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“У чужому краї
Не шукайте, не питайте
Того, що немає”
(“І мертвим,
і живим…”, 1845 р.).
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.

С

вято
Покрови
Пресвятої Богородиці
роками
духовно
об’єднує український
народ, живить його вірою в
повсякчасне заступництво
Божої Матері за рід людський, добро і благополуччя
на рідній, Богом даній землі.
Пресвята Богородиця стала
покровителькою всіх захисників України: козаків, січових стрільців і вояків УПА, які
пройшли кривавими дорогами війни, залишаючи на них
життя і біль утрат. Пам’ять
про героїв не зникне ніколи.
Українці схиляють голови
перед мужністю і силою відважних синів України, яких
не зламали довгі роки
виснажливої боротьби.
Президент України Петро
Порошенко своїм указом від 14
жовтня 2014 року скасував День
захисника Вітчизни, який щороку
відзначали 23 лютого. Натомість
“із метою вшанування мужності та
героїзму захисників незалежності
і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг
Українського народу, сприяння
дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості”
установлено інше свято – відтепер щороку 14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, УПА
та Українського Козацтва, українці відзначатимуть День захисника
України.
14 жовтня ц. р. у клубі села Великі Гаї Тернопільського району
відбулися святкові урочистості “Їх
душі – горіння і криця” з нагоди
72-ої річниці створення Української Повстанської Армії, свята
Покрови Пресвятої Богородиці та
Дня Українського Козацтва. УПА –
приклад боротьби за волю і свободу Української держави.
Продовження на 2 стор.

16 сторінок
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На Покрову

Юні мешканці села Великі Гаї Тернопільського району під час святкових урочистостей з нагоди 72-ої річниці
створення УПА, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського Козацтва.

Тернопільська
районна
організація
Товариства
Червоного Хреста України просить проявити акт доброї волі і
милосердя та долучитися до акції зі збору осінньо-зимового одягу і взуття для дорослих і дітей. Одяг потрібен малозахищеним
сім’ям, інвалідам, одиноким громадянам похилого віку, переселенцям із тимчасово окупованих територій та зони проведення
антитерористичної операції, які сьогодні проживають на теренах
Тернопільського району. Наша адреса: м. Тернопіль, вул.
Бродівська, 17. Тел.: (067) 752-73-58, (096) 242-39-44.

Наша
сторінка
www.lanclaas.com.ua

www.facebook.com/
PodilskeSlovo

2

П’ятниця, 24 жовтня 2014 року

Панорама подій
●●Ми — українці

З Днем автомобіліста
і дорожника!
Кожного року в останню неділю жовтня, відповідно до Указу Президента України, відзначається професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства — День автомобіліста і дорожника.
Сердечно вітаємо всіх водіїв, перевізників, працівників автодорожнього господарства з професійним святом — Днем автомобіліста і дорожника.
Ваша робота має виняткове значення задля забезпечення належного рівня функціонування усіх галузей народного господарства. Саме від стану доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість, своєчасність та повнота забезпечення потреб економіки, соціальної сфери, громадян. Автотранспортні шляхи є тими
незамінними артеріями, що пов’язують наш край з іншими регіонами нашої держави та країнами-сусідами.
Щиро бажаємо усім працівникам автомобільного транспорту та
дорожнього господарства щастя, добробуту, нових трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомобільних шляхах!
Василь ДІДУХ, Андрій СТРОЄВУС,
голова Тернопільської голова Тернопільської
районної ради. райдержадміністрації.

Передплата-2015
Передплатна ціна на газету
“Подільське слово”
на 2015 рік

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.

●●Вітаємо!
Ветерани праці
1960-1990
років
Дубівецької ЗОШ
І-ІІ ступенів щиросердечно вітають з
днем народження
Оксану Дмитрівну
ТИМОЧКО (УНІЯТ).
Сорок років учнів нашої
школи
Ви математики навчали,
П’ятнадцять років працюючи завучем.
Від учителів дидактику і педагогіку
добре вимагали,
Працю собі нелегку в молодості обрали.
Вона потребує сил і тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця – це доля, яку дав Вам Бог.
У ці дні сімдесят років у Вашому житті
Минає, а скільки їх ще на шляху,
Про це ніхто не знає.
Тож зичимо здоров’я, вік довгий прожити,
І на сторіччя до себе всіх ветеранів
запросити.

Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ступенів вітає з днем
народження вчителя фізики Юрія
Ігоровича БУЧКА, технічного працівника Богдана Михайловича
ЗАГІРСЬКОГО.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги,
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ
ступенів вітає з ювілеєм кухаря
шкільної
їдальні
Людмилу
Іванівну ВІТИК.
Достатку в домі Вам рікою,
В родині – злагоди й тепла,
В душі і серденьку – спокою,
Здоров’я, щастя і добра!

Педагогічний колектив НВК
“Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”
щиро вітає з 55-річчям вчителя математики
Любов
Кирилівну
ОЛІЙНИК.
Добра і щастя зичим в цю годину,
Надії, сонця, радості, тепла.
Хай Бог благословить усю родину,
А Вам — міцне здоров’я посила.

Колектив
територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щиро вітає з ювілеєм соціального робітника с. Баворів
Тернопільського району Ірину
Орестівну БУЧИНСЬКУ.
В день Вашого ювілею
Вам наші привітання.
Добра і радощів бажаємо,
Здоров’я Вам на всі літа!
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта.

Колектив Смиковецької ЗОШ
І-ІІ ступенів щиросердечно вітає
з днем народження вчителя української мови і літератури Ганну
Йосипівну ЛАЗУТУ.
З роси, з води на добру сотню літ
Людського щастя, благ земних рікою,
Здоров’я зичимо міцного, як граніт,
Й удача не ішла щоб стороною.

Колектив Смиковецької ЗОШ
І-ІІ ступенів щиросердечно вітає
з днем народження вчителя біології і хімії Ірину Тадеївну
КУХАРУК.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

Щиросердечно вітаємо з днем
народження заступника начальника відділу культури Тернопільської райдержадміністрації Любу
Ярославівну ШАРГАН.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.

На Покрову
Продовження.
Початок на 1
стор.
Сьогодні благородну справу повстанців
продовжують українці,
які поклали на вівтар свободи найдорожче – своє
життя. Це Герої
Небесної
Сотні,
антитерористичної
операції на Сході
України. Хвилиною
мовчання вшанували пам’ять борців
за волю і незалежність Української
держави, її вірних
синів, які відійшли
у вічність у роки
незалежності. На
знак великої пошани до мужніх героїв від урочистого
зібрання
молоді
великогаївчани поклали квіти до сим- Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці і 72-ю річницею УПА Великогаївську
волічної
могили сільську громаду вітають голова Тернопільської райдержадміністрації Андрій
борцям за волю і Строєвус і заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний.
незалежність Украсамбль “Домісольки” Великогаївжні патріоти своєї країни. Вся
їни.
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ
Україна молиться за них, і вони
– Покрова Пресвятої Богороце відчувають, Пресвята Богоро- ступенів виконав пісню “Я маленьдиці – водночас релігійне і патрікий козак”. Учасники дитячого ходиця їх оберігає. Маємо зробити
отичне свято, – зазначив голова
реографічного колективу “Первовсе для того, щоб новітня УПА на
Тернопільської райдержадмініцвіт” клубу села Великі Гаї під кеСході України перемогла.
страції Андрій Строєвус, вітаючи
рівництвом Михайла Качана танГолова Тернопільської райдергромаду Великих Гаїв і гостей зажадміністрації Андрій Строєвус, цювали на сцені гуцульський таходу, – адже цього дня було ствозаступник голови Тернопільської нець і гопак.
рено Українську Повстанську АрДует у складі Анатолія Парномію. Сьогодні молимось до Пре- районної ради Роман Наконечний
сова і Марії Яреми виконав пісню
і Великогаївський сільський голосвятої Богородиці, аби в Україні
ва Олег Кохман висловили вдяч- з репертуару “Плачу Єремії” “Буде
запанував мир і спокій, Божа бланість, привітали зі святом Покрови нам з тобою що згадати”. З мугодать у кожній домівці. СподіваПресвятої Богородиці і 72-ою річ- зичним подарунком на сцені виюся, молитви українців дійдуть до
ступили переможець всеукраїнБога, який благословить нас свя- ницею з дня створення Українських конкурсів і фестивалів, сотим духом, з якого постала УПА. ської Повстанської Армії і подаруліст “Музичної скрині” ТернопільМир настане лише внаслідок пе- вали квіти воїнам-ветеранам УПА,
ського районного будинку культумешканцям села Великі Гаї Миремоги. Ніякої толерантності зі
хайлу Майці, Петру Іваниці, Марії ри Василь Хлистун і ведуча захозлом, тільки його поборення. Деду, заступник начальника відділу
калог українського націоналіста Кашубі і Володимирі Любчик. Микультури Тернопільської РДА Люхайло Майка поділився спогадами
починається словами: “Я дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від про буремні роки боротьби укра- бов Шарган. Народний аматорський хор села Великі Гаї (мисїнських повстанців із ворогами.
татарської потопи й поставив на
тецький керівник Іван Виспінський,
Почалися урочистості спільним
грані двох світів творити нове
життя”. Саме з духу любові зро- виконанням народним аматор- концертмейстер Василь Коваль)
подарували присутнім патріотичні,
ським духовим оркестром “Доля”
дилися козацькі формування,
повстанські пісні. “Кленовою баславна невмируща УПА, зі слави Тернопільського районного будинку культури (художній керівник ладою”, “Ох, я люблю ті наші гори”
якої сьогодні виростають мужні
і “Присягою” учасників святкового
і диригент Григорій Ференц) й
воїни Національної гвардії Україдійства привітав дівочий вокальучасниками заходу “Молитви за
ни, Збройних сил України та доУкраїну”. Дует у складі директора ний ансамбль “Мрія” Великогаївбровольчих формувань на східнобудинку культури села Буцнів Ми- ської загальноосвітньої школи І-ІІІ
му фронті.
– Українська Повстанська Ар- хайла Юречка та завідувача клубу ступенів під керівництвом Марії
мія постала з духу Тараса Шев- села Великі Гаї Миколи Гуля у су- Яреми.
Наприкінці урочистостей Величенка, Івана Франка, Лесі Україн- проводі оркестру “Доля” виконав
повстанську пісню “Вже вечір ве- когаївський сільський голова Олег
ки, – зазначив заступник голови
Кохман привітав ветеранів УПА,
чоріє”. Під супровід оркестру Ігор
Тернопільської районної ради
Роман Наконечний. – Українці, які Вовчак заспівав пісню “Там, під подякував за вагомий внесок у виховання молодого покоління патріносять у серцях їхні вчення, не Львівським замком”. Учень сьомоотів України і побажав усім мирного класу Великогаївської ЗОШ І-ІІІ
могли спокійно дивитися, як вого неба над головою, щастя і міцступенів Віталій Лащ продекламурог топче українську землю і пішного здоров’я. Завершилось святвав вірш “Герої України”.
ли на боротьбу із загарбниками.
кування спільним виконанням ДерСпіваночки учасникам заходу
Сьогодні на Сході України формужавного гімну України народним
ється нова Українська Повстан- подарували вихованці старшої груаматорським хором села Великі
пи “Посмішка” дитячого садка села
ська Армія, там борються справГаї й учасниками святкування.
Великі Гаї. Вокальний дитячий ан-

З повагою — колективи
відділу культури
Тернопільської
райдержадміністрації,
Тернопільського районного
будинку культури,
Тернопільської районної
організації
профспілки працівників
культури.

28 жовтня 2014 року о 10 годині в приміщенні прокуратури Тернопільського району (м.Тернопіль, вул. За Рудкою, 35) відбудеться
особистий прийом громадян – мешканців Тернопільського району
прокурором Тернопільської області Ю. Д. Гулкевичем.
ПрАТ “Автотехсервіс” має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС з
АГЗП, яка розташована на землях Великогаївської сільської ради Тернопільського району (Підволочиське шосе).
Підприємство спеціалізується на роздрібній торгівлі світлими нафтопродуктами. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу при
експлуатації АЗС з АГЗП становить 1,46 т/р. Перевищень технологічних
та санітарно-гігієнічних нормативів в процесі виробничої діяльності
немає.
Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування інформації за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1,
Тернопільська райдержадміністрація.

Громада Великих Гаїв та гості під час урочистостей з нагоди 72-ої річниці створення УПА,
свята Покрови Пресвятої Богородиці і Дня Українського Козацтва.
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●●Контакти

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Олег Сиротюк та заступник голови ОДА Леонід Бицюра
під час зустрічі з дітьми, переселиними із зони АТО.

У Польщі діти
переселених із зони
АТО знайшли друзів

●●Вибори-2014

Ганна Гопко:

“Олег Захарків – нова
сила у парламенті”
№1 із списку “Об’єднання
Самопоміч” Ганна Гопко висловила підтримку Олегу
Захарківу, який балотується
до Верховної Ради по 165
виборчому округу. Нагадаємо, у цей округ входять Бережанський, Підгаєцький,
Зборівський,
Козівський,
Тернопільський та частина
Кременецького районів.
– Політичне об’єднання “Самопоміч” – перша політична сила, яка не має жодного колишнього депутата або чиновника,
причетного до корупційних схем,
– зазначила Ганна Гопко. – Олег
Захарків є членом команди
“Об’єднання Самопоміч”, має
відповідні фахові знання та досвід роботи, є патріотом з незаплямованою репутацією та високою довірою земляків, неодноразово доводив свою відданість у державотворчій справі.
Ми поставили собі за мету максимально оновити українську
владу. Хочемо внести в український парламент елементарний
здоровий глузд, відповідальність
перед людьми і совісне ставлення до своїх обов’язків. Олег Захарків відповідає усім зазначеним критеріям, тому він у нашій

Кандидат у народні депутати по 165 виборчому округу
Олег Захарків та експерт Ганна Гопко, яка очолює список
“Об’єднання Самопоміч” на цьогорічних парламентських виборах.
команді. Ми спільно будемо бореформу податкової системи.
ротися з корупцією, за відновВірю, що Олег Захарків, як учаслення економіки, за реформу
ник команди “Об’єднання Самосудової гілки та органів право- поміч”, гідно представлятиме
порядку,
децентралізацію і
№165-ий Зборівський виборчий
збільшення повноважень та фіокруг та совісно працюватиме у
нансування місцевих громад,
парламенті.

17 дітей, переселених в
Тернопільську область з
Криму та східних регіонів
України, діти військовослужбовців, які перебувають
у зоні проведення антитерористичної операції, з 1
по 6 жовтня ц. р. відпочивали у місті Зелена Гура у
Республіці Польща. 7 жовтня вони повернулися на
Україну. Враженнями від
відпочинку поділилися з
головою
Тернопільської
обласної державної адміністрації Олегом Сиротюком
під час зустрічі.
За словами керівника області, це перша група дітей, яка побувала на відпочинку у Польщі.
Такі проекти в області втілюватимуть і надалі, адже Тернопільщина налагоджує тісні контакти
з воєводствами Польщі. “Також
подібні проекти обговорюємо з
Литвою, Грузією та іншими країнами. У планах і надалі відправляти на відпочинок дітей військовослужбовців і переселених
в Тернопільську область з Криму, Донецької та Луганської областей. Усе, що потрібно для
цього з нашої сторони, ми зробимо. Наше завдання, щоб діти
змогли побувати в інших країнах, побачити світ, знайти нових
друзів та отримати нові враження. Я думаю, що для багатьох з
них це буде хорошим життєвим
досвідом та хоч на трішки відволіче від тривоги за рідних”, – наголосив Олег Сиротюк.
Як розповіли діти, програма
відпочинку у Польщі була надзвичайно цікавою та змістовною.

Вони відвідували Етнографічний
Музей в місті Охла, мали зустріч
з Маршалком Любуського воєводства пані Ельжбетою Полак,
відвідали Парк Краснала, здійснили круїз на кораблі річкою
Одер. “Дякую за екскурсії, за
можливість поспілкуватися з
людьми з іншої країни, ознайомитися з її культурою, – звернулася до голови ОДА Олена
Мельник з Бережан. Її батько
несе військову службу у зоні
АТО. – Ми змогли порівняти нашу країну з Польщею, зробити
певні висновки про життя за
кордоном, чогось навчитися,
щось перейняти у наших сусідів.
Я і моя сім’я дякуємо вам за
можливість відвідати Польщу”.
“Я приїхала з Луганська, мене
дуже тепло прийняли і в Тернополі, і у Польщі, – зазначила Анна Герасименко. – Там нам дуже
сподобалося. Ми дуже вдячні
Олегу Мирославовичу за те, що
він організував нам таку поїздку,
а також консулу Зеленої Гури
пані Стефанії. Ви чудові люди з
великим серцем”.
Слова вдячності Тернопільській обласній державній адміністрації висловили і батьки дітей. “Ми хвилюємося не лише
за наших чоловіків, які несуть
військову службу, а й за наших
дітей, які дуже переживають за
батьків, – наголосила Наталія
Бурик. – Ми сподіваємося, що в
Україні настане мир і ми зможемо запросити до себе гостей з
Польщі, адже наші діти встигли
знайти друзів”.
За матеріалами прес-служби
Тернопільської ОДА.

●●Спортивні новини
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
Фото Богдана ДІКАЛЬЧУКА.
14 вересня ц. р. у Козові відбувся
ювілейний, десятий чемпіонат Тернопільщини та Тернопільського обласного ФСТ “Колос” із перетягування линви серед збірних Тернопільської області.
У цьогорічних змаганнях взяли участь
шість районів Тернопільщини. Четвертий
раз поспіль не було рівних богатирям із
Тернопільського району, які під керівництвом голови Тернопільської районної
ради ФСТ “Колос” Івана Кульбіцького у
фінальній сутичці впевнено перемогли
команду Кременецького району, взявши
реванш за прикру поразку на цьогорічних сільських спортивних іграх Тернопільщини у Великих Гаях. Ядро команди
Тернопільського району склали спортсмени з Малого Ходачкова – капітан команди, майстер спорту з важкої атлетики Михайло Киналь, Василь Будзило,
Ігор Лавус, Павло Балабан, яким допомагали Михайло Дериминда з Дичкова,
Володимир Мозіль і Віталій Караба з Великих Гаїв. Здобута перемога стала для
Тернопільського району п’ятою в історії
чемпіонату.
В протистоянні за 3-4 місце збірна

Богатирі Тернопільського
району – найсильніші

Переможці чемпіонату Тернопільської області та Тернопільського
обласного ФСТ “Колос” із перетягування линви — збірна
Тернопільського району під керівництвом голови Тернопільської районної
ради ФСТ “Колос” Івана Кульбіцького (крайній справа).

