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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора.

С
таном на 30 липня  
ц. р. в агропідпри-
ємствах та фермер-
ських  господар-

ствах Тернопільського 
району повністю заверше-
но збирання озимого ячме-
ню на 1463 гектарах. Його 
середня врожайність скла-
ла 47,8 ц з га. Найщедрішою 
ячмінна нива була в ТОВ 
“Нове життя”, ТОВ “Дружба”, 
ТОВ “Агропродінвест”, ПП 
“Агрон”, ФГ “Березовського” 
— відповідно, 67-65 ц з га. 

Завершено на 2389 га обмо-
лот озимого ріпаку. Ця прибут-
кова для хліборобів культура 
видала по 26 ц з га. Найвища 
врожайність зафіксована в ТОВ 
“Нове життя” — 72,3 ц з га. Вже 
зібрано 1000 га ярого ячменю, 
700 га ярої пшениці, 400 га 
озимої пшениці. 

Через дощі дещо призупи-

нився обмолот гороху, лише 80 
га з посіяних 595 га засипано у 
засіки, середня врожайність 
бобових сягнула 27,6 ц з га. 
Жнива набирають обертів, на 
полях Тернопільського району 
працює близько 70 високопро-
дуктивних зернозбиральних 
комбайнів, понад півтори сотні 
одиниць автотранспорту. Слід 
відзначити добру підготовку то-
кових господарств, складських 
приміщень, а головне — праце-
любність і старанність усіх 
учасників хлібозбирання. 

Автору цих рядків у цю гаря-
чу жнивну пору довелося побу-
вати у багатьох агропідприєм-
ствах та фермерських госпо-
дарствах, спілкуватися на по-
лях з комбайнерами, водіями, 
трактористами, працівниками 
на токах, усі говорили, що праг-
нуть миру і спокою в Україні, а 
хліб — це достаток і економічна 
міць нашої держави. Відрадно 
й те, що після США і Канади 
Україна стала третім у світі ви-
робником та експортером збіж-

жя. Повертаємо славу Україн-
ської держави — першої житни-
ці в Європі.

Жнива завжди вимагають 
особливих, непередбачених 
підходів. Навіть для таких до-
свідчених аграріїв, як генераль-
ний директор ТОВ “Вікторія” 
Степан  Маціборка та директор 
ТОВ “Вікторія” Богдан Заполух. 
Сьогодні рослинницька галузь 
домінує у веденні усієї чималої 
господарки. Адже понад 600 
пайовиків довірили їм свої зе-
мельні частки, а це більше, ніж 
дві тисячі гектарів родючої по-
дільської землі. І вони щоден-
ною працею, щорічними висо-
кими врожаями зернових і тех-
нічних культур виправдовують 
довіру селян. Коли об’їжджав 
обмолочені  та ще золотаві не-
скошені лани пшениці, дорід-
ної, майже двометрової кукуру-
дзи, на добре прогрейдерова-
них польових дорогах було й 
оку, й серцю приємно. Дирек-
тор ТОВ “Вікторія” Богдан За-
полух розмірковував: “Земля — 

надбання цих людей. Вони від-
дали їй роки свого життя, своє 
здоров’я. Мусимо розуміти це. 
Не матиме успіху той, хто норо-
вить нажитися на інших. Гро-
шей, може, й ухопить, та вони 
рано чи пізно зруйнують йому 
душу”. 

“За орендну плату — тільки 
спасибі Степану Васильовичу 
Маціборці”, — сказав мені один 
із жителів села Жовтневого, де 
раніше довгий час поля зарос-
тали бур’янами. Тепер все  по-
сіяно. Крім цього, ТОВ “Вікто-
рія” орендує паї в Байківцях і 
Шляхтинцях. Агропідприємство 
завжди одним із перших у ра-
йоні починає розрахунки з па-
йовиками із нового врожаю.

— Змолотили й одразу ж 
розвезли по селах. Раніше на 
пай видавали 8 ц, а у цьому ро-
ці по тонні зерна, — каже голо-
вний бухгалтер Марія Козуб, 
яка на період жнив обліковує 
на вазі зібраний урожай. 

Продовження на 2 стор.

Комбайнери ТОВ “Вікторія” (зліва направо) Євген Бунт, Олег Бунт,  
головний агроном господарства Олександр Козак. 

Самооборонівці 
Майдану 

Тернопільщини 
доставили допомогу 
українським воякам 

у зону АТО.

Голова ОДА  
Олег Сиротюк — 
про мобілізацію  

в області.

Купальське  
свято у Чистилові.

    5 стор.

