третiй”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! 
            Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “П’ятницький. 
         Роздiл третiй”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “П’ятницький.
          Роздiл третiй”.
23.30 Х/ф “Моє прiзвище
         Шилов”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки 
      — вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50, 19.00 “Орел i решка”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00, 22.40 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.40 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
         домогосподарки”. (2).

нтн
04.40 Т/с “Павутиння-5”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв”.
12.30 Т/с “Даїшники”.
14.35, 17.00 Т/с “Павутиння-6”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Оперативна 
         розробка”.
21.30 Х/ф “Мiсiя
         нездiйсненна-3”.
00.10 Х/ф “600 кг золота”. (2).

тЕт
06.00 Телепузики.
06.30, 7.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
09.55 Країна У.
11.00 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “102 далматинцi”.
22.20 Вiталька.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

04.05 Телеканал “Доброго
        ранку”.
08.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “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 “Унiверсальний артист”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 Концерт “Вогонь 
          вавилона”.

Мега
06.00 Хрест у мистецтвi.
06.40, 11.00 Загадки планети.
07.30, 12.00 Смертельна 

          зустрiч.
08.20, 14.00 Сучаснi дива.
09.10 У пошуках пригод.
10.00 Аферисти проти туристiв.
13.00 Мексика: наркокартелi.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Гучна справа.
17.00 У пошуках iстини.
18.00 Д/ф “Сталiнськi С
    околи. Крилатий штрафбат”.
19.40 Пiдроблена iсторiя.
20.40 Д/ф “Замах на Гiтлера”.
22.30 Д/ф “Старший 
           син Сталiна”.
23.30 Д/ф “Прах третього
           Рейху”.
00.00 Д/ф “Маестро”.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
09.55 “Вся Росiя”.
10.10 “1000 дрiбниць”.
10.40 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Детективне
        агентство “Iван та Мар’я”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.15 Щоденник Сочi-2014.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
       Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi 
      iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 М. Кiрпiчников. 
       “Вiд бiотехнологiй 
       до бiоекономiки”.
16.10 “Генiї i лиходiї”. 
         Д. Сарнофф.
16.40 Новини культури.
16.55, 18.40 Т/с “Острiв
      непотрiбних людей”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Х/ф “Там, де є щастя 
          для мене”.
22.10 “Живий звук”.
23.25 “Бiла студiя”. Р. Вiктюк.
00.30 Х/ф “Полювання
         на пiранью”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15, 8.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “Не вiдступати 
          та не здаватися”.
13.30 “Нове Шалене вiдео 
         по-українськи”.
15.30 “Облом UA. Новий сезон”.
16.50 Х/ф “Десант”.
18.55 Баскетбол. “Євролiга”.
       Будiвельник (Україна) —
         ЦСКА (Росiя).
21.00 Х/ф “Шанхайський 
           полудень”.

23.15 Х/ф “Захисник”. (3).
01.05 Х/ф “Рептизавр”. 2.

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
        життя. Нiна Уманець”.
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 Втеча з раю.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Залiзний Гармаш i
         його маленькi слабкостi.
12.45 “Соцiальний статус:
         вашi права i пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Iнодi вони повертаються.
15.15, 21.25 “Соцiальна
             економiка”.
16.20, 23.45 Д/с “Дивовижнi
         жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        М. Расторгуєв.
20.00 У бiй iдуть лише дiвчата.
21.35 Спецрозслiдування.
       Учитель пiд прицiлом.
22.45 Раби марновiрств.
00.30 Т/с “Ескорт
         агентство”. (3).

нтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Т/с “Усе включено”.
08.00, 11.00, 14.00,
            17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Загарбники”.
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 “П’ятницький.
         Роздiл третiй”.
23.15 Детектив “Кiнець свiту”.
00.55 “Школа лихослiв’я”.

Enter-фiльм
09.10 Х/ф “Казка мандрiв”.
11.10 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.10 Х/ф “Поїздка у
            Вiсбаден”.
13.40 Х/ф “Бенкети 
       Валтасара, або Нiч 
        зi Сталiним”.
15.25 “Жарт за жартом”.
16.25 Х/ф “Сибiрський 
         цирульник”.
20.05 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
21.50 Т/с “Синдикат-2”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Концерт “Ми 
          дiти твої, Україно!”
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.
12.10 Х/ф “Гарячий снiг”.
14.00 Театральнi сезони. 
         Тадей Едер.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Бiатлон. Кубок
            свiту. Спринт (чол).
17.45 Український акцент.
18.05 Слово регiонам.
18.20 Золотий гусак.
18.50 Дитяче Євробачення.
          Ми першi.
19.25 Щоденник ДПКЄ-2013.
20.00 Фiнал Мiжнародного 
     дитячого пiсенного конкурсу 
        “Євробачення-2013”.
22.10 Пiдсумки дня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Концерт “Ми єдинi”.

Канал “1+1”
06.35 Х/ф “Феї. 
          Утрачений скарб”.
08.15, 19.30 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi Бердс”.
10.05 М/ф “Вiннi-Пух i день
           турбот”.
10.25 “Свiтське життя”.
11.30 “Чотири весiлля”.
12.40 “Моя сповiдь”
        . “Алла Пугачова”.
14.00 “Мiняю жiнку-8”.
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
15.50 М/ф “Ну, постривай!”
16.20 “Вечiрнiй Київ-2013”.
18.30 “Розсмiши комiка-4”.
20.00 Драма “Висоцький.
        Дякую, що живий”. (2).
00.15 Трилер “Дiм для 
         хижака”. (2).

Інтер
05.15 “Шустер Live”.
09.00 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Володимир 
   Меньшов. Режисер свого 
       часу”.
11.00 Х/ф “Любов i голуби”.
13.10 Х/ф “Любити не можна
          забути”.

15.10 “Юрмала-2012”.
18.00, 20.30 Т/с “Птах у клiтцi”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 “Велика Рiзниця
        по-українськи”.
23.30 Х/ф “Дiм на краю”. (2).

ICTV
06.25 Х/ф “Вуличний боєць”.
08.25 Зiрка YouTube.
09.35 Дача.
10.05 Квартирне питання.
11.00 За кермом.
11.35 Путня країна.
12.20 Х/ф “V Центурiя”.
14.25 Т/с “Пiд зливою куль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.00 Х/ф “Сволоти”. (2).
22.05 Х/ф “Ворошилівський
            стрiлець”.
00.10 Х/ф “Параграф 78”. (2).

стб
05.35 Х/ф “До мене, Мухтар!”
06.55 “Караоке на майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 “Танцюють всi!-6”.
14.10 “Зваженi i щасливi-3”.
19.00 “Х-фактор-4”.
21.50 “Таємницi Х-фактора. 
         Без права на слабкiсть”.
22.50 “Х-фактор-4. Пiдсумки
        голосування”.
00.10 “Детектор брехнi-4”.

новий канал
06.10 Ревiзор.
07.10 Вiйна свiтiв. Ревiзор
          проти Шефа.
11.00 Уральськi пельменi.
12.05 Шурочка.
13.05 Рудi.
14.05 Дорослi, як дiти.
15.05 Уже який день.
16.10 Про що говорять тварини.
17.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Три богатирi 
       на далеких берегах”.
19.50 Х/ф “Гаррi Поттер 
       i Орден Фенiкса”.
22.35 Х/ф “Божевiльна
             їзда”. (2).
00.45 Х/ф “Мiс Нiхто”. (2).