Борщівського району здолала спортсменів Козівського, за 5-6 – Гусятинський
район переміг Збаразький. Нагороди
переможцю і призерам змагань вручили
голова Тернопільського обласного ФСТ
“Колос” Георгій Гунтік і ветеран спорту
Тернопільщини, перший майстер спорту
в нашому краї, 81-річний уродженець
села Великі Гаї Тернопільського району
Михайло Козуб. Завдяки перемозі у змаганнях із перетягування линви Тернопільський район закріпився на другій
сходинці в загальнокомандному заліку
XXIV сільських спортивних ігор Тернопільщини.
– Учасників відбирали на основі районного етапу сільських спортивних ігор,
– зазначив наставник збірної Тернопільського району, голова Тернопільської районної
ради
ФСТ
“Колос”
Іван
Кульбіцький. – Наша команда має сформований кістяк спортсменів, які регулярно беруть участь у змаганнях із перетягування линви. Саме вони створюють бойовий дух усередині колективу. Крім перевірених, досвідчених атлетів, залучаємо
до складу команди молодь. Тернопільський район має славні традиції в такому
силовому виді спорту, як перетягування
линви. Сплав досвіду й амбіційної молодості, на мою думку, і приніс нам чергову
перемогу в цих змаганнях.
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●●Людина і її справа

(Василь Сухомлинський).

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
Учитель — благородна й
шляхетна професія, до якої
з повагою ставилися в усі
часи. Американський письменник і філософ Елберт
Хоббард сказав: “Учитель
— це людина, котра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна”. Вчителі
віддають серця дітям, щодня сіючи в їхніх душах
зерна любові, доброти і
людяності, даруючи вогонь
душі. Всі професії залежать
від учителя. Для кожного з
нас педагоги стають другими батьками, які беруть активну участь у формуванні
характеру, світогляду. Разом із батьками вони дають
дітям перепустку в доросле
життя. Вчитель — наставник і порадник, у будь-яку
хвилину може розрадити,
знайти ключ до душі свого
вихованця.
3 жовтня, напередодні Дня
працівників освіти, у приміщенні
Тернопільського обласного українського драматичного театру
ім. Т. Г. Шевченка традиційно
відбулася святкова імпреза для
всіх освітян Тернопільського району.
Розпочались урочистості хвилиною мовчання на знак пам’яті
героїв Небесної сотні та воїнів,
які загинули в зоні проведення
АТО, і спільною молитвою за
мир і спокій в Україні. о. Василь
Брона та о. Олег Гах благословили освітян на нові творчі звершення, висловили вдячність за
допомогу у формуванні собору
людських душ, вручили почесні
грамоти кращим учителям основ
християнської етики. Молоді
освітяни — вчитель хімії і біології
Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дмитро Гайдук, учитель фізики та
інформатики Ангелівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Марія Товарницька, вчитель фізики Плотицької ЗОШ І-ІІ
ст. Василь Цизорик, учитель англійської мови Довжанківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Твердохліб,
учитель фізичної культури Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Олег Дацко, вчитель англійської мови Йосипівської ЗОШ І-ІІ ст. Мар’яна
Оленюх — поклали квіти до
пам’ятників духовним геніям
українського народу — Тарасу
Шевченку та Івану Франку.
Міцного здоров’я, щастя,
мирного неба над головою, невичерпної наснаги освітянам побажали голова Тернопільської
районної ради Василь Дідух і голова Тернопільської райдержадміністрації Андрій Строєвус. Андрій Васильович зазначив, що
сьогодні особливо актуальними
є слова Отто фон Бісмарка, який
сказав, що війну виграють не
військові генерали, а вчителі і
парафіяльні священики. Василь
Дідух висловив вдячність працівникам освіти за нелегку працю,
яку вони виконують, наголосивши, що в пам’яті кожного з нас
залишається спогад про вчителів, які подарували нам кращі
людські якості. За сумлінну працю, високий рівень професійної
майстерності та з нагоди професійного свята кращих освітян
Тернопільського району відзначили грамотами Тернопільської
райдержадміністрації і Тернопільської районної ради.
Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль,
звертаючись до освітянської
громади, сказав:
— У кожного з нас є вчитель
— людина, яка привела нас у доросле життя. Сьогодні дякуємо
їм за це. Радий бачити в цьому
залі вчителів, які мене навчали.
Кожен із нас може згадати своїх
учителів і в думках подякувати їм.
На превеликий жаль, сьогоднішнє наше свято затьмарене складною ситуацією в Україні. Велика
заслуга педагогів у тому, що ма-

Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух і голова
Тернопільської райдержадміністрації Андрій Строєвус
нагороджують грамотою за сумлінну працю, високий рівень
професійної майстерності та з нагоди професійного свята
директора Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколу Костика.

тьом освітянам грамоти відділу освіти Тернопільської
РДА. Кращих із кращих відзначили грамотами департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.
Публікації розповідають
про життя шкільної громади
у кожному номері “Подільського слова”. Із професійним святом працівників
освіти привітала головний
редактор газети “Подільське слово” Ганна Макух та
вручила
освітянампозаштатним авторам газети пам’ятні сувеніри.
Заслужений працівник
культури України, начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій Галайко вручив грамоти працівникам освіти, які беруть активну участь у культурному
житті району.
Завідувач сектору молоді
та спорту Тернопільської РДА
Василь Заторський і офіцер
відділення комплектування
Тернопільського об’єднаного
міського військкомату, капітан
Андрій Водяний нагородили
грамотами освітян, які зробили вагомий внесок у виховання здорової, патріотичної,
спортивної учнівської молоді
Тернопільського району.
Наприкінці урочистостей
освітяни змогли насолодитися
чудовою виставою “НаталкаПолтавка” у виконанні акторів
Тернопільського обласного академічного українського драмтеатру імені Тараса Шевченка.

ємо мужніх людей, справжніх па- — думати, де взяти гроші.
Василь Цаль та Ігор Ракочий
тріотів своєї землі, готових бороза багаторічну сумлінну творчу
нити від ворога рідний край. Велика подяка вам за це, дорогі працю на педагогічній ниві, успіхи в навчанні й вихованні учнівосвітяни, і низький уклін.
ської молоді та з нагоди Дня
Вітаючи освітян із професійним
святом, голова Тернопільської ра- працівників освіти вручили багайонної організації
профспілки
працівників освіти Ігор Ракочий
зазначив:
— Українська
д е р ж а в а
зобов’язана повернутися лицем
до вчителя, гарантувати престижність його
професії. Профспілка освітян,
районна влада
неодноразово
зверталися
до
керівництва Тернопільської області з проханням посприяти
недопущенню
зняття
20відсоткової надбавки до зарплати вчителів. Нашому
району
вдалося відстояти надбавку. За- Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль і голова Тернопільської
вдання освітян
районної організації профспілки працівників освіти Ігор Ракочий за багаторічну
— навчати, ви- сумлінну творчу працю на педагогічній ниві вручили грамоту департаменту освіти
ховувати дітей,
і науки Тернопільської ОДА вчителю української мови і літератури НВК
обов’язок влади
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія імені С. Балея” Наталії Барбарош.

●●Вітаємо!
Щиро вітаємо з
60-річчям чудову
людину, колишнього вихователя
групи продовженого дня Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Мирославу Антонівну
ЯЦИНУ.
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем та добром,
Веселим — спів, легкими — кроки,
Хай доля повниться добром.

З повагою — випускники
1972 року.
Педагогічний колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з
днем
народження
педагогаорганізатора Марію Леонідівну
КРАМАР.
Здорові будьте й радісні завжди,
Хай серце б’ється легко і натхненно,
Не знайте ні тривоги, ні біди
І будьте Богом Ви благословенні.

Педагогічний колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з
днем народження вчителя початкових класів Ольгу Миколаївну
МУЗИКУ.
Хай довгою буде життєва стежина,
Хай радістю кожна наповниться мить
І все, чим багата й щаслива людина,
В щедротах своїх хай Господь освятить.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з днем народження
технічного працівника Романа
Михайловича ВОЙТОВИЧА.
Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,
Настрою веселого на повне століття.
Щоб життя було веселим, радісним,
багатим,
І щоб кожен день прожитий
Вам здавався святом.

Щиро вітаємо з днем народження колишнього начальника
ВПЗ с. Ігровиця Людмилу
Романівну ЛУЦКО.
Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колеги Галина
Ониськів та Марія Легета
з Ігровиці.
Колектив Тернопільського районного методичного кабінету
щиро вітає з днем народження
методиста з навчальних дисциплін
Ольгу Романівну ДЕМИДУ.
Бажаємо удачі, добра і тепла,
Незгоди людські хай згоряють дотла,
І тільки все добре в житті щоб велося,
Хай збудеться все, що іще не збулося!

Щиро і сердечно вітаємо з
днем народження голову Тернопільської районної профспілки
працівників
освіти
Ігоря
Стаховича РАКОЧОГО.
Сердечно зичимо родинного тепла,
Здоров’я, щастя, злагоди довіку,
Нехай кують зозулі многії літа,
А Бог із неба хай пошле опіку.

З повагою — колектив відділу
освіти Тернопільської
райдержадміністрації.
Учні 4 класу Великолуцької
ЗОШ І ступеня та їх батьки вітають
з ювілеєм учителя початкових класів Марію Орестівну ВЕНГЕР.
У святковий день прийміть вітання
Та найкращі побажання
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.

Вітаємо з ювілеєм чарівну жінку, депутата Романівської сільської ради Марію Мирославівну
БАС.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

Учасники святкової імрези з нагоди Дня працівників освіти
в Тернопільському обласному академічному українському драмтеатрі імені Т. Г. Шевченка.

З повагою – виконком
і депутатський
корпус Романівської
сільської ради.
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Суспільство
●●Ювілеї

●●Вибори-2014

Семен Семенченко:

“Олег Захарків – це та
людина, якій я довіряю
особисто”

№2
списку
об’єднання
“Самопоміч”, легендарний
командир батальйону “Донбас” Семен Семенченко закликав підтримати кандидата
в депутати до Верховної
Ради України по 165 виборчому округу Олега Захарківа.
— Олег Захарків належить до
людей, які роблять усе можливе
для того, аби наша держава здобула перемогу над російським
агресором, — сказав Семен
Семенченко. — Олег є одним із
членів волонтерського корпусу,
який сьогодні годує та одягає бійців в зоні проведення АТО. Саме на
таких людях і тримаються добровольчі батальйони, зокрема, і батальйон “Донбас” та, зрештою,
армія в цілому. На жаль, влада нас
не забезпечила нічим, все, починаючи від шкарпеток та закінчуючи
БТРами, нам надали такі волонтери, як Олег Захарків. Нам потрібно
зміцнити державу, провести реформу Збройних сил, позбавити
країну від зрадників у військовому
керівництві та владі.
Як зазначив Семен Семенченко, нині кожен повинен бути готовим захищати Україну та свою
сім’ю. “Ми проводитимемо оперативні курси військової справи,
формуватимемо на місцях добровольчі партизанські загони, — зазначив Семен Семенченко. — До
речі, з ініціативи Олега Захарківа

Легендарний командир батальйону “Донбас”
Семен Семенченко (зліва) підтримує на цьогорічних
парламентських виборах кандидата в депутати до Верховної
Ради України по 165 виборчому округу Олега Захарківа.
як керівника місцевої самооборони
побратимів дякую мешканцям Теруже створено перший у Тернопіль- нопільської області за допомогу
ській області добровольчий загін продуктами харчування добротериторіальної оборони “Лисоня”.
вольцям батальйону “Донбас”, які
Я вітаю такі починання, вони є передали нам представники коорвкрай необхідними в наш час. Наші динаційного центру підтримки бійпріоритети – посилення оборонозців в зоні АТО. Звертаюся до усіх з
датності країни, реформа силового
проханням підтримати Олега
блоку та обороноздатності армії в
Захарківа на виборах депутатів до
цілому. Особисто та від бойових
Верховної Ради України”.

“Калинова алея” —
символ єдності поколінь
випускників
Валентина КУЗЬ,
студентка І курсу
відділення журналістики
ТНПУ ім. В. Гнатюка.
…Екологічна стежка веде нас
на подвір’я рідної школи, а
саме — на “Калинову алею”.
Сьогодні ми називаємо її —
“Алея випускників”. Ось уже
третій рік у Тернопільській
спеціалізованій школі І-ІІІ ст.
з поглибленим вивченням
іноземних мов №7 проходить
акція “Посади калину”. 2014
-2015 навчальний рік особливий для нашої дружної шкільної родини.
Це рік 60-річчя школи. Директор
школи
Світлана
Миколаївна
Константинова готує книгу про історію школи, вчителі працюють
над оформленням звіту про свої
кафедри, учні беруть інтерв’ю у
вчителів-ветеранів професійної діяльності. До речі, у 2011 році школа стала переможцем міського
етапу конкурсу “Кращий навчальновиховний заклад — 2011” у номінації “Кращий навчально-виховний
заклад І-ІІІ ступенів”. А у 2012 році
педколектив став переможцем
Всеукраїнського конкурсу “Флагмани освіти і науки України”.
Школа готується до свята. Ось і
випускники цього навчального року вирішили внести свій вклад у

шкільну традицію. Підійшли до
цього питання творчо. На засіданні
організаційної групи було прийнято рішення розробити дизайн ділянки біля школи, що потребувала
спеціального догляду. Над розробкою ландшафтного дизайну території працювали учні 11-А класу
Ірина Петенко та Соломія Бенч, які
в майбутньому планують здобути
освіту дизайнера та архітектора.
Калину допомогли привезти із своїх приватних садибних ділянок
батьки.
15 жовтня відбулася урочиста
висадка кущів калини. Кращі учні
11-х класів завзято викопували ями
та обережно опускали в них саджанці. Виконуючи задум наших
дизайнерів, встановили дві лавки,
що одразу ж створило атмосферу
затишку та комфорту. Весь захід
проходив у хорошому настрої. Після закінчення посадки дерев всі
активно фотографувалися на
пам’ять.
Випускники
покладають
обов’язок на майбутні покоління,
які повинні доглядати за молоденькими саджанцями. Кожен
учасник цього заходу сподівається,
що посаджені кущі калини зацвітуть навесні прекрасними суцвіттями. І ці природні символи єдності
поколінь дуже довго будуть милувати погляд усім, хто працює та
навчається у сьомій школі.
Рідна школо, вітаємо!

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі
просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що
призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу,
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання
та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.
Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

●●Стратегія

Галичина – локомотив
української євроінтеграції
Ірина ЮРКО.
Фото автора.
19 жовтня 1918 року на теренах сучасної Галичини, Буковини та Закарпаття постала
Західноукраїнська Народна
Республіка з центром у Львові. Через 96 років Місто Лева
знову стало центром історичної події – представники
інтелігенції Львівської, Тернопільської
та
ІваноФранківської областей зібралися у львівському Будинку вчених для спільного
визначення векторів розвитку Галичини в рамках міжнародної конференції “Галицькі стратегії”, яку організувала громадська організація “Європейська галицька
асамблея”.

Галичина
як цілісність
Тернопільщини,
Івано-Франківщини,
Львівщини

“Хочеш навчитися
плавати – плавай!”
Участь у форумі взяв випускник
Гарвардської школи бізнесу, ексміністр економічного розвитку і
торгівлі Павло Шеремета, Львівський міський голова Андрій
Садовий. Про євроінтеграцію говорили за участю представників з
Євросоюзу – економістом та дипломатом з Угорщини Тамашом
Беркі, німецьким політиком та публіцистом Вольфгангом Темпліном. В конференції взяли участь
представники влади, політики,
громадські діячі, журналісти з Тернопільської, Львівської, ІваноФранківської областей, зокрема,
автор цих рядків.
Як зазначив голова Наглядової
ради ГО “Європейська галицька
асамблея” Микола Яковина, ця
конференція стала контуром візії
та першим етапом створення
стратегічних напрямів вступу у ЄС
найперше Галичини – локомотиву
української євроінтеграції. Підсу-

почитати дві-три книги з менеджменту”.
Угорський експерт Тамаш Беркі
розповів про досвід Угорщини під
час входження до Європейського
союзу. Він порівняв цей процес із
марафоном для тих, хто не вміє
бігати, та порадив українцям бути
скрупульозними і виваженими.
Водночас Тамаш Беркі наголосив,
що такі заходи, як “Галицькі стратегії” слід проводити і в інших регіонах країни, щоби виробити
стратегію вступу до ЄС на загальнодержавному рівні.
Німецький політик і правозахисник Вольфганг Темплін зазначив, що позаду залишилися кілька
місяців, що були визначальними
для долі України. На переконання
пана Вольфганга, стратегію розвитку України можна вибудовувати саме з Галичини, зважаючи на
тісні зв’язки цього регіону з Європою і проєвропейські настрої галичан.

Під час конференції “Галицькі стратегії” у Львові (зліва направо) екс-міністр
економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета, голова Наглядової ради
ГО “Європейська галицька асамблея” Микола Яковина, економіст та дипломат
з Угорщини Тамаш Беркі, німецький політик та публіцист Вольфганг Темплін.
мовуючи свій виступ, пан Микола
регіонів, — сказав під час конфе- лу “Чи може Галичина стати локопроцитував слова Мао Цзедуна:
ренції у Львові Павло Шеремета.
мотивом української євроінтегра“Хочеш навчитися плавати – пла— Планувати і говорити про стра- ції” антитезу до висловлювання
вай!”, тобто, для того, аби ми уві- тегію – добре, писати її – краще,
Павла Шеремети про недоцільйшли в Євросоюз, треба до цього
але найкраще – втілювати. Для
ність ставки на туризм як рушій
прагнути сьогодні.
Галичини пріоритетною для розрозвитку економіки висловив повитку є галузь туризму. Приміром,
літичний оглядач та економічний
Проста арифметика: туристи Африки поки що витрача- експерт ГО “Експерт-група”
ють більше грошей, ніж приїжджі
Андріян
Фітьо.
“Економіки
26 туристів =
гості
у
Львові.
До
того
ж,
згідно
з
туристично-орієнтованих
країн
1 робоче місце
Європи (так звані країни південної
економічною формулою, 26 турисЯк динамічно може працювати
тів в Україні = 1 робоче місце. 230
периферії – Португалія, Іспанія,
державна економіка з правильним
тис. туристів – кількість, що була
Італія, Греція) дуже швидко зазнавектором, на практиці Малайзії
зафіксована статистами на почат- ли краху, — зазначив Андріян Фібачив свого часу екс-міністр екоку 2014 року у Львові апріорі дала
тьо. — Нам потрібно накопичити
номіки України, засновник Києвороботу 9 тис. львів’янам. Втім, у
критичну масу цілком конкретних
Могилянської бізнес-школи Павло
Галичині багато інших пріоритет- управлінських знань, побудувати
Шеремета, який був радником
них напрямів, які потрібно розвивласні моделі управління. Проекпрем’єр-міністра Малайзії. “Сильвати”.
туванням таких процесів мають
на країна складається із сильних
Натомість під час круглого стозайматися фахівці. Це не просто

Як підкреслив голова ГО
“Європейська галицька асамблея”
Володимир Павлів, конференція
стала першим за кілька минулих
десятиліть заходом, під час якого
обговорювали комплексний розвиток Галичини. “Чи не вперше
після 1991-го року було поставлено питання про регіональний
розвиток Галичини як цілісності –
тобто, трьох західноукраїнських
областей – Тернопільської, ІваноФранківської і Львівської, – зазначив Володимир Павлів. – Ми продовжуватимемо пошуки засобів,
як знайти економічний, політичний
та культурний інтерес для наших
регіонів і для України загалом”.
За підсумками конференції
створено ініціативну групу, яка
працюватиме над підготовкою
міжнародного форуму “Галицькі
стратегії”, запланованого на лютий 2015 року. На форумі сподіваються створити підсумковий документ щодо розвитку Галичини.
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27 жовтня
Понеділок
УТ 1

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.05 Телемарафон “Вибори-2014”.
09.25 “Схеми”.
09.50 Д/с “Дорогами Саксонiї”.
11.15 Театральнi сезони.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 Як це?
13.55 Дитячi iсторiї. “Емма”.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.30 Д/ф “Cтiл Ле Корбюз`є”.
15.00 Euronews.
15.35 Книга.ua.
16.15 “Нацiональнi колективи
Тарасовi Шевченку”.
18.00 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.30 Спорт.
21.50 Д/ф “Дикий схiд Європи:
нацiональний парк “Слiтере” у Литвi”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

Канал «1+1»

06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10
Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.45 “Шiсть кадрiв”.
10.45 “Мiняю жiнку”.
12.00 “ТСН”.
12.25 “Шiсть кадрiв”.
13.15 Х/ф “Службовий роман”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Грошi”.
23.30 “Сказочная Русь”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Т/с “Убивство 2”.