Екскурсії  
на “СЕ Борднетце-
Україна” — корисні 

та цікаві.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

У Байківцях вчасно й без втрат 
обмолотили озимий ріпак, що за-
родив по 28,7 ц з га. Коли  пере-
бував у господарстві, на той час 
два комбайни обмолочували ози-
му пшеницю сорту “Щедра осінь”. 
До речі, саме озимої пшениці —  
головного хліба року — тут посіяли 
500 гектарів. Це високондиційне 
насіння та урожайні сорти еліти та 
першої репродукції. Збирають 
збіжжя двома комбайнами “Claas”, 
за штурвалами — брати Євген та 
Олег Бунти. Для хлопців це другі 
жнива у рідному господарстві, ке-
рівники довіряють молоді, запро-
шують їх на роботу. Наприклад, 
декілька місяців тому приступив 
до виконання обов’язків головний 
агроном Олександр Козак, який у 
2010 році закінчив Львівський на-
ціональний аграрний університет, 
агрономічний факультет. Перший 
практичний досвід набув у горян-
ському господарстві “Біолан” Кре-
менецького району, що є лідером 
серед агропромислових госпо-
дарств цього регіону. Старанно 
обмолочує зернові комбайнер Ві-
ктор Кочан. З поля на тік зерно 
транспортують водії Ярослав Бо-
родай, Ярослав Грушка, Зіновій 
Чупило.

Хліб нового урожаю ТОВ “Вікто-
рія” нинішнього року засипає на 
очищення у новому 70-метровому 
складському приміщенні. Цей ве-

личезний критий ангар побудували 
власними силами з невеликими на 
наш час матеріальними затратами. 
Замість дорогої,  за нинішніми мір-
ками, цегли виготовляли блоки з 
щебеню та вапняного відсіву. Пра-
цювали свої механізатори, водії, 
різноробочі. У зимовий час цю 
споруду будуть використовувати 
для зберігання сільськогоспоспо-
дарської техніки та знарядь. Всю 
територію  машинно-тракторного 
парку обгородили, навели лад. Об-
ладнали кухню. Смачні обіди готу-
ють Ірина Чорна, Віра Лісова. Хар-
чують усіх, хто працює в полі, на 
току, у виробничих майстернях.  
Щоб зекономити кожну погожу 
хвилину, техніку водій-заправник 
Зіновій Гураль заправляє у полі. 
Для Зіновія Йосиповича це вже со-
рокові жнива у Байківцях.

— Як день, то в поле. Крім цієї 
машини, ГАЗ-53 транспортує зер-
но з поля. Комбайнери  у нас мо-
лодці, — каже мій співрозмовник. 
— І щороку у нас багато робиться, 
вкладаються кошти у розвиток 
виробничо-матеріальної бази, при-
дбання техніки є відповідна зарп-
лата та інші заохочення. Керівники 
допомагають малозабезпеченим 
людям, дають продуктові набори 
до свят, допомагають зерном, 
транспортом і добрим словом. 
Жнивують у Байківцях, збирають 
щедрий урожай колоскових. 
Здоров’я вам, люди добрі, хліба 
запашного, який вродив на славу. І 
миру.

Головний хліб

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

25-27 липня голова Терно-
пільської райдержадміністра-
ції Андрій Строєвус разом із 
заступником голови Терно-
пільської районної ради Рома-
ном Наконечним, головою 
фракції “Свобода” у Терно-
пільській районній раді Богда-
ном Лихим, депутатом Терно-
пільської обласної ради від 
ВО “Свобода” Романом  
Навроцьким здійснили візит 
на Схід України, щоб переда-
ти зібрану матеріальну допо-
могу бійцям батальйону тери-
торіальної оборони Тернопіль-
ської області. 

— Протягом двох днів разом із 
волонтерами перебували в місці 
розташування батальйону, — роз-
повідає голова Тернопільської РДА 
Андрій Строєвус. — За день до ви-
їзду я звернувся до архиєпископа і 
митрополита Тернопільсько-
Зборівської єпархії Василія Семе-
нюка з проханням допомогти у ви-
готовленні хоругви для Тернопіль-
ського батальйону територіальної 
оборони, який сьогодні перебуває 
на кордоні з Кримом. Завдяки вла-
диці Василію фактично за день нам 
вдалося виготовити бойове знаме-
но. На хоругві з одного боку на си-
ньому тлі — Ікона Божої Матері  
Зарваницької з написом “Пресвятая 
Богородице, захисти воїнів”. З ін-
шого боку зображено тризуб на 
жовто-блакитному фоні. Після уро-
чистого освячення в Катедральному 
соборі Тернополя хоругву передали 
бійцям батальйону. Поряд із цим, 
доставили близько семи тонн мате-
ріальної допомоги. Разом із нами 
на Схід України вирушив капелан 
Микола Ковч, який посповідав і 
причастив військових, відправив не-
дільну Службу Божу. Нині бійці ба-
тальйону забезпечені індивідуаль-
ними засобами захисту. Первинний 
побут військовослужбовців на на-
лежному рівні. Хлопці живуть у на-
метах, де є ліжка з матрацами. Міс-
це дислокації облаштоване руко-
мийниками, душовими, туалетами. 
З харчуванням теж усе гаразд. Ви-
словлюю вдячність територіальним 
громадам Тернопільського району, 
сільськогосподарським підприєм-
ствам, які допомогли зібрати необ-
хідну допомогу.