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.

07.10 Х/ф “Вiн, я i його друзi”.
09.20 Т/с “Iнтерни”.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Адвокат”.
15.00 Х/ф “Карусель”.
17.00, 19.20 Т/с “Багаття
           на снiгу”.
21.20 Т/с “Любов iз пробiрки”.
23.30 Х/ф “Королева криги”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 10.20 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
          Хрiстiана Андерсена”.
11.30 М/ф “Коти-аристократи”.
13.00 Х/ф “Пригоди кулiнара”.
14.55 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
16.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.40 “Велика рiзниця”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Одружуся з 
         першою зустрiчною”. (2).

нтн
04.30 Т/с “Павутиння-6”.
08.15 Т/с “Вулицi розбитих
             лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. 
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя”.
14.00 “Легенди шансону”.
14.55 Х/ф “Оперативна 
           розробка”.
16.45 Х/ф “Мiсiя
            нездiйсненна-3”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства-6”.
23.00 “Втеча. Реальнi iсторiї”. 
23.30 Х/ф “Паранормальне
          явище-2”. (2).

тЕт
06.00 М/ф “Як козаки...”
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго,
           вперед!”
10.40 М/ф “Астерiкс iз Галiї”.
12.00 Т/с “Ксена 
            принцеса-воїн”.
15.55 Х/ф “101 далматинець”.
18.00 Х/ф “102 далматинцi”.
20.00 Країна У.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.10 Велика рiзниця.

00.20 Х/ф “Катакомби”. (3).

перший канал 
(україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 Х/ф “Земля Саннiкова”.
06.40 “Грай, гармонь 
          улюблена!”
07.25 “Смiшарики.
           Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Валерiй Меладзе. 
          Нiхто не винен”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.25 “Льодовиковий перiод”.
15.45 Т/с “Вепр”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Весiльний переполох”.
18.05 “Вгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. 
         Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Встигнути
          до опiвночi”.
22.50 Комедiя “Мiмiно”.
00.40 Х/ф “Неочiкуваний гiсть”.

Мега
06.00 Скарб да Вiнчi.
06.40 Планета динозаврiв.
09.10 Руйнiвники мiфiв.
11.00 Top Gear.
13.00 Пустелi: життя на межi.
16.00 Народження континентiв.
20.00 Д/ф “Нi кроку назад. 
         Битва за Москву”.
21.00 Д/ф “Сталiнськi 
             Соколи.
         Крилатий штрафбат”.
22.00 Д/ф “Прах третього 
            Рейху”.
22.30 Д/ф “Маестро”.
23.00 Вiйна усерединi нас.
00.00 Сучаснi дива.

РтР-планета
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Вiстi -
          Москва.
06.20 Х/ф “Пiвнiчне сяйво”.
07.55 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Королева тигрiв.
           М. Назарова”.
10.10 М/ф.
10.25 Х/ф “Людина з
         iншого боку”.
12.25 “Чесний детектив”.
12.55 “Городок”.
13.20 “Битва за гiтару. 
         О. Iванов-Крамськой”.
14.00 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
14.45 “Шукачi”.
15.35 Х/ф “Чорна мiтка”.
17.05 “Суботнiй вечiр”.
18.00 Вiстi у суботу.
18.45 “Танцi з зiрками”.
20.50 Х/ф “Мамина любов”.
22.25 “Романтика романсу”.
          Н. Добронравов.
23.45 “Лiнiя життя”. Iлзе Лiєпа.
00.40 Х/ф “Ненавмисна
            радiсть”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Д/ф “Елiта ВДВ”.
08.55 Х/ф “Десант”.
11.00 Т/с “Гончi-5”.
19.00 Х/ф “Сорок”.
20.45 Х/ф “Мiцний 
         горiшок-4”. (2).
00.00 Х/ф “Нова земля”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Страх висоти”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Соцiальний пульс”.
09.00 У бiй iдуть лише 
          дiвчата.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Калина червона”.

13.45 За сiм морiв.
14.05 Раби марновiрств.
15.25 Д/с “Таємний 
      свiт крокодилiв з 
         Беном Фоглом”.
16.15, 23.15 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 Великi династiї:
         Долгорукови.
20.05 Надлюдина.
21.10 Х/ф “Анна”. (2).
00.00 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

нтВ-свiт
05.35 “НТВ 
         вранцi”. “Перевiрено”.
06.00, 8.00, 11.00 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.
11.30 “Я худну”.
12.35 Олександр Журбiн.
         Мелодiї на згадку.
13.15 “Повернення Мухтара-2”.
15.15 “Нашi” з Левом 
          Новоженовим”.
16.05 “Слiдство вели...”
17.00 “Центральне
       телебачення” з 
        В. Такменєвим.
17.50 “Нові Росiйськi сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 Т/с “Знаки долi-3”.
23.00 “ДНК”.
23.55 “Промiнь Свiтла”.
00.30 “Єгор-360”.

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “Здрастуйте, я 
        ваша тiтка!”
11.50 Х/ф “Три плюс два”.
13.35 Х/ф “Пiдкидьок”.
15.05 Х/ф “Лев 
       Гурич Синичкiн”.
16.30 Х/ф “Людина з 
          бульвару Капуцинiв”.
18.25 Д/ф “Строката
         стрiчка. Людина з
         бульвару Капуцинiв”.
19.20 Х/ф “12 стiльцiв”.
00.55 Х/ф “Нейлон 100%”.

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 телекаНалівTV-4
Понеділок, 25 листопада
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 «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Лісова пісня». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Життя як життя». (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 «Вогнений бій». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
16.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “До чистих джерел”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Обери життя”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Сучасник”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Золота провінція”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “У пошуках легенд”
23.00 “Відкрита студія”
23.30 Д/Ф “Олександр Довженко.
        Роздуми після життя”
TV-4
вівторок, 26 листопада
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 «Життя як життя».
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 «Провулок 
          Д’ю Кашало». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Рекламна кухня».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 В/ф «Ісусе, йду за тобою».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Жінка з тіні». (2).