Інтер

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Прикмета на щастя”.
11.25 Д/с “Слiдство вели...”
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
13.45 “Сiмейний суд”.
14.00 Новини.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.00 “Чекай на мене”.
16.00 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Розкаяння”.
23.00 Т/с “Чуже обличчя”. (2).
00.50 Х/ф “Англiйський пацiєнт”.

TV-4

06.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Культура і мистецтво
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Вишневі ночі»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
19.00 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 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Пірат»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV

06.30 Факти тижня.
07.45 Факти. Вибори-2014.
09.55 Надзвичайнi новини.
10.50 Х/ф “Грейсток. Легенда про Тарзана”.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Грейсток. Легенда про Тарзана”.
14.05 Х/ф “В iм`я помсти”.
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф “В iм`я помсти”.
16.25 Х/ф “Тринадцятий воїн”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.30 Дiстало!
21.15 Факти. Вечiр.
21.30 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Вiдчайдушний”. (2).

СТБ

06.05 “Усе буде добре!”
07.50 “Зiркове життя. Битва за дiтей”.
08.55 Х/ф “Не може бути!”
10.55 Х/ф “Хатня робiтниця”.
12.50 “Битва екстрасенсiв 14”.
15.00 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Детектор брехнi 6”.
23.50 “Один за всiх”.
01.05 Х/ф “Не може бути!”

Новий канал

05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
за привидами”.
07.00 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Т/с “Молодята”.
14.00 Шоуманiя.
14.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Стажисти.
21.00 Супермодель по-українськи.
23.10 Т/с “Воронiни”.
00.05 Репортер.
00.10 Абзац!
00.50 Х/ф “Наречена за будь-яку цiну”.

Канал “Україна”

06.10 Cобития тижнi з О. Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 14.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Пам’ять серця”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Карпов-3”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Смертельнi перегони-2”. (3).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.55 Єралаш.
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00 Т/с “Свiтлофор”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
21.30 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ТТБ

14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Загублені у часі”
14.30 “Мамина школа”
15.00 “Відверті діалоги”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “Словами малечі про цікаві речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Осінні долеспіви”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Чаc країни”

28 жовтня
Вівторок
УТ 1

Програма телепередач
29 жовтня
середа
УТ 1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.50, 07.30, 07.50, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.55 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.25 Утеодин з Майклом Щуром.
10.50 Д/с “Дорогами Саксонiї”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.35 Школа Мерi Поппiнс.
13.50 Українського роду.
14.05 Дитячi iсторiї. “Гензi”.
14.20 Казки Лiрника Сашка.
14.40 Д/ф “Франкфуртська кухня”.
15.05 Euronews.
15.50 Фольк-music.
17.20 Д/ф “Дикий схiд Європи:
нацiональний парк “Слiтере” у Литвi”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Про головне.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.50, 07.25, 07.50, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.55, 19.00 Про головне.
10.30 Перша шпальта.
10.55 Чоловiчий клуб. Бокс. Бiй за звання
iнтернацiонального чемпiона. Постол - Ландi.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.30 Перша студiя.
14.20 Дитячi iсторiї. “Здоровань”.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
15.00 Euronews.
15.30 Як ваше здоров`я?
16.40 Д/ф “Взуття. Зроблено у Венджоу”.
17.35 Д/ф “Данiель Бюрен у Гран Палє”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.15 Д/ф “Контингент. Єгипет.
Нескiнченна вiйна на Сходi”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10
Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля 2”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.25 “Розсмiши комiка 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
13.55 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Територiя обману”.
23.30 “Мультибарбара”.
00.10 “ТСН”.
00.25 Т/с “Убивство 2”.

06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля 2”.
11.00 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.25 “Розсмiши комiка 3”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Т/с “Убивство 2”.

Канал «1+1»

Інтер

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Розкаяння”.
11.30 Д/с “Слiдство вели...”
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.25 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Розкаяння”.
23.00 Т/с “Чуже обличчя”. (2).
00.50 Х/ф “Малена”.

TV-4

06.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти
09.45 Живе багатство України
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.10 Хіт-парад
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Блакитний метелик»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 Культура і мистецтво
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Слідства. Інфо»
20.30 «Як судились колись в Україні»
21.00 Наші вітання
21.30 «Щоденник для батьків»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Оператор»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV

Канал «1+1»

Інтер

06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля 3”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.25 “Розсмiши комiка 4”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Право на владу”.
00.30 “ТСН”.
00.45 Х/ф “Серед бiлого дня”.

TV-4

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Розкаяння”.
11.30 Д/с “Слiдство вели...”
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.25 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Розкаяння”.
23.00 Т/с “Чуже обличчя”. (2).
00.50 Х/ф “Шоу Трумана”.

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Розкаяння”.
11.30 Д/с “Слiдство вели...”
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.25 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Розкаяння”.
23.00 Т/с “Чуже обличчя”. (2).
00.50 Х/ф “Клуб перших дружин”. (2).
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства. Інфо»
08.00 «Як судились колись в Україні»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти
09.45 Живе багатство України
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Щоденник для батьків»
13.10 Концерт у Тернополі Черкаського
академічногой заслуженого
українського народного хору 1ч.
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «З тобою та без тебе»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Вихід у рай»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.55 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.35 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.30 Цивiльна оборона.
21.20 Факти. Вечiр.
21.35 Т/с “Чужий район”.
23.50 Х/ф “Рембо. Перша кров”. (2).
06.00 “Вiкна-новини”.
06.35 “Усе буде добре!”
08.30 Х/ф “Тато напрокат”.
12.45 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
14.55 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.45 Х/ф “Тато напрокат”.

06.10 “Вiкна-новини”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.40 “Зiркове життя. Зорянi зради”.
09.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
15.00 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “МайстерШеф 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “МайстерШеф 4”.
01.15 Х/ф “Раз на раз не випадає”.

Новий канал

05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.00 Шоуманiя.
14.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху? 3.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.40 Х/ф “З 8 березня, чоловiки!” (2).

Канал “Україна”

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “Карпов-3”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
21.00 Т/с “Карпов-3”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Розумник”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.55 Єралаш.
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
17.35, 21.30 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ТТБ

8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Будьте здорові”
15.00 “Дива цивілізації”
15.30 “Тема дня”
15.45 “Пісні нашого краю”
16.00 “В об’єктиві ТТБ”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “До речі, про речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

УТ 1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.50, 07.30, 07.50, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.55, 19.00 Про головне.
10.35 Слiдство. Iнфо.
11.00 Чоловiчий клуб.
11.35 Кордон держави.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.30 Нотатки на глобусi.
13.45 Дитячi iсторiї. “Кохання, кекси i рок-н-рол”.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Свiтло.
15.00 Euronews.
15.25 Надвечiр`я...
16.35 Д/ф “Канжi Iшiвара. Людина,
яка розв`язала вiйну”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.20 Д/ф “Контингент. Єгипет.
Нескiнченна вiйна на Сходi”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
00.20 Вiд першої особи.

06.25 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.55 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.35 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.30 Останнiй шанс.
21.20 Факти. Вечiр.
21.35 Т/с “Чужий район”.
23.50 Х/ф “Рембо. Перша кров 2”. (2).

СТБ

30 жовтня
Четвер

СТБ

Новий канал

05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Воронiни”.
14.00 Шоуманiя.
14.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
22.15 Т/с “Воронiни”.
23.50 Абзац!
00.45 Репортер.
00.55 Х/ф “Сьоме знамення”. (2).

Канал “Україна”

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “Карпов-3”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
21.00 Т/с “Карпов-3”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Розумник”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.55 Єралаш.
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
17.35, 21.30 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ТТБ

8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “На часі”
15.00 “Зона ризику”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Канал «1+1»

Інтер

TV-4

06.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти
09.45 Живе багатство України
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 Про кіно
12.30 Культура і мистецтво
13.10 Концерт у Тернополі Черкаського академічногой заслуженого українського народного хору.
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Лісова пісня»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає»
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.00 Наші вітання
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Маленькі пальчики»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV

06.30 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
12.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. Ранок.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.55 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.35 Т/с “Агент нацiональної безпеки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.30 Iнсайдер.
21.20 Факти. Вечiр.
21.35 Т/с “Чужий район”.
23.50 Х/ф “Рембо 3”. (2).

СТБ

06.25 “Вiкна-новини”.
07.00 “Усе буде добре!”
08.55 Х/ф “Iдеальна дружина”.
10.55 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Зваженi i щасливi 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.50 “Зваженi i щасливi 4”.
00.45 Х/ф “Iдеальна дружина”.

Новий канал

05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди
мисливцiв за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.00 Шоуманiя.
14.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху? 3.
21.05 Т/с “Воронiни”.
00.00 Абзац!
00.55 Репортер.
01.05 Х/ф “Мечоносець”. (2).

Канал “Україна”

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “Карпов-3”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
21.00 Т/с “Карпов-3”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Україна у пошуках себе.

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.55 Єралаш.
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
17.35, 21.30 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ТТБ

8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Європа очима українця”
15.00 “Дива цивілізації”
15.30 “Надія є”
15.45 “Тема дня”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Інновації”
21.15 “Спадщина”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

31 жовтня
п’ятниця
УТ 1

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.25, 08.25, 08.40 Гiсть студiї.
07.45 Країна on-line.
08.55 Паспортний сервiс.
09.55, 19.00 Про головне.
10.35 “Схеми” з Н. Седлецькою.
11.00 Д/ф “Винниченко без Брому”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15 Час-Ч.
13.35 Хочу бути.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Дитячi iсторiї. “Чортове колесо”.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
15.00 Euronews.
15.20 Вiра. Надiя. Любов.
16.30 Х/ф “Тато-пес”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40, 21.40 Шустер LIVE.
00.00 Пiдсумки.
00.25 На слуху.

Канал «1+1»

06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10
Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля 3”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.25 “Розсмiши комiка 4”.
13.25 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Сказочная Русь”.
21.10 “Мультибарбара”.
21.35 “Вечiрнiй Київ”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 Х/ф “Квiти вiйни”.

Інтер

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
з Iнтером”.
09.20 Т/с “Розкаяння”.
11.30 Д/с “Слiдство вели...”
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.25 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 “Щастя з пробiрки”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 “Чорне дзеркало”.
22.45 Т/с “У зонi ризику”.

TV-4

06.00
06.45
07.00
07.35
08.30
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.45
11.00
11.50
12.10
12.40
13.00
14.00
14.15
16.00
16.10
17.00
17.15
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.10
20.40
21.00
21.30
22.00
22.30
22.50
00.15
00.30

Т.с. «Моє серце наполягає»
Ранковий фітнес
Провінційні вісті
Знати більше
Переможний голос віруючого
Час-Tайм
Ранковий фітнес
Акценти
Живе багатство України
Т.с. «Моє серце наполягає»
Ранковий фітнес
Дитяча година
«Чарівний ключик»
«Гал-кліп»
«Сад,город,квітник»
Хіт-парад
Акценти
Х.ф. «Вперед, за скарбами гетьмана»
Провінційні вісті
Дитяча година
Акценти
Живе багатство України
«Bon appetit»
Т.с. «Моє серце наполягає»
Провінційні вісті
Наші вітання
ТНЕУ - калейдоскоп подій
«Сільський календар»
«Слідства. інфо»
Наші вітання
«Духовні роздуми»
Провінційні вісті
Акценти
Х.ф. «Сент Анж»
Час-Tайм
Провінційні вісті

06.05
07.45
08.00
08.45
09.15
12.45
13.10
15.45
16.10
18.45
19.20
20.20
22.20
00.00

Т/с “Лiтєйний”.
Факти. Ранок.
Т/с “Нюхач”.
Факти. Ранок.
Т/с “Нюхач”.
Факти. День.
Т/с “Нюхач”.
Факти. День.
Т/с “Нюхач”.
Факти. Вечiр.
Надзвичайнi новини.
Крiт.
Х/ф “Рембо 4”. (2).
Х/ф “Танго i Кеш”. (2).

ICTV

СТБ

06.00 Х/ф “Аелiта, не
чiпляйся до чоловiкiв”.
07.35 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
09.35 Х/ф “Рiвняння любовi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Танцюють всi! 7”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.50 “Танцюють всi! 7”.
00.25 “Куб 5”.

Новий канал

05.57 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Воронiни”.
14.00 Шоуманiя.
14.50 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.10 Проект Перфект.
22.25 Герої i коханцi.

Канал “Україна”

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.10 Таємницi зiрок.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “Карпов-3”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Красуня Ляля”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Хочу до Меладзе.

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.45 М/ф “Школа монстрiв рулить”.
12.00 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу.
14.50 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00, 21.55 Дайош
молодьож!
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Любов онлайн.
20.00 Х/ф “Фантастична четвiрка-2.
Вторгнення
Срiбного Серфера”. (2).
23.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).
00.50 Х/ф “Хелоуiн-6: Прокляття
Майкла Маєрса”. (3).

ТТБ

8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Луцьк на розвої віків”
14.45 “Тема дня”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Слово має
народний депутат”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Думки вголос”
20.15 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизни рятувальник”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

2 листопада
неділя

1 листопада
Субота
06.05
06.40
07.05
07.35
11.10
11.50
12.40
13.15
13.35
14.40
14.55
15.15
15.50
16.20
17.30

УТ 1

21.00
21.40
22.10
22.40
22.50
23.00
00.05

Українська мрiя М. Поплавського.
Вiд першої особи.
На слуху.
Пiдсумки.
Подорожуй першим.
Т/с “П`ять хвилин до метро”.
Свiтло.
Хочу бути.
Д/ф iз циклу “Прорив у невiдоме”.
Нотатки на глобусi.
Українського роду.
Концертна програма Наталки Карпи.
Д/ф “Гайдамацьким шляхом”.
В гостях у Д. Гордона.
Чоловiчий клуб. Мiксфайт.
Елiтнi бої.
Книга.ua.
Х/ф “Мiсце злочину:
фотографiї смертi”.
Новини.
Чоловiчий клуб.
Утеодин з Майклом Щуром.
Мегалот.
Суперлото, Трiйка, Кено.
Вiд першої особи. Пiдсумки.
“Золотий гусак”.

06.00
07.45
08.00
09.00
10.15
11.15
15.30
16.30
18.30
19.30
20.15
21.20
23.30
00.30

“Право на владу”.
“Шiсть кадрiв”.
М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
“Свiтське життя”.
“ТСН”.
Х/ф “Другий шанс”.
“Квартал i його команда”.
“Вечiрнiй квартал”.
“Розсмiши комiка 5”.
“ТСН”.
“Українськi сенсацiї”.
“Вечiрнiй квартал”.
“Квартал i його команда”.
Х/ф “Хижак 2”.

18.30
19.10

Канал «1+1»

Інтер

07.20 “Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.35 “Чорно-бiле”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “А ви йому хто?”
12.00 Т/с “Подзвони в мої дверi”.
16.00 Т/с “Я все подолаю”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Мiсце зустрiчi”.
22.25 Т/с “Двадцять рокiв без любовi”.
06.00
06.30
06.45
07.00
07.35
09.00
09.15
09.30
10.30
11.00
11.15
11.30
12.00
12.30
14.30
15.00
16.30
17.00
17.50
18.00
19.00
19.30
20.10
22.10
23.40
00.00

TV-4

«Bon appetit»
«Про нас»
Ранковий фітнес
Провінційні вісті
Х.ф. «Чоловік собаки Баскервілей»
Час-Tайм
Акценти
Знати більше
Блага звістка
Ранковий фітнес
«Про нас»
Зміни свій світ
Європа у фокусі
Х.ф. «Нові Робінзони»
«Щоденник для батьків»
Х.ф. «Павутина Шарлоти»
Дім книги
Хіт-парад
ТНЕУ - калейдоскоп подій
Наші вітання
«Сад,город,квітник»
«Музичні делікатеси»
Бенефіс композитора Ніколо
Х.ф. «Скажені корови»
Час-Тайм
Х.ф. «Нові Робінзони»

ICTV

06.10 Факти.
06.45 Дача.
07.10 Х/ф “Лунi Тьюнз.
Знову в справi”.
08.55 Останнiй шанс.
09.55 Дiстало!
10.55 Цивiльна оборона.
11.55 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати”.
16.50 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Снайпер 2. Тунгус”.
22.05 Х/ф “Куля в голову”. (2).
00.00 Х/ф “Рембо 4”. (2).

СТБ

06.45
08.00
09.00
11.35
15.05
19.00
23.55

Х/ф “Кухарка”.
“Караоке на Майданi”.
“Усе буде смачно!”
“Танцюють всi! 7”.
“Зваженi i щасливi 4”.
“Х-фактор 5”.
Т/с “Коли ми вдома”. (2).

05.55
06.30
07.20
08.00
10.00
12.00
14.55
16.55
18.55
20.40
23.00
23.55

Нереальнi iсторiї.
Зона ночi.
25-й кадр.
Ревiзор.
Стажисти.
Т/с “Сiм`я 3D”.
Хто зверху? 3.
Т/с “Молодята”.
М/ф “Елвiн i бурундуки 2”.
Х/ф “Веселi хлоп`ята”.
Стенд Ап Шоу.
Х/ф “Пiжмурки”. (3).

Новий канал

Канал “Україна”

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Жила собi любов”.
13.00 Т/с “Довгий шлях додому”.
23.10 Х/ф “Алiбi
надiя, алiбi любов”.
01.10 Т/с “Розумник”. (2).

ТЕТ

06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Ноктурна”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.50 М/ф “Вiдьмочка-хрещена:
помста Джиммi”.
11.45 М/ф “Школа монстрiв. 13 бажань”.
13.05 М/ф “Iсторiя iграшок. Страшилка”.
13.40 Дайош молодьож!
14.40 Х/ф “Баффi
винищувачка вампiрiв”.
16.15 Х/ф “Дуже небезпечна штучка”.
18.05 Х/ф “Фантастична четвiрка-2.
Вторгнення Срiбного Серфера”. (2).
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Вiталька.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).
00.50 Х/ф “Хелоуiн: 20 рокiв потому”. (3).

ТТБ

8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Новини України”
14.15 “Актуально”
14.30 “Пісні нашого краю”
14.45 “Після школи”
15.00 “На часі”
15.30 “Допомагає
служба зайнятості”
15.45 “Думки вголос”
16.00 “ПрофStyle ”
16.15 “Просто неба”
16.25 “Подаруй надію”
16.45 “Пісні нашого краю”
17.00 “Панорама подій”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами
Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Мій рідний край”
22.30 “Абетка здоров’я”

УТ 1

06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30, 00.05 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
10.10 Х/ф “Тато-пес”.
12.00 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
12.50 Православний вiсник.
13.15 Школа Мерi Поппiнс.
13.30 Д/ф iз циклу “Прорив у невiдоме”.
14.35 Фольк-music.
15.45 Д/ф “Все про тату”.
16.45 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
19.10 Х/ф “Мiсце злочину:
побачення зi смертю”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.05 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00
07.35
08.00
09.00
10.15
11.00
12.20
12.30
13.15
15.00
16.05
18.25
19.30
21.30
23.20

Х/ф “Флiка 2”.
М/ф.
М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
“Лото-Забава”.
“ТСН”.
“Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
“Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi”.
“Маша i ведмiдь”.
“Iнспектор Фреймут”.
“Територiя обману”.
Х/ф “Дiамантова рука”.
“Українськi сенсацiї”.
“ТСН-Тиждень”.
“Хоробрi серця”.
Х/ф “Вогнем i мечем”.

06.25
06.55
08.00
08.35
09.30
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
20.00
21.55
22.50
00.00

“Подробицi” - “Час”.
“Щастя з пробiрки”.
“уДачний проект”.
“Готуємо разом”.
“Недiльнi новини”.
“Орел i решка. Незвiдана Європа”.
Д/ф “Звiльнення”.
Концерт “Мiсце зустрiчi”.
Х/ф “Велика любов”.
Т/с “Любов як нещасний випадок”.
“Подробицi тижня”.
Д/ф “Звiльнення”.
“Чорно-бiле”.
Т/с “Двадцять рокiв без любовi”.

Інтер

TV-4

06.00 Х.ф. «Чоловік собаки Баскервілей»
07.30 «Про нас»
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Європа у фокусі
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
09.45 Ранковий фітнес
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф. «Павутина Шарлоти»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 «Формула здоров’я»
15.30 «Про нас»
16.00 «Щоденник для батьків»
16.30 Культура і мистецтво
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слідства. інфо»
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. «Один божевільний день»
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV

06.45
07.35
08.50
09.15
10.15
12.30
12.45
13.00
18.45
20.25
22.45
00.45

Анекдоти по-українськи.
Зiрка YouTube.
Козирне життя, на дачi.
Дивитися всiм!
Крiт.
Т/с “Чужий район”.
Факти. День.
Т/с “Чужий район”.
Факти тижня.
Х/ф “Нестримнi”.
Х/ф “Нестримнi 2”.
Х/ф “Куля в голову”. (2).

05.55
08.40
09.00
09.55
10.55
13.55
19.00
21.10
22.20
23.25

Х/ф “Руслан i Людмила”.
“МайстерШеф 4”.
“Усе буде смачно!”
“Караоке на Майданi”.
“МайстерШеф 4”.
“Х-фактор 5”.
“Битва екстрасенсiв 14”.
“Один за всiх”.
“Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
Х/ф “Прощання”. (2).

05.45
07.50
09.15
11.10
13.00
14.00
16.05
17.20
18.20
20.40
22.40
00.45

М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
М/ф “Астерiкс завойовує Америку”.
М/с “Дракони: Вершники Йолопа”.
М/ф “Елвiн i бурундуки 2”.
1000 жiночих бажань.
Хто зверху? 3.
Проект Перфект.
Т/с “Молодята”.
Х/ф “Хоттабич”.
Х/ф “Самотнiй за контрактом”.
Х/ф “Весiлля за обмiном”. (2).
Х/ф “Веселi хлоп`ята”.

СТБ

Новий канал

Канал “Україна”

06.35 Подiї.
07.15 Таємницi зiрок.
08.10 Х/ф “Алiбi надiя, алiбi
любов”.
10.10 Т/с “Довгий шлях додому”.
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.45 Хочу до Меладзе.
22.30 Comedy woman.
23.30 Великий футбол.
01.30 Х/ф “Механiк”. (2).

ТЕТ

06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Школа монстрiв. 13 бажань”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
08.45 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.25 М/ф “Iсторiя iграшок. Страшилка”.
11.50 М/ф “Школа монстрiв.
Мiсто страхiв”.
13.05 Х/ф “Румпельштiльцхен”.
14.15 Х/ф “Дуже небезпечна штучка”.
16.05 Панянка-селянка.
19.00 Любов онлайн.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Вiталька.
23.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).
00.50 Х/ф “Хелоуiн-8: Воскресiння”. (3).

ТТБ

8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Фільм-дітям”
15.20 “Допомагає служба зайнятості”
15.30 “Шляхами Тараса”
15.45 “Крізь призму часу”
16.00 “Назбиране”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Спортивні меридіани”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 “Словами малечі про
цікаві речі”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Подорож гурмана”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Смак життя”
22.30 “Повір у себе”

Номери «швидкої» для мешканців
Тернопільського району
Диспетчер невідкладної медичної допомоги —
0673547369, 43-03-03
Баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги —
0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої)
медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої)
медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої)
медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
Диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги
(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
Цілодобовий консультативний центр
(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Байківці

П’ятниця, 24 жовтня 2014 року

і байківчани

№10 (33)

Видання Байковецької сільської ради

З престольним
празником, шановні
жителі Байковець!

Прийміть щирі вітання з нагоди престольного празника церкви
Пресвятої Параскеви. У день величного храмового свята під куполом Божого дому кожен з нас складає шану святій Параскеві, яка
народилася у християнській родині, вела повне чеснот життя, з
любов’ю опікувалася убогими. Вона ніколи не зраджувала своїх духовних цінностей, чистотою свого серця відчинила двері у храм
Господній для мільйонів християн, подарувала прихисток блукаючим душам.
Нехай це величне свято наповнить Ваші серця, дорогі байківчани, світлими почуттями надії,
віри і любові. Нехай Господь оновить Ваші духовні сили на добрі справи, допоможе подолати
труднощі сьогодення, подарує свою милість і
благодатну поміч!
Голова Тернопільського обласного
відділення Всеукраїнської асоціації
сільських і селищних рад, Байковецький
сільський голова Анатолій КУЛИК.

Щиро вітаємо з днем народження члена виконавчого комітету Байковецької сільської ради Романа Васильовича ТУРЧМАНОВИЧА.
Життя Вам щедрого, як колос в переджнив’я,
Яскравого, мов квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала щирі, радісні пісні.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя.

З повагою – колектив Байковецької сільської ради.
15 жовтня народився наймолодший байківчанин
– Євген Сергійович СТЕФАНИШИН. Щиро вітаємо Сергія і Тетяну Стефанишин з народженням
синочка!
Ми Вам бажаєм море радості і сміху,
Щоб панували у сім’ї любов і свято.
Хай синочок зростає Вам на втіху,
Нехай з небес його охороняють янголятка,
Хай щасливим буде Ваше немовлятко!

З повагою – колектив Байковецької сільської ради.
10 жовтня народилася наймолодша
байківчанка
—
Євгенія
Олегівна
ЗАРОВЕННА. Щиро вітаємо батьків Євгенії!
В цей день ясніше засвітило сонечко,
Бо народилася у Вас маленька донечка.
Зичимо Євгенії від всієї душі
Доброї долі і щастя в житті.
Нехай з її веселим сміхом
У дім приходить радість, втіха.
Терпіння Вам, здоров’я і радості багато,
Вітаємо із неповторним святом!

З повагою — колектив Байковецької сільської ради.

●●Атрибути села

Футбольна команда
села Байківці – третя
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
8 жовтня команда села Байківці “Сокіл” зіграла останню гру цьогорічного сезону
в чемпіонаті Тернопільського району з футболу у групі
“Б”. На своєму полі байківчани приймали колектив зі
Стегниківців. Варто зазначити, що ця зустріч мала
відбутися 21 вересня, однак
через об’єктивні причини її
довелося перенести.
Звітний поєдинок не вирішував для жодної з команд турнірних завдань. Байківчани із 34
очками в активі не могли піднятися вище третього місця, адже
“Динамо” (Ступки), яке гарантувало собі другу позицію, випереджало їх на 6 очок. Стегниківці
забезпечили собі п’яту сходинку
й не мали шансів витіснити з четвертого місця команду Романівки, оскільки відставали від них на
7 залікових балів.
Вже наприкінці першої десятихвилинки матчу гравець ФК
“Сокіл” Степан Михайлович зіграв
не за правилами поблизу власного штрафного майданчика, за що
отримав жовту картку. Стегниківчанин Володимир Ліский зі
штрафного прострілив до воріт
суперника – і Дмитро Годунов вивів гостей вперед. Байковецькі
футболісти вирішили реабілітуватися перед своїми вболівальниками за пропущений гол, тож одразу кинулися штурмувати ворота
стегниківського колективу. Небезпечно по воротах гостей пробивав Віталій Микитюк, однак воротар перевів м’яч на кутовий.
Після подачі від кутового прапорця підступного удару завдав Степан Михайлович, але цього дня
стегниківський страж воріт упіймав кураж і неодноразово рятував команду. Проте він нічого не
зміг вдіяти, коли Віктор Ковило в
карному майданчику переправив

Під час футбольного поєдинку команди “Сокіл”
(Байківці) з ФК с. Стегниківці, 8 жовтня 2014 року.
круглого в сітку воріт. 1:1 – і все
ний, як для такої гри, результат.
починається спочатку.
Таким чином, після завершення
На деякий час гра перейшла в сезону команда Байківців із 35
спокійне русло, команди почали
очками в активі (різниця забитих
грати, так би мовити, “без воріт”,
і пропущених м’ячів 58-29) посічасто вдаючись до грубої гри. дає третю сходинку в турнірній
Було помітно, що футболісти дотаблиці, маючи 10 перемог, 5 ніграють сезон. У малюнку гри чиїх і 3 поразки.
обох колективів було немало
– Налаштовувались, як забраку під час виконання останвжди, на перемогу, – зазначив
нього пасу або ж не вистачало після матчу граючий тренер байзавершального удару. Здебіль- ківчан Матвій Николайчук. –
шого доводилося покладатися на
Хлопці були розслаблені, адже
удари здалека. Небезпечно в
це була остання гра в сезоні, яка
“дев’ятку” воріт суперника цілив
фактично нічого не вирішувала.
Степан Михайлович, і лише яки- Результатом задоволені. Не промось дивом голкіпер стегниківграли, – значить, добре. Однак,
чан ліквідував загрозу, переві- якщо брати до уваги моменти,
вши м’яч на кутовий. Після удару
які ми мали протягом матчу, то
Віталія Микитюка здалося, що
мали б вигравати сьогоднішню
байківчани таки забили другий
гру. Думаю, втратили концентрам’яч, однак захисник виніс м’яч із
цію, не вистачало мотивації,
лінії порожніх воріт. Час від часу
адже гра перетворилася у форобидва колективи обмінювалися
мальність. Шкода, звичайно, що
небезпечними контрвипадами, протягом сезону претендували
але до фінального свистка так і на другу сходинку в турнірній тане змогли забити більше двох блиці, і лише на завершальних
м’ячів. 1:1 – цілком закономірстадіях втратили “срібло”.

1 жовтня народилася Вероніка Михайлівна
БАШНЯК. Щиро вітаємо Михайла та Ольгу
Башняків з народженням донечки!
Народилося дівчатко –
Наче сонце, янголятко.
Хай радіє вся земля –
У світі кращої нема.
Хай усмішкою втішає
І щасливою зростає
У любові і красі,
У достатку і в добрі.
Подарунків їй від долі
І в житті всього доволі.

З повагою — колектив Байковецької сільської ради.
Щиро
вітаємо
Олега
та
Любов
НАЗАРЕВИЧІВ з народженням донечки Яни.
Нехай соловейко Яночці співає,
Цвіте калина у саду,
Лелека щастя принесе,
Зозуля сто літ накує.
Нехай їй сонечко сміється,
Наука легко хай дається,
А доля світлою хай буде,
І щоб поважали люди.

З повагою — колектив Байковецької
сільської ради.

Команда “Сокіл” с. Байківці в чемпіонаті Тернопільського району
з футболу у групі “Б” у 2014 році здобула “бронзу”.
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●●Талановита молодь

Байківці і байківчани
●●Пам’ять

14 жовтня – День
захисника України
Ірина ЮРКО.
Фото автора.

На Покрову, 14 жовтня,
байківчани взяли участь у
панахиді біля пам’ятника
Євгену Розвадовському, яку
відправив парох с. Байківці
о. Віталій Дзюба.

Учасниця народного аматорського ансамблю танцю
“ГлоріяБай” БК с. Байківці Олена Бошко.

Олена Бошко:

“Щоб реалізувати свої
мрії та бажання, потрібні
наполегливість і
конкретна ціль, а не
зміна місця проживання”
Пропонуємо читачам “Подільського слова” інтерв’ю з
учасницею народного аматорського ансамблю танцю
“ГлоріяБай” БК с. Байківці
Оленою Бошко.
— Олено, часто чую від молодих людей в Україні про бажання покинути батьківщину,
щоб податися на пошуки кращого фінансового стану, професійної реалізації, а зараз
ще й у пошуках безпеки закордоном. У тебе є аргументи,
щоб залишатися?
— Недарма кажуть: “Добре
там, де нас нема”. Україна – це
наш великий дім, і де би ми не
були, завжди хочеться повертатися саме додому. Вважаю, аби
реалізувати свої мрії та бажання,
потрібні наполегливість і конкретна ціль, а не зміна місця проживання.
— Як ставишся до подій, які
сьогодні актуальні на Сході
України?
— Нинішні події не можуть залишити байдужим жодну свідому
людину. Завжди намагаюся бути
в курсі актуальних новин про зону
АТО. Дуже потерпаю за наших
військових… Усім серцем бажаю,
щоб всі вони повернулися у свої
домівки живими і здоровими.
— Розкажи, будь ласка, коли хореографія увійшла в твоє
життя?
— Відтоді, як стала учасницею
народного аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай” БК с. Байківці. Це було у 4 класі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Тоді до школи завітала Лілія Вельган, вона
якраз підбирала учасників нового
танцювального колективу. Сама я
б тоді не наважилася ходити на
танці, але моя найкраща подруга
Марічка Ленько переконала піти
на репетицію. Спочатку ми відвідували молодшу групу ансамблю “ГлоряБай”, згодом нас запросили у старшу. Ліля Петрівна
стала для мене дорогим серцю
вчителем, яка відкрила нам дивовижний світ танцю. Вона навчила
бути витривалою, цілеспрямованою, у будь-якій ситуації вміти
тримати себе достойно. Серед
нашого танцювального репертуару завжди буду пам’ятати один із
перших своїх танців на сцені –
“Лєтка-Єнка”. На той час нас четверо маленьких ще дівчаток вже
з великою відповідальністю ставилися до кожного виступу. І були неймовірно вдячні нашим гля-

дачам за їхні аплодисменти. Колектив “ГлоріяБай” став для мене
ще однією сім’єю. Я знайшла багато друзів, з якими весело проводити час.
— Можливо, маєш інші
хобі?
— У вільний час люблю малювати. Останнім часом захопилася
картинами про Україну. Зараз
малюю фарбами, переважно
чорно-червоними
та
жовтоблакитними кольорами. Втім,
частіше користуюся простим
олівцем – з його допомогою можна створити багато різних відтінків.
— Знаю, ти навчаєшся у
Тернопільському професійному ліцеї моделювання одягу та
перукарського мистецтва №1,
за спеціальністю — візажист та
манікюрник. Часом здається,
що людство женеться за модою. Сьогодні чи не у всіх сферах життя діє принцип “зустрічають по одягу”. Яким чином
ти створюєш свій стиль, як
майбутній фахівець у сфері
краси?
— Для мене в одязі, зачісці,
макіяжі і навіть у манікюрі пріоритетними є зручність та індивідуальність. Не люблю сліпо слідувати порадам у модних глянцевих журналах. Конкретного стилю
в одязі не дотримуюсь. У кольоровій гамі надаю перевагу темним та пастельним відтінкам.
— Нині молодь часто скаржиться на брак вільного часу,
його неймовірну швидкоплинність в інтернеті. Як вважаєш,
як встигати все?
— Вважаю, встигнути все можна за однієї простої умови – коли
є бажання. І не важливо, які зовнішні чинники стоять на заваді.
В нинішній час соціальні мережі є
невід’ємною частиною нашого
життя. Родзинка у тому, що потрібно використовувати їх не
тільки для розваг та відпочинку
(бо і це потрібно), але й з користю, для розвитку.
— Куди найчастіше любиш
приходити у Байківцях?
— Мені подобається кожен куточок нашого села. Часом, щоб
відпочити, достатньо просто пройтися тихими освітленими вуличками вечірніх Байковець. Наше
село велике і сучасне. Це, на
мою думку, заслуга кожного
байківчанина.
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Монумент учаснику Української Повстанської Армії Євгену
Розвадовському встановлений
на північній околиці масиву Гаї
Ходорівські. Ймовірно, Євген
Розвадовський, який родом із
с. Лозова, загинув тут, відстрілюючись
від
НКВДистів.
Пам’ятник побудовано з ініціативи Всеукраїнського братства
УПА “Лисоня”. Як розповідають
старожили, у воєнні часи на масиві Гаї Ходорівські були три боївки УПА.
— Символічно, що ми зібрались сьогодні біля могили Євгена
Розвадовського у цей знаменний
день — у свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, — зазначив, звертаючись до присутніх, Байковецький сільський голова Анатолій
Кулик. — Невипадково цьогоріч
Президент
України
Петро