00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
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”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Золота провінція”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
         “Вісті ТТБ ”
13.30 “Обери життя”
13.45 “Новини України”
14.00 “До чистих джерел”
14.30 “Мова про мову”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Нова хвиля”
17.00 “Новини України”
17.15 “Живі історії”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Cтудмістечко”
18.15 “Пісні нашого краю”
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 Д/Ф “Таїна Суботова”
23.00 “Відкрита студія”
23.30 “Червона калина”
TV-4
Cереда, 27 листопада
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 «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 Влад Дарвін. «Сенс життя».
14.00 Х/ф «Викрасти дитину». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Розкішні мандрівки».
18.00 Т/с «Життя як життя». (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 «Реквієм за мрією». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Живі історії”

10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Легенди Запоріжжя”
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”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Моя професія”
17.30 “Після школи”
17.45 “Козацька звитяга”
18.00 “Думки вголос ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Галерея образів”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Живу, як відчуваю”
20.35 “Людина праці”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Як це було”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Наодинці з усіма”
23.30 “Біля рідних джерел”
TV-4
Четвер, 28 листопада
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 «Життя як життя». (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 «Порятунок 
          Джесіки Мак Клур». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Життя як життя». (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 «Зламати ногу». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Живу, як відчуваю”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
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 “Козацька звитяга”
14.15 Д/Ф “Ісусе, йду за Тобою”
15.00 “Біля рідних джерел”
15.30  “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Новини України”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 “Загублені у часі”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Так було”
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”
22.45 Д/Ф “Ростов Великий”
23.00 Д/Ф “Клавдія Шульженко”
23.50 “Сходи до неба”
TV-4
П’ятниця, 29 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 «Життя як життя». (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 «Один у лісі». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 Програма «Відчиняй».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Цивільний захист».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Ти зможеш».
21.40 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Сноубордисти». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Обери життя”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі сторінки”
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 “Почерк долі”
17.45 “Силуети минулого”
18.00 “Запоріжжя туристичне”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Моє хобі - життя”
20.25 “Рідна хата”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Захисник Вітчизни - 
         рятувальник
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Ісусе, йду за Тобою”
23.50 Д/Ф “Мелодії барв”
TV-4
субота, 30 листопада
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Троянський спас». (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 «Постскриптум: 
         Ваш кіт мертвий». (1).
14.00 «Цивільний захист».
14.30 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Капітан Крокус». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Розкішні мандрівки».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Суботній вечір.
22.40 Х/ф «Троянський спас». (1).
00.10 Час-Тайм.
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 Захисник Вітчизни -
           рятувальник
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Азбука смаку”
13.30 “Запоріжжя туристичне”
13.45 “Новини України”
14.00 “Музичний БУМ”
14.30 “Моє хобі - життя”
14.55 “Театральні зустрічі”. 
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Жива традиція”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 Д/Ф “Казковий моря світ”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Просто неба”

20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “У народному стилі”
22.30 “Поліська світлиця”
23.00 “Кіно, кіно”
23.30 “Встань, козацька славо!”
TV-4
Неділя, 1 грудня
06.00 Х/ф «Постскриптум: 
        Ваш кіт мертвий». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої 
      літургії з архікатедрального 
      собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Капітан Крокус». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Екологічно чисте життя».
15.00 «180 градусів».
15.30 «Про нас».
16.00 «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 «Екстремальне 
        побачення». (2).
23.45 Час-тайм.
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Встань, козацька славо!”
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 “Жива традиція”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 “Смак життя”
14.00 “У народному стилі”
14.30 “Побрехеньки”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”. 
17.30 Казки Миколаївського
          зоопарку
18.00 “Пройди світ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Мамина доля”
19.55 Д/Ф “Письменник нашого 
          дитинства”
20.00 “Ми - українські”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Поліська світлиця”
23.00 “А у нас кіно
           знімали”
23.30 “Акценти”

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.
10.15 Подорожуй свiтом
         з Ю.Акунiною.
10.40 Як ваше здоров’я?
11.30 Крок до зiрок.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту.
        Переслiдування (жiн.)
13.30 Золотий гусак.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат
        України. Суперлiга.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту.
        Переслiдування (чол.)
16.55 Караоке для дорослих.
17.50 Маю честь запросити.
18.40 Дiловий свiт. Тиждень.
19.20 Вечiр пам’ятi 
        Назарiя Яремчука.
20.30 Ми хочемо, щоб ви
        знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.15 Концертна програма
        “Здрастуй, рiдне село”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 Концерт “Ми єдинi”.

канал “1+1”
06.10 Х/ф “Шiстнадцять
         бажань”.
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Смакуємо”.
10.40 Комедiя “Сусiди”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли?-2”.
00.25 “Альманах українських
    короткометражних фiльмiв”.

інтер
05.40 Х/ф “Любов i голуби”.
07.30 “Юрмала-2012”.
09.25 “Школа доктора 
          Комаровського”.

10.00 “Орел i решка.
         Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Т/с “Школа для товстух”.
16.05 Х/ф “Лiсове озеро”.
18.00 “Одна сiм’я”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Диван для 
         самотнього чоловiка”.
01.00 Х/ф “...У стилi джаз”.

ICTV
06.50 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.00 Дача.
08.45 Х/ф “Подвiйний удар”.
11.00 Козирне життя.
11.45 Так$i.
12.10 Машина часу.
14.10 Х/ф “V Центурiя”.
16.40 Х/ф “Ворошилівський
          стрiлець”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.30 Путня країна.
20.50 Х/ф “Бригада. 
       Спадкоємець”.
23.00 Х/ф “Сволоти”. (2).

стБ
05.45 Х/ф “Казка про царя 
            Салтана”.
07.05 “Їмо вдома”.
08.30, 11.00 “МайстерШеф-3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Караоке на майданi”.
14.45 “Х-фактор-4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Нiколи не 
        забуду тебе”.
00.50 Х/ф “Коханий 
       за наймом”.

Новий канал
06.45 Ревiзор.
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Уривки”.
09.40 Спiвай, якщо зможеш.
11.25 Божевiльний автостоп.
12.10 Х/ф “Гаррi Поттер 
        i Орден Фенiкса”.
15.00 М/ф “Три богатирi на
        далеких берегах”.

16.45 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. 
        Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Шопо-коп”.
23.10 Х/ф “Тачка-19”. (2).
01.00 Х/ф “Нескiнченний
         свiт”. (2).

трк «україна»
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “Карусель”.
09.00 Свiт на смак.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Багаття на снiгу”.
16.00 Т/с “Iнтерни”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Великий футбол.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 10.00 М/ф.
08.30 М/ф “Коти-аристократи”.
10.50 Х/ф “Перша донька”.
13.00 Т/с “Моя прекрасна
          няня”.
14.45 “КВК”.
17.10 “Вечiрнiй квартал”.
19.00 Х/ф “Залiзна 
         людина-2”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Пропащий-2”.

НтН
05.25 М/ф “Казка про попа та
       наймита його Балду”.
07.30 Т/с “Таємницi
          слiдства-6”.
11.30 “Легенди карного
          розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Добрi та поганi”.
15.00 Т/с “Далекобiйники. 
           Десять рокiв по тому”.
19.00 Т/с “Пандора”.
23.20 Д/с “Таємницi 
        радянського дефiциту”.
00.30 Т/с “NCIS: полювання 
        на вбивцю-8”. (2).

тет
06.00 М/ф “Як козаки
         олiмпiйцями стали”.
06.25 М/ф “Астерiкс iз Галiї”.

07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 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 “Бiлка та Стрiлка.
         Пустотлива сiмейка”.
11.30 М/ф “Воруши ластами-2.
      Утеча з раю”.
13.25 Х/ф “101 далматинець”.
15.30 Х/ф “Школа 
        супергероїв”.
17.40 Дайош молодьож!
18.45 Країна У.
19.50 Вiталька.
20.55 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 Зупинiть, я закохалась!
00.00 Х/ф “Iндiго”. (2).