Парох с. Байківці о. Віталій Дзюба та Байковецький
сільський голова Анатолій Кулик
під час урочистостей з нагоди свята Покрови.
П о р о ш е н к о Вітчизняної війни, воїнам УПА,
своїм указом воїнам-інтернаціоналістам, репереніс святку- пресованим і реабілітованим,
вдовам і матерям загиблих війвання Дня заськовослужбовців, учасникам та
хисника України
ліквідаторам Чорнобильської каз 23 лютого на
тастрофи, які зареєстровані у
14 жовтня. ПоБайковецькій сільській раді. Секров Богородиред них – Стефанія Гануляк, Стаці є символом і
ніслав Босюк, Павло Вербовець,
покровом борАнастасія Вождаєнко, Юрій Вожців за незалеждаєнко, Леся Гануляк, Ярослав
ну Україну, яку,
Гелей, Ігор Герус, Стефанія Зана жаль, знову
ровенна, Олександра Кальницьдоводиться зака, Агафія Клос, Галина Клюк,
хищати ціною
Михайло Коваль, Стефанія Конолюдських життопська, Ігор Космина, Ігор Легтів. У наших сикий, Антоніна Ліскова, Анна Лукалах тут сьогодні
шів, Надія Максимова, Степан
є звернення з
Маціборка, Євгенія Мозіль, Роман
молитвою, щоб
Мозіль, Василь Навроцький, МиБожа Мати прохайло Носик, Іванна Петрик, Юрій
стягла свій ПоПрисяжнюк, Людмила Присяжкров над нашою
нюк, Григорій Притуляк, Ольга
вільною, незаГоцик, Ольга Процик, Микола Ралежною, соборсамахін, Євгенія Гримар, Богдан
ною
УкраїнСенчишин, Іван Чайківський, Воською держалодимир Шулик, Володимир Шкувою.
ла, Богдан Юристий, Марія ШимТакож Анаків. Ще Анатолій Кулик пообіцяв
толій Кулик повнести на чергову сесію Байковідомив
про
вецької сільської ради пропозипризначення
цію надати фінансову допомогу
грошових відветеранам УПА, які проживають у
знак з бюджету
Байківцях, – щомісячно по 1000
Байковецької
сільської ради грн. “Байковецька сільська рада
буде другим органом місцевого
(по 200 грн.) з
самоврядування в Україні, після
нагоди
Дня
Львова, який пам’ятає подвиг
У
к
р
а
ї
н
с
ь
к
о
г
о
Пам’ятник учаснику Української Повстанської
козацтва учас- земляків і допомагає у скрутний
Армії Євгену Розвадовському на північній
час”, — сказав Анатолій Кулик.
никам Великої
околиці масиву Гаї Ходорівські в Байківцях.

Громада с. Байківці під час панахиди.
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Байківці і байківчани

●●Фотоінформація

●●День учителя

22 жовтня ц. р. на базі НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ
ст.-гімназія ім. С. Балея” відбулися фінальні змагання з футболу
серед ЗОШ І-ІІ ст. Тернопільського району серед п’яти команд.
Найспритнішими і технічно найпідкованішими були байковецькі
школярі, які впродовж турніру забили найбільше — 18 голів.
Капітан команди – дев’ятикласник Максим Касарда, кращий
бомбардир – Олександр Крюк (10 голів).
Друге місце у змаганнях посіли школярі Плотицької ЗОШ І-ІІ ст.,
третє — учні Дубівецької школи.

У день учнівського самоврядування дев’ятикласник
Юрій Слабаш проводить урок у 3 класі.

Катерина Осадча провела інтерв’ю
з байковецькими вчителями
Надія ШУЛЬ,
педагог-організатор
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
У першу неділю жовтня Україна відзначила День вчителя.
У цей день кожен прагнув
довести своїм вчителям
вдячність за нелегку працю.
Такі слова лунали з уст учнів
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. під
час заходу “Учитель спокою
не зна, учитель завжди у
тривозі”. Дев’ятикласники з
нетерпінням чекали цього
свята, адже в цей день саме
вони проводили уроки у школі та організували свято педагогам в рамках шкільного
самоврядування.
— Я провів усього один день у
ролі вчителя, але добре усвідомив
для себе — це дуже важка праця,
— розповів нашому кореспонденту президент учнівського само-

врядування Байковецької ЗОШ І-ІІ
ст., дев’ятикласник Максим Касарда. — Це ж стільки всього треба знати, щоб провести 45хвилинний урок! Я, напевно, ще
сто разів подумаю, перш ніж
обрати майбутній фах вчителя.
Своїх учителів буду пам’ятати все
життя, згадуватиму їхні настанови
з вдячністю.
Після уроків у шкільній світлиці
відбулося урочисте дійство у супроводі поезії, музики, цікавих
конкурсів, спогадів. Того дня вчителі на мить повернулися у своє
дитинство. Спочатку на свято завітали наймолодші учасники – першокласники, які привітали вчителів з професійним святом. Родзинкою свята стали вітальні промови учнів, які народились у вчительській сім’ї. Театралізовану
сценку про життя вчителів відтворили Вікторія Чорномаз (учениця
4 класу), учні 9 класу Ольга Клюк,
Оксана Павленко, Тетяна Яське-

вич. Анастасія Чикало, Тетяна Босюк, Наталя Лемещак, Оксана
Павленко, Катерина Кріль показали педагогам серіал “Тисяча і
один урок Шехерезади”, який дуже сподобався присутнім.
Танцювальний колектив “The
Beautiful Girls” подарували присутнім веселий танок “Уха-ха”. Родзинкою свята став художній номер школярів “Ми все про вас
знаємо”, який підготували учні 9
класу. Катерина Осадча (у ролі –
Оля Клюк) взяла публічне інтерв’ю
у вчителів, у директора Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Любові
Миколаївни Козуб. Телеведуча
напівсерйозно-напівжартома розповіла про вчителів нашої школи,
про їх досягнення і сподівання,
ставила провокативні запитання.
Щиро бажаємо нашим вчителям добра, спокою, щастя, задоволення від роботи, творчого
вогнику, вдячних учнів і цікавих
уроків!

●●Традиції

Переміг курінь
імені Івана Сірка
Надія ШУЛЬ,
педагог-організатор
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Коли Україна в небезпеці, ми
все частіше звертаємося до
наших витоків: до рідної мови, історії, народної гри,
прислів’їв та приказок.
Ще одним кроком назустріч
цьому відродженню у Байковецькій
ЗОШ І-ІІ ступенів стало свято “Хай
живе козацька слава, хай живе козацький дух!”, бо козак – лицар
честі і мужній захисник незалежної
країни.
З нагоди свята Покрови Пре-

святої Богородиці та Дня Українського козацтва у Байковецькій
школі відбулися козацькі забави.
Під козацький марш курінний отаман школи, вчитель фізичної культури Руслан Степанович Касарда
вишикував курені і провів в урочисто оформлену залу. Цього року
змагання проводилися у два етапи. Спритність, відвагу, витривалість та командний дух демонстрували учні п’ятих-дев’ятих класів.
Кожен курінь сформулював свій
девіз, підготував примовку, пісню,
в яких зосереджено інформацію
про життя козаків, особливо про
гетьмана, ім’я якого носить курінь.
Козаки змагалися в конкурсах “Пе-

Завершальним етапом заходу “Хай живе козацька
слава, хай живе козацький дух!” у Байковецькій школі
стала екскурсія у Тернопільський історико-меморіальний
музей політичних в’язнів.

рекличка команд”, “Стрибки у мішках”, “Ходьба на ходулях”, “Стрільба з лука”, “Перетягування канату”,
“Метання списа”, “Частування цибулею”, “Смачні перегони”.
Боротьба усіх куренів була
активною, але кращим визнали курінь ім. Івана Сірка (учні 9 класу),
другими у перегонах стали учасники куреня ім. Івана Мазепи (восьмикласники), третю призову позицію здобули представники куреня
ім. Івана Богуна (учні 6 класу).
Присутні на заході дорослі відчули гордість, що наші діти дійсно
є нащадками козацького роду та з
великим бажанням вивчають і зберігають традиції, звичаї предків.

●●Життя прожити...

З Міжнародним днем людей похилого
віку байківчан вітає сільський голова Анатолій Кулик.

Осіннє свято
літніх людей

“У сімдесят життя тільки
починається, інакше ніхто б не
впадав у дитинство”.
Михайло Мамич.

Ірина ЮРКО.
Фото автора.
Першими Міжнародний день
людей похилого віку святкували європейці. Потім до них
приєдналися американці, а
близько десяти років тому це
свято відбулося як інтернаціональне. Особливо шанують
цю подію у скандинавських
країнах. Там Міжнародний
день людей похилого віку відзначають з великим розмахом, навіть телебачення 1
жовтня складає таку програму
передач, яка найбільше влаштовує людей похилого віку.
Оригінально в Тернопільському районі вшанували людей
поважного віку цьогоріч 1 жовтня у Байківцях – з солодким
столом, подарунками, привітаннями школярів і фінансовою допомогою з бюджету
Байковецької сільської ради.
— У Міжнародний день людей
похилого віку прийнято говорити
про допомогу і захист прав людей
пенсійного віку і, звісно, про роль
молодого покоління в житті старших, — зазначив, звертаючись до
присутніх, Байковецький сільський
голова Анатолій Кулик. — Колись
ми були молодими і красивими,
тепер залишилися лише красивими (Усміхається – ред.). Впродовж
довгого відрізку життя ви набули
зрілість, мудрість, досвід, стали
прикладом для підростаючого покоління. Нелегкий життєвий шлях
довелося вам пройти. Знаю про
це, бо з багатьма свого часу працював у місцевому колишньому
колгоспі.
Як вдячність за внесок у розви-

ток байковецької громади, на засіданні виконавчого комітету Байковецької сільської ради прийнято рішення надавати фінансову допомогу одиноким байківчанам щокварталу і одноразово до Міжнародного
дня людей похилого віку у розмірі
200 гривень. “Ця практика буде
продовжена і в 2015 році”, — підкреслив Анатолій Кулик.
Того дня до байківчан звернулася заступник голови Тернопільської
районної
державної
адміністрації Уляна Люлька. “Старість подібна до теплої осені, вона
добра, ніжна, приємна, — сказала
Уляна Михайлівна. — Сонце восени ніколи не пече – лише гріє, так
само виявляється любов старших
людей до оточуючих. Старше покоління українців – хранителі найціннішого – традицій, української
ментальності, що передаються від
покоління до покоління. Нині на
Сході України стоять мужні, чесні,
сильні воїни, виховані вашими зусиллями. Унікальність нашої нації
в доброті і бажанні берегти свою
історію робить нашу країну непереможною. Дякую вам за вашу віру, любов і молитву”.
Того дня Уляна Люлька, директор територіального центру соціального обслуговування Надія
Бойко, соціальний працівник
с. Байківці Мирослава Наконечна
вручили одиноким байківчанам
(підопічним територіального центру соціального обслуговування)
символічні подарунки. Анатолій
Кулик передав грошові відзнаки
одиноким громадянам (37 особам) с. Байківці по 200 грн. Зі
сльозами радості “винуватці свята” зустрічали юних школярів, які
підготували для них художні номери. Ведучою урочистостей була
художній керівник будинку культури с. Байківці Марія Вацик. Участь
у заході взяв начальник відділу
культури Тернопільської РДА
Андрій Галайко.
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Байківці і байківчани
●●Учнівський парламент

Посвята в старшокласники
Надія ШУЛЬ,
педагог-організатор
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
У житті кожної людини бувають важливі переломні етапи,
які символізують перехід до
нової, вищої якості, зрештою,
до зрілості. 17 вересня у велику шкільну родину Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. у середній школі прийняли колектив
дружніх, завзятих, працьовитих учнів 5 класу.
Щорічно у Байковецькій школі
учнівський парламент “УСПІХ” посвячував учнів 5-го класу в старшокласники. Цього року їх у нас
небагато – восьмеро: Тарас Башняк, Максим Букартик, Назар Бутковський, Олена Гелей, Даниїл
Лапшин, Надія Олейнікова, Павло
Павлюк та Марія Чорняк. На початку свята учні подякували своїй першій вчительці Марії
Миронівні
Маринюк за незабутній час, проведений разом, безцінні знання,
дружнє ставлення. “Пробачте нас
за двійки й трійки, які отримували
ми не раз. Та обіцяємо: будемо
вчитись на 12, щоб не підвести і не
осоромити Вас”, — сказав, звертаючись
до
Марії
Миронівни
п’ятикласник Даниїл Лапшин. Улюбленому наставнику школярі заспівали пісню “Перша вчителька”.
Серед найстарших школярів від

Учні 5 класу Байковецької школи з класним керівником Наталією Романівною Гущиною
та учасниками учнівського парламенту “УСПІХ” Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

●●Знайомство зблизька

імені 9 класу виступив Максим
Касарда, який передав 5 класу
шкільну святиню — прапор. “За період навчання ми підтримували і
розвивали кращі традиції в навчанні, спорті, праці, відпочинку, як заповідали наші попередники, — сказав Максим Касарда. — Ми повністю виконали їхній наказ. Тепер настала черга для вас, тож не підведіть”.
Учениця
9
класу
Тетяна
Яськевич зачитала правила для
п’ятикласників, які пообіцяли їх виконувати. Дев’ятикласниця Ольга
Клюк оголосила урочисту присягу
п’ятикласникам.
Того дня у гості до школи завітала покровителька науки та знань
богиня Афіна (у ролі – учениця 6
класу Катерина Кріль), яка привітала п’ятикласників зі святом. “Посвяту зараз ви прийміть і наш клас
не підведіть. Будьте прекрасними
людьми, словом, такими, як і ми”,
— сказала учениця 9 класу Оксана
Павленко, вручаючи 5 класу символічні емблеми. Наказ “Про посвяту учнів 5 класу в старшокласники” зачитав президент учнівського самоврядування, учень 9
класу Максим Касарда.
Шкільний
танцювальний
ансамбль “The Beautiful Girls” (у
складі – Анастасія Чикало, Тетяна
Босюк, Наталія Лемещак) подарував присутнім хореографічну композицію “Зозулька”.

Матвій Николайчук:

“Байковецька футбольна команда
повинна грати в першій лізі”
панович – відомий
художник, мама
Марія Степанівна
– вчитель математики. Чи не заохочували Вас батьки
піти їх професійною стежкою?
– Так, батько хотів, щоб я займався
у художній школі.
Разом із тим, тато
бачив, що душа в
мене лежить до
футболу, тож не заперечував. У сьомому класі я розпочав
Граючий тренер команди “Сокіл”
займатися футбо(Байківці) Матвій Николайчук.
лом у Львівському
училищі
олімпій8 червня ц. р. на Тернопільському центральному стадіо- ського резерву. Сьогодні батько
відвідує домашні матчі команди
ні відбувся футбольний матч
Байківців, підтримує мене.
між командами ветеранів
– Чи хотіли б Ви, щоб Ваші
Тернополя та київського “Динамо” на Знак пам’яті Героїв сини Ярослав і Тарас у майбутньому займалися футболом?
Небесної сотні та єдності
– Ярославу незабаром випоУкраїни. Поєдинок із рахунвниться п’ять років, Тарасові – півком 2:1 виграли “динамівці”.
Єдиний гол за тернополян року. Вони ще надто малі, щоб
тоді забив Матвій Николай- визначитися, чим займатися в
майбутньому. Завдання батьків –
чук, який сьогодні є граючим
тренером команди “Сокіл” побачити і розвинути здібності дітей, розкрити талант. А де себе
села Байківці. Днями Матвій
Николайчук завітав до ре- діти проявлять: у футболі, мистецтві чи науці – час покаже. Важлидакції “Подільського слова”.
во в потрібний момент підтримати
дитину.
– Матвію Михайловичу, роз– Матвію Михайловичу, свокажіть, будь ласка, коли і як у
Вас з’явилося бажання займа- го часу Ви виступали в українському професіональному футтися футболом?
– Футболом захоплююся з ди- болі. З ким із відомих футболістинства, десь із 10 років. Батьки тів, тренерів доводилося переспрямували мене на вільну бо- тинатися на одному полі?
– У 1992 році мене взяли грати
ротьбу, якою займався близько
в тернопільську футбольну кочотирьох років. Однак у мене було
бажання займатися футболом. манду “Нива”. До цього часу після
Довго думав, як сказати тренеру, Львівського училища олімпійськощо боротьба – це не моє (посмі- го резерву я грав на першості
хається). Коли грали у футбол на Тернопільської області за “Текстильник”. У 1995 році підписав
першості шкіл міста Тернополя,
тренер Віталій Полянський, який на 5 років контракт із київським
був на матчі, запросив мене у “Динамо”. Там я не отримував належної практики, тому навесні
футбольну школу “Колос”. Із того
часу я почав професійно займати- 1996 року вирішив перейти в
оренду в одеський “Чорномося футболом. Вирішив пов’язати зі
рець”, де грав півтора року. Після
спортом вищу освіту – цього року
цього на правах оренди виступав
заочно закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського за маріупольський “Металург”
національного педагогічного уні- (теперішній “Іллічівець”) та іванофранківське “Прикарпаття”. На
верситету імені Володимира Гнапочатку 2000-х повернувся в тертюка.
– Ваш батько Михайло Сте- нопільську “Ниву”. В цей час че-