Перший канал 
(україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 Х/ф “Фокусник”.
05.50 Х/ф “Чорнi берети”.
07.05 “Армiйський магазин”.
07.40 “Смiшарики. Пін-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутні замiтки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 До 400-рiччя царської
        династiї. “Романови”.
12.25 Х/ф “Шкiльний вальс”.
14.25 “Єралаш”.
15.00 До 35-рiччя “АIФ”.
         Святковий концерт.
16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Повтори!”
23.30 Х/ф “Жорстокий
           романс”.

мега
06.00 Народження континентiв.
09.10 Руйнiвники мiфiв.
11.00 Top Gear.
13.00 Пустелi: життя на межi.
16.00 У пошуках пригод.
19.00 Д/ф “СРСР. Крах”.
23.00 Вiйна усерединi нас.
00.00 Сучаснi дива.

ртр-Планета
05.50 Х/ф “Мамина любов”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Вiстi - Москва. 
        Тиждень в мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов моя! “Нiвхи,
         що живуть бiля води”.
10.45 Х/ф “Моя вулиця”.
12.20 Вiстi - Москва.
12.25 До ювiлею кiностудiї
         “Мосфiльм”. 
12.40 “Бiльше, нiж кохання”.
13.20 “Влада факту”.
14.05 “Абсолютний слух”.
14.50 Х/ф “Чорна мiтка”.
16.25 “Смiятися дозволяється”.
18.00 Вiстi Тижня.
19.30 Х/ф “Шлях до серця
          чоловiка”.
21.05 “Недiльний вечiр з
    Володимиром Соловйовим”.
22.40 Х/ф “Остання жертва”.
00.15 Х/ф “Вiтчим”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.35 Журнал Лiги чемпiонiв 
         УЄФА 2013-2014.
08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за 
         старовиною”.
13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
15.20 Про Лiгу чемпiонiв. 
         Дайджест.
16.10 Про Лiгу Європи. 
        Дайджест.
16.50 ЧУ. Волинь — 
        Металург (З.).
19.00 Х/ф “Шанхайський 
          полудень”.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Захисник”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Калина червона”.
07.35, 20.10 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя
          Incognita”.
08.00 “Соцiальний
          пульс вихiдних”.

09.00 Надлюдина.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Страх висоти”.
13.35 За сiм морiв.
14.45 Д/с “Дика Аравiя”.
15.50 “Мелодiя двох сердець”.
17.15 Д/с “Сувора планета”.
17.50 “Моднi iсторiї з 
         Оксаною Новiцькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: 
        Строганови.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Поклик кровi.
22.10 Х/ф “Нiжнiсть”. (2).
01.15 Х/ф “Анна”. (2).

Нтв-свiт
05.10 “Жiночий погляд”.
06.00, 8.00, 11.00 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 Своя гра.
12.15 Рятувальники.
12.35 “Слiдство вели...”
13.30 Т/с “Глухар. 
         Повернення”.
15.25 “Очна ставка”.
16.25 Надзвичайна подiя.
        Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова
         програма”
        з К. Поздняковим.
17.50 Х/ф “Гончаки:
        Хорошi хлопцi”.
21.25 Т/с “Знаки долi-3”.
23.15 “Залiзний 
       єврей Сталiна”.
00.20 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “Призначення”.
11.35 Х/ф “12 стiльцiв”.
17.20 Х/ф “Здрастуйте,
          я ваша тiтка!”
19.20 Х/ф “Пiдкидьок”.
20.40 Х/ф “Три плюс два”.
22.25 Х/ф “Лев 
        Гурич Синичкiн”.
23.45 Х/ф “Людина з
        бульвару Капуцинiв”.
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ПРОДАМ
* газову плиту GEFEST, б/у, ціна 

250 грн. Тел. 098 592-71-01.
* шифер 8 хв., б/у, в хорошому 

стані, недорого, та покрівельне за-
лізо товщиною 0,6 см. Тел. 067 
948-66-37.

* гараж металевий, окремий, для 
магазину або складу. (098) 04-01-
519.

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

* дійну корову, є паспорт. Ціна 
договірна. Тел. 067 351-46-11, 49-
30-52.

* ЗІЛ-130, 1991 р. в., газ/бензин, 
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 різ-
них потужностей, навісне облад-
нання, гарантія, з/ч, безкоштов-
на доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-30-
00, (098) 259-19-58.

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

* стрижу безкоштовно під нагля-
дом перукаря. Наталя. (096) 642-
13-36.

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

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

* автомобіль “Шевроле Авео” — 
на виплату від 995 грн./місяць. Пен-
сіонерам та пільговикам — знижка. 
Тел. (097) 887-48-36, Вероніка.

* продаються музичні колонки 
(електровойси), 2 шт. по 1000 
Вт. Підсилювач “Фонік”. Ціна 
7500  грн. Тел. 0971599714. Во-
лодимир.

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

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

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

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

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

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

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: мен-

джер, автослюсар, автоелек-
трик. Тел.: 51-00-97, 067-700-
55-02.

ПОСЛУГИ
* штукатурка зовнішня — 30-35 

грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./м2; 
стяжка — 30 грн./м2; утеплення: пі-

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

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

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, ово-
чі, фрукти за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Нечая, 25, ринок 
“Темза”. Тел.: 25-87-20, 050-
377-12-36.

* 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.

* безкоштовні консультації щодо 
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,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

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

КУПЛЮ
Солому, горобину, агрегат хо-

лодильний. Тел.(066) 910-30-52.

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

Розіграш 
№745
від 17.11.2013 р.
Кульки —  53, 32, 46, 

68, 42, 52, 13, 28, 07, 
69, 21, 01, 66, 56, 23, 
25, 19, 08, 61, 20, 03, 

67, 40, 65, 43, 59.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець — 

321 686 грн.
3 лінії у 3 полях — 4 679 гравців — 50 

грн.
2 лінії у 2 полях — 4 654 гравці — 18 

грн.
2 лінії — 113 гравців — 1 027 грн.
1 лінія — 109 624 гравці —  

7 грн. 
Бiлет  № 0434743 — Чернівецьке.

 Розіграш
 №1317
від 20.11.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №2.
Виграшні номери: 

19, 20, 23, 41,46, 51.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  1 гравець — 19 278 грн.
4 номери — 62 гравці — 

435 грн.
3 номери — 1554 гравці —  

29 грн.
2 номери — 14093 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1276
від 20.11.2013 р.
Виграшні номери:  

24, 32, 3, 40, 31, 8.
Мегакулька — 3.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — 

не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 29 315 грн.
4 номери — 269 гравців —  

222 грн.
3 номери — 3 987 гравців — 

22 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 50 гравців — 444 

грн. 
3+ Мегакулька — 711 гравець — 44 

грн.

Грайте і вигравайте ●Ми — українці ●

Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. 

14 жовтня — свято Покро-
ви Пресвятої Богородиці 
— має важливе історичне 
значення, бо саме цей 
день вважається днем 
утворення Української По-
встанської Армії, а також 
Днем українського коза-
цтва. Козаки та вояки УПА 
шанували Небесну Царицю 
та просили заступництва у 
Святої Богородиці. 

Національно-культурне від-
родження наших днів великою 
мірою живиться традиціями 
славної козацької доби. Саме 
представникам козацьких гро-
мадських об’єднань належить 
велика роль в утвердженні на-
ціональної свідомості, подо-
ланні комплексу меншовартос-
ті. Таким чином, Покрова свят-
кується в нас не тільки, як релі-
гійне, а й національне свято. 