рез проблеми зі здоров’ям закінчив свою професіональну кар’єру
футболіста. Подейкували, що мене тоді хотів узяти грати до себе
головний тренер луцької “Волині”
Віталій Кварцяний… На футбольних наставників мені щастило.
Довелось попрацювати під керівництвом Леоніда Буряка, Йожефа
Сабо, Миколи Павлова, Ігоря
Яворського, Ігоря Біскупа. В “Динамо” перетинався з Андрієм
Шевченком, Сергієм Ребровим,
Олегом Лужним. Це була плеяда
справжніх футболістів, які працювали із самовіддачею. Наприкінці
1990-х великий тренер Валерій
Лобановський відкрив потенціал
хлопців, і їм дещиці не вистачило,
щоб у сезоні 1998-1999 років дійти до фіналу Ліги чемпіонів. Валерій Васильович показав, що
тодішній колектив “Динамо” – це
збалансована бойова команда,
готова досягати найвищих результатів. Думаю, якби я не вирішив іти в оренду, то міг би закріпитися в колективі “динамівців”.
– Який матч із професіональної кар’єри Вам найбільше
запам’ятався і чому?
– Виділю матч “Ниви” із донецьким “Шахтарем” у першій половині дев’яностих, який перегравали. Ми тоді виграли на своєму
полі 2:1, але через не зарахований забитий гол донеччанами за
правилами довелося перегравати.
Другий матч ми знову виграли –
2:0. Я тоді забив гол із далекої
відстані, це було взимку. Тому,
можливо,
той
поєдинок
і
запам’ятався (посміхається).
– Деякий час Ви грали у футбол у Німеччині. Чи помітили
різницю між футбольною системою України та Європи?
– Так, у 2002-2003 роках виступав за любительську німецьку
команду “Варен Мьоріц”. Мій друг
Сергій Богородиченко, який грав
за цей колектив, представив мене головному тренеру Улі Шульце. Я приїхав на перегляд, згодом
мене запросили до команди. Можу сказати, що інфраструктура
німецьких любительських футбольних команд знаходиться на
значно вищому рівні, ніж деяких
наших професіональних команд
вищого дивізіону. В Німеччині
держава вкладає в розвиток ди-

тячого спорту чималі гроші. В Європі розуміють, що діти – майбутнє країни, тому потрібно дбати
про їх розвиток.
– У футбольній команді села
Байківці Ви виконуєте функції
граючого тренера. Коли вперше зіграли за байківчан?
– Добре знайомий з начальником байковецької команди Русланом Касардою, з яким разом грали в ДЮСШ “Колос”. Спочатку зіграв за Байківці декілька матчів.
Цього року Байковецький сільський голова Анатолій Кулик погодився взяти мене в команду
граючим тренером. ФК “Сокіл”
(Байківці) – перша команда в моїй
тренерській кар’єрі.
– Матвію Михайловичу, цьогоріч Ви успішно пройшли курси тренерів у методичному центрі Тернопільської обласної федерації футболу, нещодавно
отримали диплом тренера,
який дає право працювати з
аматорськими колективами. Як
гадаєте, що найважче в роботі
тренера?
– На відміну від футболіста,
який відповідає лише за себе і
свою гру, тренер несе відповідальність за гру всієї команди і за
кожного гравця зокрема. Наставник має постійно зважати на настрої гравців, їхню психологічну та
фізичну готовність. Це іноді дається складно.
– За якою схемою відбувається тренувальний процес команди Байківців?
– Тренування проходять двічі
на тиждень: у вівторок та четвер.
Маємо змогу відпрацьовувати на
місцевому стадіоні удари, награвати комбінації, виконуємо певні
фізичні вправи. Залучаємо до команди молодь, поступово втягуємо її до основного складу. Наприклад, цього сезону заявили за
Байківці 4 молодих гравці. Даємо
їм деякий час на адаптацію. Думаю, якщо є здібності і бажання,
то з часом молодь показуватиме
гідну гру.
– На старті цього сезону начальник ФК “Сокіл” (Байківці)
Руслан Касарда зазначив, що
перед командою стоїть завдання зіграти не гірше, ніж торік –
посісти в турнірній таблиці як
мінімум другу сходинку. Сезон

завершився, Байківці – треті.
На Вашу думку, в чому недопрацювання?
– Довгий час ми не те, що боролися за другу позицію в “турнірці”, а навіть могли очолити таблицю. Десь втратили концентрацію,
розслабилися, можливо, не налаштувалися як слід, внаслідок чого
не дорахувалися дорогоцінних
очок. Завадили різкі перепади в
грі. Приміром, у другому колі в
принциповому матчі з конкурентом за друге місце – командою
Романівки – результативно виграли, а в наступній грі поступилися
іншому прямому конкуренту за
“срібло” – “Динамо” (Ступки). На
жаль, багато гравців через зайнятість на роботі пропускають тренування. Без належної фізичної підготовки стабільності в грі не буде.
– Чи задоволені підтримкою
футбольної команди села Байківці?
– Звичайно. Найперше хочу
подякувати за допомогу спонсорам нашої команди: Байковецькому сільському голові Анатолію
Кулику та генеральному директору ТОВ “Вікторія” Степану
Маціборці, які придбали нам
форму, бутси, футбольний інвентар. Команді регулярно з Байковецької сільської ради виділяють
кошти на виїзні матчі. Щодо побажань, хотілося б впорядкувати
футбольне поле, частково обгородити, щоб не доводилося витрачати час на пошуки м’яча, облаштувати вбиральню. Непогано
було б стимулювати гравців грошовими преміями. Багато хлопців попри те, що протягом тижня
працюють на роботі, на вихідних
мусять викладатись на футбольному полі. Погодьтесь, це нелегко. Саме тому хочу подякувати їм
за це. Безмежно вдячний вболівальникам, які підтримують нас,
переживають за команду на домашніх матчах, іноді і на виїзних.
Байковецька команда повинна
прогресувати, прагнути грати в
першій лізі. Потенціал для цього є.
– Дякую за розмову, Матвію
Михайловичу!
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото з архіву Матвія
НИКОЛАЙЧУКА.
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●●Служба “101”

●●Шкільний меридіан

Безпека на виборах
Щоб не спричинити надзвичайну подію на виборчій дільниці, керівникам об’єктів та
головам виборчих комісій потрібно вже зараз подбати про
ряд протипожежних заходів та
організувати їх дотримання
під час проведення голосування.

З юними гімназистами НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія ім. Степана Балея” —
керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик, Великобірківський селищний голова
Роман Мацелюх, о. Василь, начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, директор
школи-гімназії Володимир Польчій, класний керівник першого гімназійного класу Наталя Чикало.

Стаємо гімназистами
Наталя ЧИКАЛО,
вчитель історії НВК
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.гімназія ім. Степана Балея”,
класний керівник першого
гімназійного класу.
15 жовтня 2014 року у НВК
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ
ст.-гімназія ім. С. Балея” відбулося свято “Посвята в гімназисти”, під час якого урочисто посвячено учнів 5-А
класу у перший гімназійний
клас та прийнято в родину
гімназистів 23 учнів.
Нашу школу-гімназію називають
школою майбутнього. Саме в ній
реалізуються цікаві проекти, впроваджуються новітні технології, але
базуються вони на традиціях, які
започатковані з часу заснування
гімназії. Для учнів 5-А класу це вагомий крок у доросле шкільне життя, адже із загальноосвітньої початкової школи вони ступили на
вищу сходинку середньої школи,
яка протягом багатьох років буде
для них рідною домівкою, альмаматер, яка навчить їх, як обрати
правильну дорогу в житті.
Усі діти класу доброзичливі,
дружні, веселі, наполегливі, люблять проводити час разом: готуватись до свят, спілкуватись, співати
пісні, розважатись. Під час виконання спільних справ більшість учнів

виявляють щиру зацікавленість.
Серед них є дуже багато талантів.
Зокрема, діти проявляють себе в
музиці, танцях, спорті та мистецтвах. Зараз у них ще період адаптації, школярі звикають до нових
умов навчання, до вчителів.
Кожен учень із нетерпінням чекав урочистого моменту посвяти в
гімназисти, щоб відчути себе
справжнім членом гімназійного
товариства.
І цей день настав. Урочиста
мить — із простих школярів
п'ятикласники стають гімназистами. Актова зала вітає винуватців
свята. На сцені вишикувався клас.
Приємно дивитись на святково
одягнених дітей, вони хвилюються і
радіють водночас. Розпочинають
свято із декламування віршів про
школу-гімназію, відтак — чудові пісні про Україну та гра на бандурі.
Гордо підняті голови, розправлені плечі, кожен відчуває себе дорослим, справжнім гімназистом, а не
просто учнем. Насамкінець наступає урочиста мить промови клятви
гімназиста. До зачитування клятви
гімназиста всі учні 5-А класу стоять
струнко. З трепетом повторюють
обіцянку гімназиста за Президентом школи — ученицею 11 класу
Ольгою Дремух, усвідомлюючи і
запам'ятовуючи кожне слово. Усі
разом урочисто клянуться старанно
навчатися, поважати старших, цінувати дружбу, бути патріотами Укра-

їни, допомагати товаришам.
На знак того, що їх прийняли у
велику гімназійну сім'ю, вони отримали від другого гімназійного класу символічні шапочки науки. Гімназійна громада збільшилась на
гідних продовжувачів традицій, старанних учнів, добрих дітей та майбутніх захисників незалежності
своєї держави.
З напутнім словом естафету
привітань прийняли старшокласники. Кожен гімназійний клас зробив
коротку презентацію свого класу.
Учні підготували святковий концерт
для гостей та наймолодших гімназистів.
Свято було захопливим і цікавим. П`ятикласники та учні старших
класів підготували багато віршів і
пісень, продемонстрували танцювальні та вокальні номери.
На довгу і щасливу дорогу до
знань їх благословив отець Василь,
та побажав їм здоров’я і наснаги
до навчання. До всіх привітань приєдналися шановні гості нашого
урочистого свята: керуючий справами Тернопільської районної ради
Богдан Григорович Ящик, начальник відділу освіти Тернопільської
РДА Василь Зеновійович Цаль,
Великобірківський селищний голова Роман Євгенович Мацелюх.
З вітальним словом і щирими побажаннями виступив директор
школи-гімназії Володимир Михайлович Польчій.

Обслуговуючий персонал та особи, які залучаються для роботи на
виборчих дільницях, повинні бути
ознайомлені з правилами пожежної
безпеки. Відповідальність за пожежну безпеку приміщень виборчих
дільниць несуть голови виборчих
комісій та керівники установ, підприємств та організацій, в будівлях
яких розташовуються виборчі дільниці.
На керівників цих об’єктів покладаються обов’язки утримання приміщень виборчих дільниць, як і будівель в цілому, в яких вони розташовуються, в безпечному протипожежному стані, забезпечення їх засобами пожежогасіння, а також
своєчасного та повного виконання
протипожежних заходів, запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки. Контроль за дотриманням протипожежного режиму на
виборчих дільницях покладається
на голів виборчих дільниць, а у їхню
відсутність — на чергових виборчих
дільниць.
Черговий виборчої дільниці під
час заступання на чергування

зобов’язаний перевіряти протипожежний стан приміщень, а також
наявність та справність засобів пожежогасіння. Стежити за дотриманням протипожежного режиму при
експлуатації електрообладнання, а
також за забезпеченням встановленого режиму куріння. При виявленні
недоліків необхідно приймати термінові заходи щодо їх усунення, а
перед закриттям приміщень особисто оглядати їх протипожежний стан.
Якщо на виборчих дільницях розташовані буфети та торгівельні точки, останні повинні знаходитися в
окремих приміщеннях. На період
проведення на виборчій дільниці
масових заходів для підтримки порядку повинні призначатися відповідальні особи.
У разі виявлення пожежі (ознак
горіння)
кожен
громадянин
зобов’язаний: негайно повідомити
про це телефоном “101” пожежнорятувальну службу. При цьому необхідно назвати адресу об’єкта,
вказати кількість поверхів будівлі,
місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а
також повідомити своє прізвище;
вжити (за можливістю) заходів до
евакуації людей, гасіння пожежі та
збереження матеріальних цінностей; у разі необхідності викликати
інші аварійно-рятувальні служби
(медичну, газорятувальну тощо).
За матеріалами Тернопільського
РВ УДСНС України
у Тернопільській області.

●●Партнерство

За підтримки уряду США
Тернопільська обласна державна адміністрація інформує про те,
що за підтримки Уряду США упродовж 2011-2015 років в Україні
функціонує Програма розвитку
державно-приватного партнерства
(далі — Програма), що фінансується
Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID) з метою надання
українським містам підтримки у
створенні сприятливого для розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) середовища.
Програма працює у чотирьох напрямках: покращення регуляторної
та нормативної бази ДПП; розвиток
інституційної спроможності уповноваженого державного органу з питань ДПП; підвищення обізнаності
та інформаційної підтримки з питань ДПП; впровадження показових
пілотних проектів ДПП в українських
містах.
Співпраця з муніципалітетами з
питань розробки та реалізації проектів ДПП здійснюється у таких
ключових секторах: енергоефективність; утилізація твердих відходів;
парки та зони відпочинку; охорона

здоров’я; освіта; електронне управління.
З детальнішою інформацією
можна ознайомитися на офіційному
веб-сайті Програми розвитку ДПП
(http://ppp-ukraine.org) та у додатку.
Крім того, з метою надання допомоги щодо впровадження державних і локальних проектів ДПП, Програмою разом з Американською
торгівельною палатою засновано
Експертний центр з ДПП та інфраструктури, який об’єднує представників Уряду України, бізнес-кіл та
експертів. Діяльність Центру спрямована на висвітлення і впровадження проектів ДПП на місцевому
та державному рівнях, визначення
шляхів відбудови інфраструктури та
покращення інвестиційного середовища за допомогою участі приватного сектору.

Наталя ВОЛОШИН,
начальник відділу
економічного розвитку
і торгівлі Тернопільської
райдержадміністрації.

●●130-річчя від дня народження письменника Юліана Опільського

Замість нудних промов — пікнік з Опільським
Ірина ЮРКО.
Фото автора.

Якби я досі вірила у Діда Мороза, то написала б йому
листа такого змісту: “Хочу,
щоб заходи з нагоди вшанування відомих українців були
такими, як 130-річчя від дня
народження
письменника
Юліана Опільського в Тернополі 8 жовтня 2014 року”. А
так доведеться лише сподіватися, що хтось перейме
вдалий організаторський хід
прес-секретаря ГО “Європейська галицька асамблея” у
м. Тернопіль Анни Золотнюк.
А було все так. Надвечір 8 жовтня журналісти, письменники, поети, творча молодь Файного міста
прийшли (хоч і не зовсім чисельно,
але зацікавлено — ред.) на попередньо
оголошений
у
мережі
Facebook “Пікнік з Опільським”. Локація заходу — біля будинку, де
рівно 130 років тому народився
Юліан Опільський, за адресою: вул.
Камінна, 1. Кожен отримав віддруковані уривки з творів Юліана
Опільського, теплий чай і печиво.
Вшанували пам’ять Опільського не
традиційними сумними промова-

У цьому будинку на вул. Камінна, 1, у м. Тернополі
8 жовтня 1884 р. народився письменник Юліан Опільський.

ми, а юнацьким і бадьорим читанням улюблених уривків з його творів. На імпровізованій сцені ми зачитували найбільш “соковиті” моменти з повісті “Золотий лев”, коментували їх, часто щиро дивувались майстерності автора, магнетизму та актуальності його творів.
Довідково. Юліан Опільський
народився у Тернополі, згодом з
сім’єю переїхав до Львова. Справжнє ім’я і прізвище нашого земляка
— Юрій Рудницький. Літературне
ім’я запозичив від назви рідного
краю — Опілля. Юліан Опільський
автор низки історичних романів,
повістей, оповідань, які охоплюють
часи стародавнього Вавилона,
Єгипту, Греції, Риму, Київської Русі
— “Іду на вас”, “Ідоли падуть”, “Золотий лев”, які приваблюють яскравими і динамічними сценами побуту, колоритними картинами раннього середньовіччя, задушевноліричними інтонаціями в описі
інтимних почуттів героїв.
Віриться, дух Юрія Рудницького
того вечора був з нами, і був він не
сумним. Вдячна організаторам з
ГО “Європейська галицька асамблея” у м. Тернопіль Анні Золотнюк
та Ярославу Качмарському за
правильно-смачно-дотепно-цікаво
організований захід.

Час місцевий

П’ятниця, 24 жовтня 2014 року

●●Оголошення

●●Здоровий спосіб життя

“Citius. Altius. Fortius” —
“Швидше, вище, сильніше”

Ольга ТОПОЛЬНИЦЬКА,
педагог-організатор
НВК “Дичківська
ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.
Якщо ти спорт полюбиш,
Сильним, спритним будеш.
Всім відомо — це чудово,
Тож і будемо здорові.

Недарма в народі кажуть:
“У здоровому тілі — здоровий дух”.
Як відомо, основним чинником
створення гармонійно розвинутої
особистості є фізична культура і
спорт. На сучасному етапі розвитку суспільства зростають вимоги
до фізичної підготовки людей,
адже саме рівень здоров’я нерідко
— головний чинник працездатності
в процесі життєдіяльності людини.
Заняття фізичною культурою та
спортом мають велике значення у
формуванні здорового способу
життя, духовного та фізичного розвитку учнівської молоді.
Серед численних традицій Дичківської ЗОШ І-ІІ ступенів є пропаганда здорового способу життя.
Прикладом цього стали загальношкільні змагання під назвою “Олімпійський урок”, які проводилися
між учнями 5-9 класів.
Натхненням для проведення
змагань стали Олімпійські міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні чотири роки під
егідою Міжнародного олімпійського комітету. Види спорту, які входять до програми Олімпійських
ігор, називаються олімпійськими.
Переможець змагань отримує довічне звання олімпійського чемпіона.
Українці не раз здобували перемогу в Олімпійських іграх. Се-

Класоводи 1-4 класів НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”
на спортивному майданчику серед своїх вихованців.
ред переможців Яна Клочкова, Воестафетний біг: 1 місце — Анаста1 місце — Андрій Жук, Василь
лодимир Кличко, Лілія Подкопаєсія Качунь, Олег Чорний, Василь
Лучків;
2
місце
—
ва, Катерина Серебрянська, Юрій
Лучків, Андрій Жук, Віталій ДепуВіталій Блажейовський, Олег ЧорНікітін, Олена Костевич, Наталія
тат, Денис Шкринда; 2 місце —
ний; 3 місце — Денис КовальСкакун, Ірина Мерлені. ТернопільБогдан Швед, Андріана Заболотський, Віталій Дусанівський.
ська область теж славиться олімна, Віталій Дусаніський, Ігор КоЗавдяки таким спортивним
пійськими зірками: Олена Підбильник, Святослав Струс, Анасзмаганням учні отримують позигрушна, Андрій Возняк, Віталій Літасія Яворська; 3 місце — Зоряна
тивний заряд енергії, що забезщинський, Олег Тарновський, ОльБортняк, Марія Попко, Юрій Сніпечує їм наснагу, заохочення до
га Маслівець, Олена Кривицька.
гур. ІІ етап — дистанція з бігу на
навчання та пізнання нового.
Дичківська школа має своїх
400 м: серед дівчат переможцями
Пам’ятайте: у кожного своя
чемпіонів, які в майбутньому,
стали: 1 місце — Анастасія Яворолімпійська сходинка, своя олімможливо, стануть чемпіонами свіська, Андріана Заболотна; 2 місце
пійська висота, і щоб її досягти,
ту. В змаганнях “Олімпійський
— Андріана Блажейовська, Жанна
потрібно мати велике бажання,
урок”, які пройшли в два етапи,
Башняк; 3 місце — Таміла Охотвіру у свої сили і щоденно доклавизначилися переможці. І етап —
ська, Марія Чайка; серед хлопців:
дати зусиль для здійснення мрії.