Тож, саме у це величне свято 
в Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ст. прохо-
дить багато заходів на патріо-
тичну тематику. Цього року таки-
ми заходами стали конкурс по-
встанської поезії і спортивні 
змагання “Козацькі розваги”. 
Учні і вчителі були порисутні на 

богослужінні, під час якого вша-
нували пам’ять борців за неза-

лежність України. Всі ці заходи 
свідчать про те, що українці 

пам’ятають своїх героїв, а у сер-
цях живе вогонь незламності.

За Україну, за її волю…

Учні Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. під час відзначення  
Дня українського козацтва та свята Покрови.

Відповідно до ст. 20 Закону 
України “Про військовий 
обов’язок і військову службу”, 
на військову службу за контрак-
том на посади солдат, матросів, 
сержантів і старшин прийма-
ються громадяни України, які 
пройшли професійно-
психологічний відбір і відповіда-
ють вимогам військової служби: 
військовослужбовці, які прослу-
жили на строковій військовій 
службі не менше шести місяців, 
громадяни призовного віку, які 
мають вищу або професійно 
технічну освіту і не проходили 
строкової військової служби, 
військовозобов’язані, а також 
жінки, які не мають військових 
звань офіцерського складу, з 

відповідною освітою та спеці-
альною підготовкою віком від 18 
до 40 років — на військову служ-
бу за контрактом осіб рядового, 
сержантського і старшинського 
складу.

На військову службу за  
контрактом приймаються 
військовозобов’язані, які визна-
ні військово-лікарськими комісі-
ями придатними за станом 
здоров’я до проходження вій-
ськової служби і мають відпо-
відну фізичну підготовку, та жін-
ки, які придатні за станом 
здоров’я до проходження вій-
ськової служби в мирний час. 

Держава гарантує: стабільне 
грошове забезпечення; безко-
штовне медичне обслуговуван-

ня; пільговий відпочинок у сана-
торіях Міністерства оборони 
України з членами сім’ї; 
обов’язкове державне страху-
вання; пільги при вступі у вищі 
навчальні заклади України; со-
ціальний та правовий захист 
військовослужбовців та членів їх 
сімей, згідно з чинним законо-
давством України.

Військовослужбовці військо-
вої служби за контрактом отри-
мують грошове забезпечення від 
1900 до 5000 гривень, залежно 
від посади та вислуги років.

Розширення вікового діапа-
зону прийняття на військову 
службу за контрактом від 18 до 
40 років дає можливість окре-
мим громадянам мати право на 

пенсійне забезпечення при 
звільненні з військової служби 
за віком або станом здоров’я 
при наявності в них загального 
трудового стажу не менше 25 
років.

Згідно із Законом України 
“Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу”, військова служ-
ба в Збройних силах України є 
державною службою особливо-
го характеру. Час проходження 
військової служби зараховуєть-
ся громадянам до загального 
стажу роботи, стажу роботи за 
спеціальністю, а також до стажу 
державної служби.

З питань оформлення доку-
ментів та укладення контракту 
звертайтеся за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 
5, Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат, 
тел.: 43-58-19, 43-57-17,  
43-58-14, 43-58-15.

Служба за контрактом

Редакція газети “Поділь-
ське слово” глибоко співчуває 
колишньому відповідальному 
секретарю газети Євгену  
Михайловичу Коверку з при-
воду тяжкої втрати — перед-
часної смерті його дружини — 
багатолітнього коректора об-
ласних видань “Ровесник”, 
“Західна Україна”, “Свобода” 
— Дани Василівни Коверко. 
Розділяємо біль непоправної 
втрати з доньками подружжя 
Коверків Галиною і Ольгою.
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Світ дитинства ●

Презентації ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Якби 10-20 років тому хтось 
сказав, що інформацію об-
сягом, приміром, у 1000 
друкованих аркушів можна 
буде розмістити на мале-
сенькому носієві розміром у 
чверть сірникової коробки, 
з нього посміялись би та на-
звали великим фантазером. 
Нині ж флешка чи поняття 
віртуальної пам’яті відомі 
навіть найменшому школя-
ру. Сучасні діти не лише 
знають, як вмістити велике 
у мале, але і вміють це зро-
бити. Цьому сприяє розви-
ток цифрових технологій. А 
як щодо книг?

Систематизувати та якнайпов-
ніше розкрити читачеві зміст 
власної багаторічної роботи, на-
сиченої відомостями про напра-
цювання у різних сферах діяль-
ності, висвітлити різноманітність 
проблематики порушених питань 
та, при цьому, умістити усю цю 
інформацію у невеликих за об-
сягом книжках — мистецтво, яким 
володіє наш земляк, краєзна-
вець, педагог, громадський діяч 
Богдан Головин. Плоди своєї 
майже 65-літньої праці він ре-
презентував у бібліографічних 
покажчиках.

Презентація другої частини 
покажчика відбулася 5 листопада 

у  Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї з молитви, 
благословення священиків та 
братів Тернопільської вищої ду-
ховної семінарії ім. Патріарха Йо-
сифа Сліпого. Зала заледве 
вмістила усіх бажаючих потрапи-
ти на зустріч з цією унікальною 
людиною.

Голова обласного осередку 
НТШ, академік, професор Михай-
ло Андрейчин назвав вісімдесяти-
семирічного Богдана Головина 
добрим прикладом для молоді, 
яка нині, на жаль, зайнята лише 
своїми вузькими меркантильними 
інтересами. Богдан Головин вніс 
неоціненний внесок для духовно-
го розвитку свого народу, напи-
савши десятки книг, закликавши 
у лави просвітян та членів НТШ 
сотні національно свідомих лю-
дей. Якби хоч десята частина з 
нас наслідувала принцип Голови-
на “Якщо не зараз, то коли? Якщо 
не я, то хто?”, ми, напевне, були 
б нині у першій п’ятірці найрозви-
неніших держав світу. Адже не 
матеріальні цінності — першодже-
рело добробуту, а саме духовні.

Слово про Богдана Головина 
мовили начальник управління 
культури Тернопільської міської 
ради Олександр Смик, заступник 
мера Тернополя Леонід Бицюра, 
який назвав його візитівкою на-
шого міста, активним просвітите-
лем, який запалює суспільство 
для добра. З побажаннями 
здоров’я, довголіття, подальшої 
плідної праці Богдану Головину 

виступили його друзі — член спіл-
ки журналістів з Теребовлянсько-
го району Ярослава Павлів, завід-
увачка бібліотекою у Серединках 
Тернопільського району Марія 
Колоденна, просвітянка, педагог 
Анна Савка з Чортківщини, завід-
уюча інформаційно-
бібліографічним відділом Терно-
пільської обласної наукової біблі-
отеки Лариса Оленич, заслуже-
ний діяч мистецтв України Орест 
Савка, а також його колеги та 
учні.

Схвильований увагою Богдан 
Головин повідав про своє цікаве, 
хоч і непросте життя — життя ди-
тини українських націоналістів, у 
родині якого були греко-
католицькі священики, просвітя-
ни, переслідувані більшовицькою 
системою. Невтомний педагог та 
краєзнавець закликав тих, хто 
пише, якнайраніше систематизо-
вувати свої праці, щоб з них 
ефективно могло скористатися 
широке коло науковців, краєз-
навців, вчителів, студентської та 
учнівської молоді.

А я сиділа у залі Тернопіль-
ського обласного краєзнавчого 
музею, уважно слухала все, про 
що говорили, занотовувала і ду-
мала: “Як добре, що  доля дозво-
лила не розминутись на життєвій 
та журналістській стежині з цією 
справді геніальною людиною — 
Боганом Головиним, багато пе-
рейняти від нього мудрого, на-
вчитись самій та когось, споді-
ваюсь, навчити”.

У двох книжечках — усе життя
Просвітянин Богдан Головин у колі шанувальниць його творчості.

Надія ФЕДОРЧУК, 
вихователь дитячого садка 
“Дзвіночок” с. Шляхтинці, 

Ірина ФЕРЕНС, 
завідуюча дитячим садком 
“Дзвіночок” с. Шляхтинці.

Красуня осінь — справжня
 чарівниця,

Милуємося із її краси,
Які веселі барви, подивіться,
Поклала осінь на гаї й ліси.
Осінь… Осінь в гості треба

 просити
З щедрими хлібами, 

високими снопами,
З листопадом і дощем
З перелітнім журавлем.
Такими словами розпочала 

свято Осені у дитячому садку 
“Дзвіночок” с. Шляхтинці завід-
уюча дитячим садком Ірина Йо-
сипівна Ференс. Під осінній 
вальс було запрошено головну 
героїню свята Осінь, у ролі якої 
виступила вихованка дитячого 
садка “Дзвіночок” Мартуся Лі-
сова. Осінь привітала усіх зі 

святом. “Веселий ярмарок” про-
довжили Остапчик Климишин, 
Діанка Побережна, Марічка Іг-
нат, Адріанка Чоловічок, Софій-
ка Скорик, Матвійко Ігнат, Саш-
ко Шелига, Андрійко Март, Мак-
симко Кулініч, Віталій Кулініч, 
Арсенчик Гах, Богданчик та Свя-
тославчик Василенки, Арсенчик 
Ференс, Сергійко Бербец, Юля 
Кулініч, Софійка Дептак, Алінка 
Маличок, Владислава Плєшко-
ва, разом із вихователькою ди-
тячого садка Надією Ярославів-
ною Федорчук.

Діти співали і танцювали під 
супровід музичного керівника 
Степана Петровича Матковсько-
го. У святі також взяли участь 
батьки, які були активними у 
конкурсах. На закінчення свята 
Осінь частувала дітей соковити-
ми яблуками та грушами.

На фото: учасники свята 
“Веселий ярмарок” у дитячому 
садку “Дзвіночок” с. Шляхтинці.

“Веселий ярмарок” у Шляхтинцях

Вітаємо! ●
З 60-річчям  

сердечно вітаємо 
Ольгу Володими-
рівну ПАРОБОК із 
с. Чернелів-
Руський Тернопіль-
ського району. Від 
душі зичимо радості, 
міцного здоров’я, щастя 
і добра на многії літа.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час,

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А гарні дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З любов’ю і повагою — рідні.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Івачів Горішній 
Марію Василівну ЛОТОЦЬКУ, за-
відуючого ФАПу с. Дичків Івана 
Васильовича ЗАФІГУРНОГО та 
молодшу медсестру Надію Іванів-
ну ДОБРОВОЛЬСЬКУ, медсестру 
Великоберезовицької АЗПСМ На-
дію Теодорівну ПЛЕСКУН, фель-
дшера Ігровицької АЗПСМ Оксану 
Петрівну ДЕЙНЕКУ.

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 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’днання.

Педагогічний колектив НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ” 
щиро вітає з днем народження та з 
днем ангела вчителя трудового на-

вчання Михайла Миколайовича 
КРАСНОВСЬКОГО.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

Вітаємо з днем народження  
майстра  декоративно-прикладного  
мистецтва (бісероплетіння) з с. Бі-
ла Ольгу Дмитрівну ПРОСТАК, 
директора  будинку  культури  
с. Буцнів Михайла Адамовича 
ЮРЕЧКА, керівника  народного 
аматорського  хору “Конар Лемків-
щини” БК с. Жовтневе Михайла 
Васильовича РАПІТУ.

Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку.

Калиною радість в душі хай квітує,

Сопілка любові хай серце хвилює, 

А роси ранкові безмежно і щиро,

Щоденно дарують наснагу і силу!

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 

будинку культури.
 

Щиросердечно вітаємо з 50-
літтям майстра декоративно-
прикладного мистецтва з с. Підго-
роднє Ігоря Володимировича 
КРАВЧУКА. 

Ювілей – це не просто свято,

Це здобутки всіх років в житті,

Тож хай у Вас їх ще буде багато,

Щоб здійснилися задуми всі!

Щастя хай щомиті сприяє

Мати успіх, достаток й добро,

Серце радість й любов зігріває,

Друзі й рідні дарують тепло!

З повагою – колектив 
Тернопільського 

 районного будинку 
культури.

Скоморохівська сільська рада оголошує конкурс на визначення 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення неза-
лежної оцінки об’єкта управління Скоморохівської сільської ради. Назва 
об’єкта оцінки: частина приміщення у адмінбудинку сільської ради. Адре-
са об’єкта: с. Скоморохи Тернопільського району, вул. Галицька, 3а. 

Мета оцінки: продовження договору оренди приміщення.
Конкурсна документація приймається впродовж 15 календарних днів 

після опублікування оголошення за адресою: Скоморохівська сільська 
рада, 47744, с. Скоморохи, вул. Галицька, 3а, Тернопільський район, 
Тернопільська область. Конкурс відбудеться 9 грудня 2013 року. До-
даткову інформацію про час проведення конкурсу, а також про перелік 
документів, які претенденти подають до конкурсної комісії, можна отри-
мати у Скоморохівській сільській раді. 

Телефон для довідок 29-45-36.

У Тернопільській міжрайонній виконавчій дирекції Фонду соці-
ального страхування з тимчасової втрати працездатності є пільго-
ві санаторно-курортні путівки на ІV кв. 2013 року: для лікування 
органів травлення в санаторії Миргорода, “Березівські мінеральні во-
ди”, “Райдуга (Мотор Січ)” (Волочиськ); для лікування органів дихання, 
нервової системи та хребта, статевих органів, органів опори та руху, 
системи кровообігу в санаторії “Борисфен” (Миколаївська обл.), 
“Одеський (МНС України)” (Одеса); для лікування органів опори та руху, 
кровообігу, нервової системи та хребта “Укртрансгаз (Карпати)” (Ярем-
че); для лікування органів системи кровообігу, травлення “Україна (Вор-
зель)” (Київська обл.); для лікування органів системи кровообігу, дихан-
ня, опори та руху “Київ” (Алушта), “Славутич” (Алушта), ЦМРСЛ “Крим” 
(Партеніт), “Феміда” (Євпаторія); для лікування органів кровообігу, ди-
хання, опори та руху для дитини в супроводі дорослого в “Славутич” 
(Алушта), “Гурзуфський” (Ялта).

Доплата 20%, 10% вартості (орієнтовно 1100-1200 грн.). Звертатись 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Медова, 2, каб. № 7, та за тел.: 52-78-
53, 52-91-12.