●●Оголошення

Великоберезовицька селищна рада оголошує конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Великоберезовицька селищна
рада оголошує конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки орендованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що
підлягає продажу, на якій розташований об’єкт нерухомого майна за
адресою: Тернопільський район,
смт. Велика Березовиця, вул. Енергетична, №13 а, земельна ділянка
площею 0,024 га (в т. ч. 0,009 га
землі сервітуту) для комерційного
використання (обслуговування торгового павільйону продовольчих та
супутніх товарів з піднавісом для
пасажирів). Мета проведення оцінки: отримання звіту про експертну

грошову оцінку земельної ділянки
для подальшого її продажу.
Для участі в конкурсі претенденти подають до комісії з питань визначення переможця проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки — конкурсну документацію. Конкурсна документація
подається в закритому конверті з
описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті.
До підтверджуючих документів,
поданих на конкурс із відбору
суб’єктів оціночної діяльності, належать: заява на участь у конкурсі;
нотаріально завірена копія установчих документів претендента;
копії документів, що підтверджують

кваліфікацію працівників, які залучаються до оціночних робіт; копія
ліцензії на проведення оціночних
робіт; конкурсна пропозиція.
Конкурсна пропозиція претендента подається в закритому конверті, обов’язковою складовою
якої є пропозиція вартості робіт,
калькуляція витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, строк виконання
робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.
Строк виконання робіт: 30 робочих днів з дати повідомлення претендента про результати конкурсу.
Вимоги до претендентів: досвід
роботи суб’єктами оціночної діяль-

ПРОДАМ

новки, заміри, доставка. Тел.
(097) 473-51-37.

ності. Послуги: встановлення водонагрівачів, пральних машин, кондиціонерів, лічильників; заміна стояків, водопроводу, каналізації, опалення. Пенсіонерам та учасникам
Великої Вітчизняної війни — знижки. Тел. (097)14-86-723.
* штукатурка зовнішня — 30-35
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення:
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2;
підвісні 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 риштування, підсобники, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098531-95-46.
* цифрова відеозйомка (весілля, хрестини, перший дзво-

* румунський розкладний диван
і два м’які крісла, в доброму стані.
Тел. (068) 62-36-319.
* теличку 8 міс. молочної породи. ціна договірна. Тел. 29-42-20.
* дрібну картоплю. Тел.: (0352)
49-26-34, (097) 437-62-86.
* пшеницю. Тел.: (0352) 49-2634, (097) 437-62-86.
* автомобіль ВАЗ 2101 1980 р.
в., ціна договірна. Тел. (067) 16587-97, 24-98-61.
* мотор машини ЗАЗ-968 мг,
ціна договірна. Тел. (067) 165-8797, 24-98-61.
* однотумбовий письмовий стіл
в хорошому стані, ціна договірна.
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97.
* Москвич 412, 1991 р. в., об’єм
двигуна 1,38, автопробіг 120 тис. у
доброму стані, 600 у. о. Можливий
торг. Тел. (098) 592-71-01, 24-8234.
* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6
місць, двох дверний, кузов з металевою обивкою. Ціна договірна.
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.
* мотоблоки нові (потужністю
від 4 до 15 к.с.), трактори (від
12 к.с.), мототрактори, двигуни
різних потужностей, навісне обладнання, гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше.
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 4930-00, (098) 259-19-58.
* металочерепиця, профнастил, комплектуючі, системи водозабору. Консультації з уста-

РОБОТА
* автоелектрика, слюсара з ремонту легкових автомобілів і бусів.
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль,
вул. 15 квітня, 44) ремонтує, двигуни, коробки передач, ходову частину, систему охолодження і паливну
та інші роботи по автомобілях і бусах. Тел.: 067-700-55-02, 51-0097.
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль,
вул. 15 квітня, 44) комп’ютерна діагностика, чистка форсунок, інжекторів, ремонт електрообладнення,
стартерів, генераторів, проводки,
встановлення сигналізацій.Тел.:
067-700-55-02, 51-00-97.
* фуршетні столи до урочистих подій (серця, лебеді тощо).
Тел. 098 592-71-01.
* торти на замовлення для урочистих подій (весілля, день народження, хрестини тощо). (067) 36615-69.
*лікування на бджолиних вуликах,
с. Чернелів-Руський, Тернопільський
район, Орест Михайлович Лук’янець.
Тел.: 42-36-32, (068) 539-25-33,
(097) 207-65-23.
* репетиторство з англійської та
польської мов. Тел. (097) 491-5841.
* виконуємо сантехнічні і газозварювальні роботи різної склад-

ності у сфері оцінки земель; виконання робіт на умовах оплати за
фактом виконання робіт.
Конкурсна документація подається комісії не пізніше, ніж за три
дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою:
Тернопільський район, смт. Велика
Березовиця, вул. Микулинецька,
42, Великоберезовицька селищна
рада.
Конкурс відбудеться 24.11.2014
року о 17 год. 30 хв. за адресою:
Великоберезовицька селищна рада, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42. Телефони для довідок:
27-42-31, 27-41-42.
Великоберезовицький
селищний голова
М. І. Калинка.

Тернопільська районна
державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади начальника
відділу містобудування та архітектури Тернопільської районної державної адміністрації.
Особи, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь
у конкурсі; особову картку
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки
розміром 4x6 см; копію паспорта громадянина України;
копію ідентифікаційного номера; копію документа про освіту; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за
2013 рік; попередження про
спеціальні обмеження щодо
прийняття на державну службу; згоду на збір та обробку
персональних даних; медичну
довідку про стан здоров’я
форми № 133/0.
Вимоги до учасників конкурсу: до участі у конкурсі допускаються особи, які є громадянами України; вільно володіють державною мовою;
мають вищу архітектурну освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста;
стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури — не менше п’яти років.
Документи
приймаються
протягом 30 календарних днів
після опублікування оголошення за адресою: м. Тернопіль,
м-н
Перемоги,
1,
тел. 43-60-50.
Білецька сільська рада
Тернопільського району Тернопільської області оголошує
конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території села Біла Тернопільського
району Тернопільської області.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення
за адресою: 47707, вул. Мазепи, № 27, с. Біла, Білецька
сільська рада.

Колектив Великоглибочецького будинку технічної творчості школяра висловлює щирі співчуття своїм працівникам
Варесі Володимиру Йосиповичу і Варесі Олександру Володимировичу з приводу тяжкої і непоправної втрати —
смерті батька і дідуся.

●●Справи приватні

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

тел./код:

ник, випускний вечір, ювілей),
тел.: 095-64-03-266, 096-36-17373.
* фотозйомка урочистих та
інших подій вашого життя. Недорого, виїзд у села, запис на
DVD, монтаж фотокліпів. Тел.
(0352) 54-11-93.
* штукатурка, стяжка, шпаклювання та фарбування, супутні ремонтні роботи. Ремонт квартир та
офісів. Тел. (097) 90-89-170.
* весільна фотозйомка, тел.
(068)
515-86-17,
(0352)
54-39-49. Ірина.
* весільна фотозйомка. Тел.:
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).
* послуги тамади, народні весільні обряди. Тел. 098 592-7101.

* весільний, святковий, вечірній макіяж, розпис обличчя, нарощення вій, стрази, боді-арт.
Тел. (067) 313-58-58.
* євроремонт “під ключ”.
Плитка, шпаклювання, побілка, арки, кольорова штукатурка, стяжка,
гіпсокартон. Тел. (0352) 43-65-63.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачену залікову книжку
№16571, видану Технічним коледжем ТНТУ ім. І. Пулюя на ім’я Рудого Василя Богдановича, вважати
недійсним.
* загублений атестат МРАС
№000265,
виданий
на
ім’я
Малишева Зоряна Миколаївна,
вважати недійсним.

Купон безкоштовного
оголошення
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.
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Будьте здорові!

●●На прийом до лікаря

●●А ви знаєте?

Серце на екрані

Варимо
овочі правильно

Галина ЮРСА —
ТРР “Джерело”.

Нині кардіологію важко увити
без кардіоскопії як неінвазивного методу дослідження
серця та магістральних судин за допомогою ультразвуку. Ехокардіоскопія дозволяє
оцінити стан та структуру
клапанів серця, його шлуночків, стінок аорти.

Головне призначення їжі —
це не стільки отримання задоволення від страви, скільки забезпечення організму
вітамінами,
мінералами,
протеїном, вуглеводом, жиром у необхідній кількості.
Тому важливим моментом у
приготуванні їжі є не тільки
забезпечення гарного смаку, а й збереження корисних
властивостей компонентів.

Як наголошують медики, цей
метод особливо важливий з діагностичною метою в дитячому віці,
коли в процесі інтенсивного росту
та розвитку можуть виникати різні
скарги. Та зазвичай ехокардіоскопію призначають людям, в яких є
шуми та порушення ритму серця,
гіпертонічна хвороба, ознаки серцевої недостатності. Метод цей
недовготривалий і безболісний.
Лікар на екрані комп’ютера спостерігає за роботою важливого
людського органу. На основі висновків ехокардіоскопії є можливість поставити точний діагноз та
призначити ефективне лікування.
У Тернопільському районному
територіальному
медичному
об’єднанні сучасний ехокардіоскоп з’явився порівняно недавно.
Пацієнтів обстежує досвідчений
лікар Жанна Владишевська, яка
має майже чвертьстолітній досвід
роботи в галузі кардіології.
Перші кардіологічні апарати були в обласних лікарів на початку
90-х років минулого століття, і саме Жанна Миколаївна обстежувала на них пацієнтів. Лікар згадує,
що були вони надзвичайно громіздкі. Жанна Миколаївна завдя-

Отже, дуже важливо знати правила приготування різних овочів.
* Овочі треба варити в малій
кількості води так, щоб вода покривала їх не вище 1 см. Найкращими способами варіння вважається варіння на парі і варіння в
малій кількості рідини.
* Чим більші овочі, тим менше
поживних речовин вони втрачають при варінні. Цілісні овочі при
варінні краще зберігають поживні
властивості, ніж нарізані шматочками.
* Щоб краще зберегти вітаміни
у страві, овочі закладають для варіння тільки в киплячу воду, невеликими порціями.
* Швидкозаморожені овочі —
помідори, зелений горошок, овочеві суміші — закладають для варіння, не розморожуючи, прямо в
киплячу рідину.
* Овочі найкраще відварювати
в емальованому посуді без дефектів, з щільно закритою кришкою.
* Всі овочі рекомендується варити в підсоленій воді, крім зеленого горошку і буряків, оскільки в
солоній воді зелений горошок вариться довго, а буряк втрачає

Лікар кабінету ехокардіоскопії ТРТМО
Жанна Владишевська (справа) та медсестра Надія Бронецька.
чує головному лікарю ТРТМО
Ігорю Степановичу Вардинцю за
можливість працювати та відповідні умови праці. “Я, напевне, могла
б більше зробити для медицини як
фахівець, якби в нас раніше була
можливість приймати пацієнтів у
власному гарно облаштованому
кабінеті, де створено всі умови для
спокійної та результативної роботи. Бо хоч би якою досконалою
була б техніка, останнє слово завжди за фахівцем. Тому помилки
недопустимі. А ще я дуже рада, що
у мене надзвичайно хороша медсестра Надія Бронецька”.
Поспілкувавшись більше з лікарем кабінету ехокардіоскопії Жан-

ною Владишевською, дізналась,
що вона корінна тернополянка, у
1965 році закінчила медичний інститут та розпочала свою медичну
кар’єру. Могла б займатися наукою, мала для цього усі шанси, та
доля розпорядилася за неї. Жанна
Миколаївна надавала допомогу
пораненим солдатам під час
радянсько-афганської
війни,
жінкам-афганкам. З болем серця
сприймає події, які відбуваються в
Україні. Лікареві, яка стежиною
своєю вибрала рятувати людські
життя, важко зрозуміти, чому у ХХІ
столітті — часі найвищого розвитку
цивілізації — проливається невинна кров…

смак.
* У страви з різних овочів овочі
закладають для варіння по черзі: у
першу чергу ті, які вимагають більш
тривалого варіння. Наприклад, буряк готується за 1 годину 15 хвилин варіння, капуста — 30-50 хвилин, цільна картопля — 25-30 хвилин, морква — 20-30 хвилин, щавель і шпинат — 10 хвилин.
* Щавель, шпинат, стручки
квасолі й лопаточки зеленого горошку варять у великій кількості
киплячої води, щоб зберегти їх
натуральний колір.
* Помідори, кабачки, гарбуз,
що виділяють при варінні власний
сік, краще варити без додавання
рідини, щоб вони зберегли найкращий смак і поживність.
* Додавання кислоти уповільнює відварювання овочів, тому
кислоту, а також продукти, що
містять кислоту, такі, як помідори,
огірковий розсіл, солоні огірки
тощо, додають наприкінці варіння.
* Вітамін А і каротин добре переносять варіння, але руйнуються
від кислоти. Тому оцет і лимонну
кислоту треба додавати в салати,
вінегрети тільки перед подачею
до столу.
* Овочі, зварені в шкірці, легше
і краще очищуються в гарячому
вигляді. Для приготування пюре
овочі потрібно протирати гарячими.
* Сира капуста при обсмажуванні стає сухою і несмачною,
тому обов’язково треба варити
капусту перед обсмажуванням.
А для начинок перед обсмажуванням подрібнену сиру капусту
обдають окропом.

●●Корисно

●●Тенденції

Продукти
від осінньої
хандри

Два роки без реклами сигарет:
яка ситуація на Тернопільщині?

Восени
важливо
зуміти
уникнути двох речей — хандри та застуди. А допоможе
в цьому правильна їжа.

Світлана Гуменна,
прес-секретар департаменту
охорони здоров’я
Тернопільської ОДА.

* Побороти осінню депресію
допоможуть продукти, що містять глюкозу, магній, триптофан,
поліненасичені жирні кислоти
омега-3 і вітаміни групи В.
* Головне джерело глюкози —
вуглеводи. Тому на сніданок обирайте мюслі або каші з цільнозернових круп. Також джерелом
глюкози стане хліб з борошна
грубого помелу.
* Магній допомагає організму
боротися зі стресом. Тому включіть у свій раціон молоко, горіхи,
шоколад, рибу, бобові, банани,
шпинат, спаржу, кукурудзу і броколі.
* Триптофан сприяє виробленню “гормонів щастя”. Найбільше
цієї речовини міститься, звичайно
ж, у бананах і шоколаді. Їжте на
здоров’я, але знайте міру!
* Обов’язково споживайте
жирні сорти риби. Тунець, сьомга, сардини, анчоуси, скумбрія
— найкращі помічники в боротьбі
зі стресом.
* Нестача вітаміну В може
призвести до анемії, депресії,
втрати апетиту. Молоко, субпродукти, риба, картопля захистять
вас від хвороб.
Чого слід уникати?
* М’ясні продукти та копченості можуть стати причиною депресії. Якщо не можете відмовитися від м’яса, вживайте яловичину і баранину, а від курки та
свинини краще утриматися. Тваринні жири негативно впливають
не тільки на серцево-судинну
систему, а й на настрій.
* Не захоплюйтеся фастфудом і продуктами, які піддалися підвищеній кулінарній обробці. Чіпси, сухарики, крекери, випічка можуть стати причиною авітамінозу. Хочеться чогось пожувати? Їжте фрукти.
* Замініть цукор медом.
Мед живить мозок і не шкодить
фігурі.

Тривалість життя безпосередньо залежить від його
умов та способу. Середня
очікувана тривалість життя в
Україні мала тенденцію до
зниження, починаючи ще з
шістдесятих років минулого
століття, тривала за радянських часів та в роки незалежності.
За даними ВООЗ, починаючи з
2005 року, кількість курців серед
дорослого населення в Україні
зменшилася з 37% до 25% у 2009
році. Кількість смертей від захворювань дихальної системи зменшилася з 2007 до 2010 року майже втричі.
Приголомшує, але у 2005-2006
рр. українці були серед лідерів
світових курців (четверте місце), а
2010 — уже 24-ті. ВООЗівська статистика пітверджує те, що державна політика щодо збереження
громадського здоров’я, завдяки
законодавчим
обмеженням
(№ 3778-IV “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу
тютюнових виробів”, який повністю забороняє всі види реклами
тютюнової продукції) — в правильному напрямку.
У суспільстві зберігається споживче ставлення населення до
власного здоров’я, не формується
відповідальність і мотивація щодо
його збереження та зміцнення.
Іншими словами, кожен має сам
дбати про своє здоров’я, думаючи
і дбаючи про майбутнє покоління.
Актуальну і таку, що стосується
кожного з нас, тему обговорили
18 вересня 2014 року в пресцентрі Тернопільської облдержадміністрації за ініціативи департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації,
Центру громадянського представництва “Життя” та Коаліції “За
вільну від тютюнового диму Украї-

ну”, під час якої оприлюднено результати всеукраїнського моніторингу присутності тютюнової реклами в точках продажу сигарет у
Тернополі та ще в чотирнадцяти
обласних центрах України.
— Найбільше шкодить тютюнопаління молодому поколінню та
майбутнім молодим матерям, —
зазначив директор департаменту
охорони здоров’я Тернопільської
обласної державної адміністрації
Володимир Курило. — Тому через
висвітлення в ЗМІ сьогодні ми хочемо закликати курців кинути палити і бути здоровими.
Власне, днями минає рівно два
роки з моменту вступу в силу Закону України № 3778 — IV “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових
виробів”, який повністю забороняє всі види реклами тютюнової
продукції.
— Департаментом охорони
здоров’я розроблено план заходів
щодо виконання в області державноцільової програми щодо
зменшення шкідливості тютюнопаління серед населення, а також
наказ про заборону тютюнопаління в приміщеннях департаменту
та закладах і установах охорони
здоров’я Тернопільщини, — каже
Володимир Курило.
В лікувально-профілактичних
закладах забезпечено доступність
профілактичних, лікувальних заходів для осіб, які бажають позбутися залежності від куріння. Вагому
роль профілактичої роботи у пропаганді здорового способу життя
тернополян та мешканців Тернопільщини
виконує
обласний
“Центр здоров’я” як єдиний спеціалізований заклад в області.
— Різноманітні профілактичні
матеріали, — зауважує головний
лікар КУТОР “Центр здоров’я”
Ганна Слівінська, — тематичні санбюлетні “Як вони пояснюють те,
що курять”, “Куріння: подолай
шкідливу звичку”, проведення конкурсу на кращий санбюлетень,
конкурсу “Бачення дітей шкоди
паління”, читання лекцій на теми

куріння в загально-освітніх закладах — ось пріоритетні напрямки
діяльності обласного “Центру
здоров’я” в сфері пропаганди здорового способу життя, профілактики тютюнопаління, особливо у
молодіжному середовищі.
За словами Ганни Василівни,
особливу інформаційну зацікавленість про можливі ризики для свого здоров’я та близьких викликає
проведення акцій “Не кури”, девізи яких щорічно змінюються. Приміром, минулоріч — “Обміняй цигарку на цукерку”, а цьогоріч —
“Надуй кульку — отримай трансформер”.
Головний лікар КУТОР “Тернопільський обласний наркологічний
диспансер” Василь Галанов зазначає, що курці є психічно та фізично залежні від тютюнопаління:
“Медично паління є психічним і
поведінковим розладом внаслідок
вживання тютюну. КУТОР “Тернопільський обласний наркологічний
диспансер” є сучасним багатопрофільним
лікувальнодіагностичним закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу населенню області з проблем алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та інших форм залежності. У “Клініці для молоді”,
що в обласному наркологічному
диспансері, за перше півріччя
звернулося 26 батьків з дітьми,
аби отримати домедичну допомогу. З ними працювали лікарінаркологи, психологи, соцпрацівники. В результаті 20 курців кинули палити. Окрім того, від тютюнозалежності пролікувались 36
осіб”.
Таку проблему можна вирішити
немедикаментозним та медикаментозним шляхом. Немедикаментозний, в основному, полягає
в проведенні поведінкової терапії.
Також у лікуванні застосовують
комплекс “12 кроків”, методи психотерапії, застосування різних медичнимих препаратів та нікотинових пластирів.
Активіст Коаліції “За вільну від
тютюнового диму Україну”, координатор моніторингу присутності
реклами тютюнових виробів у Тер-

нополі Василь Федюк промоніторив близько сорока п’яти пунктів
торгівлі тютюновими виробами,
охопивши усі райони Тернопілля,
та виявив, що усі дотримуються
урядового закону № 3778 — IV:
“Ніде немає зовнішньої реклами,
агітаційних плакатів тощо. Але
практично у 80% тютюнові компанії в Тернопільській області успішно обходять його в частині, що
стосується заборони стимулювання продажу. У 71% промоніторених торгових пунктів таки розміщено спеціальну викладку пачок з
використанням підсвітки, яскравих
візуальних зображень та дизайнерських рішень, що дозволяє виокремлювати пачки сигарет з метою привернення до них уваги.
Торгові точки (а їх 27), які перевіряли на наявність на сигаретних
пачках яскравих наклейок із ціною
та брендованих монетниць, мають
зазначені ознаки стимулювання
продажу сигарет”.
Парадоксально, але немає такого поняття як “нешкідливі тютюнові вироби”. Про це далі веде
мову координатор медіа-програм
ГО “Життя” та Центру контролю
над тютюном Марія Голуб.
У найближчих планах — лобіюваяння в парламенті пропозиції
заборони видимого розміщення
сигарет, яка в подальшому унеможливить практику нав’язливого
пропагування цієї шкідливої звички. “До речі, така заборона вже
діє в багатьох країнах, зокрема, в
Австралії, Канаді, Фінляндії, Ірландії, Таїланді, Великій Британії
та Росії, — говорить радник Міністра охорони здоров’я України
Олена Євстігнеєва, яка, власне,
повністю підтримує ідею заборони видимого розміщення сигарет.
— Однією з ключових підстав для
заборони видимого розміщення
тютюнових пачок в пунктах продажу є те, — продовжує Олена
Валентинівна, — що ці місця відвідують діти, для яких тютюнова
продукція перетворюються на
звичайний, навіть спокусливий
товар. Тому, прибирання сигарет
з вітрин суттєво зменшує приток
нових курців серед дітей”.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

Усміхніться
У магазині:
— Пробачте, але ви не дали мені решти.
— Пробачаю.

від Івана Круп'яка з 27 жовтня по 2 листопада
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Намагайтеся бути корисними близьким
людям, зробіть їм якусь послугу. Цього тижня будете в центрі уваги товариства чи родини, комусь потрібно буде щось допомогти або просто приділити час. У матеріальному плані значні, але корисні витрати.
Дбайте про своє здоров’я, не припускайтесь помилок.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Попереду цікаві події, що сприятимуть
покращенню добробуту, особливо, якщо
одразу ж зробите значні покупки, які будуть
не дуже вигідними. Наприкінці тижня — поїздка до родичів чи знайомих, де почуєте
цікаву новину. Уникайте сварок.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
З початку тижня можуть виникнути сімейні непорозуміння. Отож, будьте врівноважені. Настрій покращиться завдяки гостям, які завітають у другій половині тижня.
Цей тиждень вдалий для незначних змін, а
також фінансових оборудок. У вихідні намагайтеся відпочити.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Ви мрієте про зустріч з людиною, якій
симпатизуйте, тож проявіть ініціативу, зробіть крок назустріч і все владнається якнайкраще. Якщо ви маєте якусь мрію або нереалізовані плани, то саме зараз можете їх
втілити у життя. Остерігайтеся неприємностей в дорозі з початку тижня.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Зміни, до того ж значні, можуть розпо-

чатися несподівано, і це дасть змогу в майбутньому обійняти вищу посаду або перейти на іншу роботу. Не бійтеся ризикувати.
На особистому фронті можливі негаразди,
бо ви не завжди уважні до тих, хто поряд з
вами.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Можлива цікава подорож і розваги в новому товаристві. Цей тиждень буде насичений радісними моментами в приватному
житті. Намагайтеся зробити щось приємне
тим, хто вас оточує. Можете отримати досить цікаву звістку, а також з кимось познайомитися.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Той, хто шукає роботу або хоче змінити
її, може зробити це зараз. Якщо збираєтесь в дорогу, то вас чекають сюрпризи,
приємні зустрічі. Будьте уважні в дорозі у
темну пору доби. Тиждень може початися з
напруженого ділового ритму, бо від цього у
майбутньому залежатиме ваш авторитет.
Не допускайте ревнощів у вихідні.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Зверніть увагу на своє здоров’я, особливо якщо відчуваєте якусь знемогу. Матимете можливість залагодити свої професійні і
фінансові справи. Якщо вам важко буде розібратися у деяких справах і правильно їх
оцінити, не кваптесь приймати рішення. Бажано почекати, щоб не помилитися. Не піддавайтеся фінансовим сумнівам.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Будьте терплячі, стримані, розсудливі,
інакше вас чекають ускладнення в навчанні

Чоловік читає газету і каже дружині:
— Я завжди говорив, що жінки дуже балакучі. Ось, пишуть, що жінка в день вимовляє 2200 слів, а чоловік — тільки 1100.
— Це тому, що жінки змушені все повторювати двічі!
— Що?
чи на роботі. Ваша розважливість обернеться подвійною вигодою — моральним
заохоченням і фінансовим успіхом. Друга
половина тижня може бути складнішою.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Нові сподівані знайомства виявляться
корисними. Матимете справи з впливовими
людьми, вас гідно оцінять. Ваші зусилля
можуть бути не завжди зрозумілими оточенню, з яким ви зараз спілкуєтеся. Подумайте про побут, який ви трохи занедбали.
Перегляньте свою поведінку щодо коханої
людини.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Уникайте будь-яких матеріальних витрат.
Подумайте, що вам потрібно для досягнення гармонії у всіх сферах життя. Друга половина тижня сповнена приємних зустрічей, добрих новин, сімейного затишку. Закохані знов поновлять свої стосунки після
образ і сварок.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Підтримуйте добрі стосунки зі своїми
знайомими, вони допоможуть у підготовці
потрібних документів. Хоча запланована вами подорож відкладена, але цей тиждень
буде приємним від щоденних клопотів і частих поїздок. Цього тижня різко розшириться
коло вашого спілкування.

Хлопець прощається з блондинкою:
— Бай.
— Не зрозуміла, що це означає?
— Гудбай скорочено.
— Ну тоді чмо.
— Що?
— Чмоки скорочено.
— Скільки вам років?
— Вісімнадцять.
— Але два роки тому ви говорили те ж
саме.
— Я не з тих, хто говорить сьогодні
одне, а завтра інше.
Кажуть, що за чоловіком, як за кам’яною
стіною. Дивлюся на нинішніх хлопців — суцільний гіпсокартон.
— Ти розбила менi серце!
— Вiника з совком дати?
Є два способи керувати жінкою, але їх
ніхто не знає.
Жила собі спокійно, все встигала. Ні,
треба ж було “Вконтакті” зареєструватись...

Виходить з березня
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16 сторінка

Україна в серпанку надії
Юлія ЧУПИК,
директор будинку
культури
с. Ігровиця,
Наталія ДІДУХ,
завідуюча
бібліотекою
с. Ігровиця.
Українська незалежність багато
увібрала в себе.
Перші
найтяжчі
кроки ми вже зробили.
Протягом
багатьох років нас
намагалися зробити людьми без
роду і племені.
Битими дорогами
йшов народ до незалежності через
утиски, в’язниці,
сибіри, голодомори, репресії. Йшов
довго, упродовж
усієї історії, від
часів Київської Русі до наших днів.
На цьому шляху
Учні Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст., учасники виставки-огляду
загинуло і зараз
літератури “Україна в серпанку надії”.
гине багато кращих синів і дочок
в небі майорить: по долині — жи- стоятелем церкви о. Романом
України, які відстоювали її то, по горі — блакить”. Всі бажаДутчаком зібрала навколо баганезалежність.
ючі могли ознайомитися із книгато односельчан. Саме із таким
ми В. Сергійчука “Національна настроєм, з гіркотою на душі та
З нагоди святкування Неза- символіка України”, О. Пастерслізьми на очах пролунав вірш
лежності України у будинку кульнака “Пояснення тризуба”, попуЮлії Чупик “Незалежній Україні”,
тури с. Ігровиця було оформлено
лярним історичним нарисом
який був продекламований учасінформаційний куточок та ви- “Державний гімн України”.
никами гуртка “Художнє слово”
ставку, під час якої проведений
Україна незалежна. 23 роки
будинку культури с. Ігровиця
бібліографічний огляд літератури тому для українського народу Анастасією Мізьолик, Тетяною
“Україна в серпанку надії”. На незалежність України була довЮник, Романом Пержилом та Віогляді були представлені книги гоочікуваною мрією, а сьогодні
кторією Пачковською. НепереА. Сокол та О. Конечної “Сповідцю мрію топчуть брудні чоботи
вершено виконала пісню “Моя
уємо Україну”, “Моя країна –
агресора та його спільників. То- молитва” Оксана Качан. ЗдаваУкраїна”, дитяча енциклопедія
ді здавалося, що не буде вже
лося, що її особиста молитва за
“Україна”. Ця енциклопедія міс- більше кровопролиття та стражУкраїну здіймалася аж до самих
тить цікаву інформацію про мидань за волю і мир у державі, куполів храму і закарбовувалася
нуле і сучасне життя нашої краї- але ж ні – сьогодні щодня Укра- глибоко у душі всіх присутніх. Не
ни. Дванадцять розділів книги їна плаче… Мрію про незалеж- залишилася без уваги пісня “Подокладно розповідають про істоність України доводиться від- молюся тихо” у виконанні тріо
рію, звичаї українського народу, стоювати зі зброєю у руках. Оксани Качан, Юлії Чупик та
розвиток економіки, науки, осві- Висока ціна за мир – життя Вікторії Пачковської.
ти, культури і літератури Україукраїнських дітей. Нам сьогодні
На завершення дійства прони.
не залишається нічого, окрім як
лунав Державний гімн України.
23 серпня в Україні святкуємо
молитися до Господа, до всіх
Люди, співаючи, на стримували
день Державного прапора Україсвятих, до Діви Марії, щоб засліз, адже яка ж вона гірка, ота
ни. З метою ознайомлення ко- хистили та зберегли нашу Бать- біда, що полонила рідну Україристувачів з історією національківщину.
ну. Молитва нас кріпить та дає
них символів України завідуюча
24 серпня у церкві Преподо- надію на краще майбутнє, щасбібліотекою с. Ігровиця Наталія бної Параскеви Тарнавської
ливу долю, на те, що наша мужДідух провела інформаційну хвиУГКЦ проведено годину духо- ня нація вистоїть у тих важких
лину “Символ нації – національ- вності “З Україною в серці”. Павипробуваннях, а День Незаний прапор”, ключовими словами
нахида за загиблими та спільна
лежності стане днем перемоги
якої стали – “Прапор наш, як літо, молитва за Україну разом із нанад ворогом.

●●Вітаємо!

Лозівський
оздоровчоспортивний клуб
“Бескиди” вітає з
днем народження
побратима, вірного
товариша
Михайла Андрійовича ШЕМЕЛЮ.
Планів цікавих і задумів,
Усім мріям, фантазіям – простору!
Вірних, чудових друзів,
Важливих і корисних зустрічей!
Радощів і сміху – океан,
Море всіляких розваг!
Далеких подорожей, теплих країн,
Райдужних, величезних вражень!

Колектив територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) щиро вітає з
ювілеєм соціального робітника
с. Баворів Тернопільського району
Ірину Орестівну БУЧИНСЬКУ.
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа,
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта.
Хай світять Вам життєві долі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаємо від всього серця
Любові, щастя, і добра.

Щиро вітаємо з днем народження заступника директора з
навчально-виховної роботи Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст., голову опікунської ради виконавчого комітету
Ігровицької сільської ради Марію
Володимирівну СЛІВІНСЬКУ.
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 — члени виконкому
та колектив Ігровицької
сільської ради.
Педагогічний колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем народження заступника директора з
навчально-виховної роботи Марію
Володимирівну СЛІВІНСЬКУ.
Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашому житті.

Щиро вітаємо з днем народження Гаї-Шевченківського сільського
голову
Світлану
Мирославівну ЛЮТИНЕЦЬ.
Хай світять Вам життєві зорі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаємо від всього серця
Любові, щастя і добра.

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

●●Люди, які поруч з нами

Відділ культури Тернопільської
РДА, районна організація профспілки працівників культури, бібліотечні працівники району щиро вітають з ювілеєм завідуючу
бібліотекою-філією с. Малий Ходачків
Ольгу
Миколаївну
СТЕЦЬКО.
Прийміть, шановна ювілярко,
наші щирі вітання й найкращі побажання міцного здоров’я на довгі роки, людського щастя, добра, благополуччя, щасливого
довголіття! Нехай Ваша життєва
дорога нагороджує щастям, радістю та всіма земними благами.
Педагогічний колектив Дубівецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з
днем народження вчителя початкових класів Ларису Степанівну
ЛУЧКЕВИЧ.
Бажаємо Вам, щоб доля дарувала
В осіннім сонці весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.
Хай серце Ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.

Вітаємо з днем народження
лікаря-невролога ТРТМО Надію
Іванівну НИЖНИК, медсестру
загальної практики-сімейної медицини
Олену
Євгенівну
АНТОНІВ, акушерку жіночої консультації
Оксану
Юріївну
ОВЧИНІКОВУ.
Хай Бог Вам посила добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Вітаємо з днем народження
медичну сестру дитячого стаціонару ТРТМО Надію Петрівну
ТОРУБУ, медсестру загальної
практики-сімейної
медицини
Надію Олегівну КРУПСЬКУ, завідувача господарством Василя
Михайловича БИЧА.
Сонця променистого — на Вашому
обрії,
Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,
Хай всі мрії Ваші збуваються,
Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Його життєва позиція — справедливість

Держава. Кожен з нас вкладає у це поняття своє розуміння, враження і відчуття.
Сьогодні, як ніколи, ми повинні усвідомити, що держава
— це ми з вами, це народ.
У черговий раз нам дають
можливість обрати майбутнє
своєї держави.

Сьогодні ми стоїмо на порозі
виборів народних депутатів. Знову
з’явилося багато нових партій та
брендів, але їх суть залишилася
старою. Нас знову хочуть купити
лозунгами, гаслами, дорогами,
майданчиками і “благодійництвом”. Кожен другий кандидат
голосить, що воює в зоні АТО,
розміщає яскраві фотографії в лакових туфлях і з автоматом, або
показує, як він передає ящик олії
для військових. Споглядаючи ці
картинки, складається враження,
що після Революції Гідності нічого
не змінилося. Але змінитися повинні, в першу чергу, ми з вами. Давайте не будемо цього разу сліпо
вірити в гасла, довіряти неіснуючим рейтингам, а придивимось до
тих кандидатів, які щоденно виконують свою роботу і не кричать
про це на кожному кроці. Ми, активісти волонтерського руху “Руслан”, звертаємо вашу увагу на
кандидата по 165 виборчому
окрузі
Ігоря
Івановича

Активісти волонтерського руху “Руслан”.
Чайківського, який неодноразово нам допомагав і жодного разу
не захотів навіть сфотографуватися з нами. Він не рекламує своєї
роботи, не піарить себе, не витрачає грошей на білборди, адже
знає ціну копійки і розуміє, кому ці
гроші сьогодні більш потрібні.
Ми, активісти волонтерського

руху “Руслан”, вирішили розповісти вам про цього чоловіка, який
щоденно працює і прагне змінити
систему. Його передвиборча програма включає основні життєво
необхідні пункти, які можна узагальнити як: захист та утвердження
одвічних цінностей українського народу.

Відродження села. Надійний
захист, тих, хто здає землю в
оренду, підтримка ефективних
господарів, рівний доступ до бюджетних коштів сільгоспвиробникам усіх форм власності та господарювання, стимулювання створення та розвитку фермерських
господарств.

Захист місцевого товаровиробника. Встановлення партнерських стосунків між підприємцями
і владою, допомога підприємцям
у вирішенні проблем бюрократичного та юридичного характеру.
Антикорупційна політика. Запровадження з боку держави з
допомогою громадянського суспільства справжньої боротьби з
корупцією. Введення електронних
засобів спілкування громадян з
чиновниками для зменшення з ними приватних контактів.
У цих пунктах вкладено зміст
його життєвої позиції – справедливість! Своїми діями і вчинками
він неоднарозово переконував
нас, що це не порожні слова. Ігор
Чайківський — людина, яка народилася в Тернопільському краї, він
тут виріс, тут і живе, щоденно ходить з нами тими ж вулицями, він
не відірваний від життя простих
людей, що є дуже важливим для
парламентаря, який представлятиме наш край.
Щоразу після виборів ми розчаровуємося, зневірюємося, тому
будьмо пильні, оберімо народним
депутатом людину, яка чує нас,
розуміє. Ми переконані, що такою
людиною
є
Ігор
Іванович
Чайківський.
Руслан ЦАРИК,
організатор волонтерського
руху “Руслан”.