Оголошення ●



Суботній вечірП’ятниця, 22 листопада 2013 року15

Обставини, на жаль, не завжди склада-
тимуться на вашу користь. Багатьом Ов-
нам доведеться шукати різні шляхи вирі-
шення службових питань, а для залаго-
дження деяких справ доведеться вико-
ристовувати де зв’язки, а де й фінанси. 
Ще цього тижня вас чекає цікаве знайом-
ство.

Настав час, коли не бажано переоціню-
вати свої можливості і власний вплив на 
певні події. Взагалі будьте гранично обе-
режні, інакше втратите значну суму гро-
шей і добряче попсуєте собі нерви. Ви-
хідні проведіть у сімейній обстановці, без 
гучних забав.

Ваші зв’язки і певна популярність да-
дуть можливість у майбутньому заробити 
непогану копійку. Ваші ідеї отримають під-
тримку і схвалення. У середині тижня коло 
ваших однодумців помітно розшириться. У 
вихідні очікуйте запрошення на цікаві роз-
ваги.

Час складним назвати не можна, але 
напруженість відчуватимете на кожному 
кроці. Маєте вчасно і виважено реагувати 
на виклики як на роботі, так і вдома. Будь-
те обережні у висловлюваннях — одне 
необережне слово може вартувати вам 
давньої дружби.

Багатьох Левів чекають приємні зміни у 
сімейному житті. У бізнесі настав сприят-

ливий час для втілення в життя нових про-
ектів. У середині тижня можете скориста-
тися послугами давніх друзів. А кінець 
тижня і початок зими проведете у цікавій 
компанії.

В особистих стосунках можливі психо-
логічні стреси. Самотнім у дорозі фортуна 
може подарувати щасливе кохання. У біз-
несі події розгортатимуться з карколом-
ною швидкістю. Люди творчої і наукової 
праці отримають визнання, а можливо й 
нагороди.

Не спокушайтесь несподіваними та з 
першого погляду сприятливими можли-
востями, особливо тоді, коли вам їх про-
понуватимуть люди непевної репутації. 
Добрі прибутки принесе бізнес у сфері 
розваг і відпочинку. У п’ятницю є шанс 
отримати цікаву інформацію, що сприяти-
ме професійному зростанню.

Сподівайтесь на прибутки, якщо ви 
працюєте у сфері охорони здоров’я або 
займаєтесь нерухомістю. Борги, які ви 
вважали безнадійними, можуть вам відда-
ти або хтось підкине непоганий гости-
нець. Старайтесь не комплексувати, по-
любіть себе і все буде гаразд. У вихідні не 
створюйте конфліктної ситуацїі у сім’ї.

Під час розв’язання бізнесових питань 
доведеться шукати компромісний варіант. 
З партнером у шлюбі можуть виникнути 
розбіжності при вирішенні майнових пи-
тань, не виключено, що впертість може 

завести вас у тупик, а ось йдучи шляхом 
взаємних поступок, отримаєте бажане. 
Можливі хвилювання через дітей у вихід-
ні.

Ваші стосунки з діловими партнерами 
потребуватимуть коригування. До се-
редини тижня вас чекає розчарування 
через невдачі під час реалізації нових 
проектів. Є ймовірність, що у ці дні мо-
жуть загостритися хронічні захворюван-
ня. У вихідні спілкування з давними дру-
зями принесе позитивні емоції.

Зміни на роботі можуть вимагати від 
вас певних зусиль для того, щоб зберег-
ти досягнуте. У середині тижня пробле-
ми у бізнесі вимагатимуть від вас вчас-
ного реагування і неординарного підхо-
ду. Не варто розголошувати свої плани, 
бо обов’язково знайдуться заздрісники і 
недоброзичливці.

Вас охопить бажання досягти своєї 
мети за будь-яку ціну. Якщо ви зазнаєте 
невдачі при спробі влаштуватися на ро-
боту, не варто засмучуватись, бо вже 
незабаром ваша мрія стане реальністю. 
Подбайте про свій імідж. У вихідні приді-
літь більше уваги рідним і близьким.

від Івана Круп'яка з 25 листопада по 1 грудня

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)

Іспит на отримання прав водія. Інструктор 
запитує майбутнього водія: 

— Яке з коліс найменше повертається під 
час повороту праворуч?

Екзаменований, замислившись:
 — Напевно, запасне… 

Приземлився літак. Виходить із нього чук-
ча, у якого падають штани. Стюардеса: 

— Як вам не соромно! Чого це у вас  
штани впали? 

— Вас не зрозумієш: то паски застібніть, 
то паски розстебніть…

Для Росії випущена нова версія “Windows”. 
Під час установки нових девайсів (мишей, 
модемів) видається повідомлення: “Найдено 
новое устройство, за это надо выпить…”.

Під час знайомства: 
— А чим ти займаєшся?
— Я — ландшафтний дизайнер. 
— Цікаво... А що ти робиш? 
— На бульдозері працюю.

Лікар каже пацієнтові: 
— Щось вас давненько не було у мене.
— Хворів.

Якщо в ковбасі виявилося м’ясо, це озна-
чає, що на виробництві стався нещасний 
випадок. 

Коли дружина сказала чоловікові, що ку-
пила нові чоботи: шкіряні, коричневі і з пряж-
кою, він і не підозрював, що це — три пари.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада  

і Тернопільська районна  
державна адміністрація

Головний редактор
Ганна МАКУХ ............... 528878
Редактор відділу:  
Ірина ЮРКО ...................... 528830
Відповідальний секретар
Людмила ДЕЙНЕКА
Літературний редактор
Тетяна СВИНАРИК
Бухгалтерія, довідки .......... 528830

Позиція авторів може не збігатися з 
позицією редакції. За достовірність 

викладених фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за собою право 

редагувати і скорочувати тексти. Рукописи 
не рецензуються і не повертаються. 

 — політична реклама

АдРесА РедАкцІЇ:
м. Тернопіль,

вул. Бродівська, 17.
Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста Тернополя, МФО 

338783, ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2580

Індекс 61357. Зам.№ 399. 
еmail: podilske_slovo@ukr.net

Газета виходить у п’ятницю. 
Віддруковано видавництвом  

«А-Прінт» ТОВ «ДІМ», м.Тернопіль, 
 вул.Текстильна, 28,  
http://a-print.com.ua/ 
тел. (0352) 52-27-37,  
(067) 350-17-94.

®

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №47 

від 15 листопада 2013 року.



16 сторінкаП’ятниця, 22 листопада 2013 року

Учнівське самоврядування ● Вітаємо! ●

Ольга КРІСА,  
учениця 9 класу Буцнівської 

ЗОШ I-III ст.,  голова 
учнівського комітету.

Шкільні роки — найкраща 
пора в житті кожного, пора 
нових звершень, здійснення 
мрій. В цей час реалізовує-
мо плани, цікаво проводимо 
дозвілля.

Наш час потребує лідерів но-
вої формації, людей компетент-
них, відповідальних, здатних 
мислити неординарно. Пробле-
ма виховання молодих лідерів 
— це проблема підготовки лю-
дини майбутнього, людини, яка 
відповідає вимогам ХХІ століт-
тя.

Лідери учнівського самовря-
дування та педагог-організатор 
Людмила Василівна Козар зор-
ганізували і провели тиждень 
самоврядування в Буцнівській 
ЗОШ I-III ст. До організації за-
ходів долучилися вчителі-
координатори та голови цен-
трів учкому. Кожен день був 
добре продуманий і макси-
мально насичений заходами.

У перший день кожен клас ви-
готовив і репрезентував ембле-
му класу, яка символізувала жит-
тя класного колективу, дружбу, 
товариськість, згуртованість.

Цікавий танцювальний флеш-
моб провів учнівський актив 9 
класу на другий день тижня. Ве-
село танцювали, повторювали 
складні рухи учні початкових, 
старших класів та вчителі. Танці 
проводилися на подвір’ї школи. 
Цьому сприяло тепле осіннє со-
нечко та ритмічні мелодії. В цей 
день учні ще збагачувалися інте-
лектуально — вчитель-
координатор Ірина Василівна 
Вовна та голова центру, книго-
люб Наталія Миколів (9 кл.) ор-
ганізували показ презентацій 
“Найдивовижніші та найдорожчі 
книги світу”, “Найкращі світові 
бібліотеки”.

Довгоочікуваним для всіх учнів 
школи був осінній ярмарок. Гучні 
фанфари закликали всіх:

 “Увага! Увага! Спішіть —
поспішайте!

Господарі й гості, глядіть 
не минайте!

На ярмарок прошу гуртом, 
поодинці,

Чекають на всіх там чудові 
гостинці!”.

Гостей на ярмарку зустрічали 
одягнені в українські строї шко-
лярі, столи вгиналися від смач-
них наїдків: тут можна було по-
смакувати борщем з пампушка-
ми, тортами і запіканками, тіс-
течками, коктейлями. Кошти, які 
зібрали на ярмарку, діти плану-
ють використати для благодій-
ності.

Четвертий день тижня учнів-

ського самоврядування залишив 
приємні спогади. Учні та вчителі 
школи були одягнені в українські 
вишиванки, співали українські 
пісні (карооке), проводили пре-
зентацію зачісок “Імідж школя-
ра”. Стильною чоловічою зачіс-
кою відзначився Арсен Півторак 

(5 кл.), дівочі зачіски найкращи-
ми виявилися у Софії Буяк та Ві-
кторії Старчевської (5 кл.), Ольги 
Щурко (6 кл.), Тамари Дуди (7 
кл.), Ілони Устич (8 кл.), Тетяни 
Кобель, Соломії Головатої, Уляни 
Афінець (9 кл.), Людмили Іконяк 
(11 кл.). Учні школи відзначили 

перукарські здібності одинадця-
тикласниці Ірини Щурко, до якої 
часто звертаються з проханням 
зробити оригінальну зачіску.  На 
завершення дня відбулася укра-
їнська дискотека.

Кульмінацією тижня учнів-
ського самоврядування стала 
концертна програма “Намисто 
талантів”, яку організували учні 
10-11 класів. Старшокласники в 
гумористичній формі показали 
шкільне життя, співали веселі 
пісні.

Результати проведення тижня 
учнівського самоврядування за-
свідчили, що школа — справді 
другий дім дітей, місце не тільки 
для навчання, але й для змістов-
ного і цікавого дозвілля. Адже 
працювали і розважалися разом 
як вчителі, так і учні. Дирекція 
школи відзначила педагога-
організатора Людмилу Василівну 
Козар та учнівські колективи 5-11 
класів, лідерів учнівського само-
врядування Тетяну Кобель (9 кл.), 
Юлію Бойко (9 кл.), Галину Фе-
диш (9 кл.), Тамару Дуду (7 кл.), 
Вікторію Колясу (7 кл.), Олексія 
Півторака (7 кл.), Тетяну Якубішин 
(7 кл.), Ірину Забояк та Вікторію 
Іваніцьку (5 кл.), Аліну Табас  
(5 кл.) та автора цих рядків.

Отже, самоврядування в на-
шій школі допомогає учням стати 
ще більш згуртованими, ініціа-
тивними, відповідальними за 
спільну справу, сприяє виявлен-
ню організаторських і лідерських 
здібностей.

Разом ми — сила

Старшокласники — учасники української дискотеки.

Директор Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Зоряна Михайлюк та педагоги школи 
 під час проведення тижня місцевого самоврядування.

Учні 6 класу Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. із класним керівником 
 Іриною Василівною Вовною під час шкільного ярмарку.

У цей радісний осін-
ній день, коли приро-
да радує світ щедрим 
врожаєм, різнобарв’ям 
кольорів, червоними 
кетягами калини, свят-
кує своє 80-річчя  
Зеновій Іванович 
СЛИШ із с. Чернелів-
Руський. Прийміть, шановний юві-
ляре, найщиріші вітання і побажан-
ня міцного здоров’я, великого 
людського щастя, добра, благопо-
луччя, довголіття.

Наче коні баскі, проскакали літа,

Хоч недавно була ще весна,

Ви прожили роки, що водою стекли,

Скроні вже посріблила зима.

Всяке було в житті: колоски і стерня,

Ненависну війну пережили,

І кохання цвіло, як півонії цвіт,

І дітей, наче квіти, зростили.

Тож живіть іще многая-многая літ,

На весіллях правнуків гуляйте,

Зустрічайте весну, літо, осінь, зиму,

На сторіччя гостей виглядайте.

З повагою і любов’ю —  
сім’ї Мельник і Наворинських.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з 25-річчям вчи-
теля початкових класів Руслану 
Іванівну ШЕЛІНГОВИЧ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Щиро вітаємо з 60-річчям та 
днем ангела Івачеводолішнівсько-
го сільського голову Михайла 
Федоровича ГУКА.

60 – це зовсім небагато,

Дуже гарна й радісна пора,

Вам бажаємо у це родинне свято

Щедрих років щастя і добра.

Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,

Оберігає від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

З повагою – колектив 
Івачеводолішнівської  
сільської ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження економіста відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Надію Богданівну  
БАРТОШІВ.

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!

З повагою – колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Колектив Тернопільського 
міськрайонного центру зайнятості 
щиро вітає з днем народження 
заступника директора Галину 
Дмитрівну ЯВОРСЬКУ.

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 днем народження щиро  
вітаємо Марію Іванівну  
ВІНЯРЧУК із с. Лозова.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою —  свекруха Ірина, 
батьки, дочки Наталя і Ірина  

з сім’єю, вся родина.

Вітаємо з днем народження за-
ступника головного лікаря з екс-
пертизи ТРТМО Любомира Воло-
димировича БРІЛЯ, лікаря-
лаборанта Оксану Ігорівну  
КУРУС, молодшу медичну сестру 
стаціонару Володимиру  
Чеславівну ДЕМИДАСЬ, молод-
шу медичну сестру Марію Ярос-
лавівну ФУЛАВКУ, медсестру по-
ліклініки Тетяну Володимирівну 
ВАСИЛЬКІВ, медичного статисти-
ка Тетяну Орестівну  
ГАРАСИМЛЮК, агронома підсо-
бного господарства Катерину  
Михайлівну СИНИЦИНУ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою – колектив ТРТМО.