Сили АТО продовжують звільня-
ти Донбас. Збройні сили України 
взяли під контроль Савур-Могилу в 

Донецькій області, що є стратегіч-
ною висотою на кордоні Луганської, 
Донецької та Ростовської областей, 
з якої терористи обстрілювали 
українських військових та ряд насе-
лених пунктів, зокрема, прикордон-
ний пункт Маринівку. Речник інфор-
маційного центру РНБО Андрій Ли-
сенко повідомив, що за минулий 
тиждень українські війська звільни-
ли від терористів десять населених 
пунктів та значно звузили терито-
рію, яка перебуває під контролем 
бойовиків. 29 липня сили АТО звіль-
нили від бойовиків міста Авдіївка та 
Дебальцеве на Донеччині, днем піз-
ніше було звільнено Іловайськ До-
нецької області. Раніше було звіль-
нено Шахтарськ Донецької та Лиси-
чанськ Луганської областей. 

Речник інформаційного центру 
РНБО Андрій Лисенко на брифінгу 
зазначив, що російські війська про-
довжують концентруватися на кор-
доні з Україною. Днями США під-
твердили, що Донбас обстрілюють 
із території Росії із систем “Град” та 
артилерією. Це підтверджують су-
путникові знімки.

Як повідомляють у штабі АТО, 
щоб не допустити жертв серед 
мирного населення, українські 
військові під час визволення на-
селених пунктів свідомо не засто-
совують усіх наявних можливос-

тей вогневого ураження. Не ви-
користовується важка техніка, ар-
тилерія та авіація. Із середини 
квітня, відколи проводиться анти-
терористична операція, станом на 
26 липня в Україні загинули що-
найменше 1129 мирних жителів, 
ще 3442 людини отримали пора-
нення. Про це йдеться в доповіді 
управління верховного комісара 
ООН із прав людини. Як повідо-
мив речник інформаційного цен-
тру РНБО Андрій Лисенко на бри-
фінгу 30 липня, за час проведення 
АТО на Сході України загинуло 
363 українських військових. Пора-
нені 1 тис. 434 солдати. У різних 
шпиталях країни лікування отри-
мують 745 військових, 36 з яких 
— у тяжкому стані. Крім того, за 
час проведення АТО загинуло 
четверо медиків, які надавали до-
помогу українським бійцям. Вось-
меро лікарів поранено. 

Тим часом триває третя хвиля 
часткової мобілізації. Як повідомля-
ють у Міністерстві оборони України, 
в першу чергу призиватимуть вій-
ськових фахівців, які мають реаль-
ний досвід бойових дій або відпо-
відну військову освіту. Заступник 
начальника мобілізаційного відділу 
мобілізаційного управління Мініс-
терства оборони України Олександр 
Правдивець зазначив: “Можливо, 

б уд у т ь  призван і 
військовозобов’язані, які не служи-
ли в армії і не мають військової під-
готовки. Це військовозобов’язані 
другої категорії, які передані в за-
пас після досягнення 25-річного ві-
ку, а також ті, хто пройшов підготов-
ку на військових кафедрах вишів. 
Вони спочатку призиватимуться в 
навчальні підрозділи, де протягом 
місяця з ними проводитимуться за-
няття за відповідними програмами 
підготовки (для кожної спеціальнос-
ті різні за тривалістю). Після бойо-
вого злагодження заходитимуть на 
зміну інших підрозділів у зоні АТО чи 
на підсилення охорони державних 
кордонів”. Кожен, хто буде призва-
ний в українську армію, в 
обов’язковому порядку проходити-
ме попередню підготовку і навчан-
ня, тільки після цього приступатиме 
до несення служби. Ніхто не буде 
відправлений в зону антитерорис-
тичної операції без відповідної під-
готовки”. 

Згідно з повідомленнями вій-
ськового відомства, кількість при-
зовників буде пропорційною в усіх 
регіонах України. В Донецькій та 
Луганській областях військкомати 
часто захоплені терористами, тому 
на Донбасі головний акцент ро-
биться не на виконання підготовле-
ного мобілізаційного плану, а на 

бажання добровольців. Піти в укра-
їнську армію можуть і бажаючі з 
Криму. Для цього кримчанам необ-
хідно звернутися у військкомат на 
материковій частині України. Про 
кількість мобілізованих речник ін-
формаційного центру РНБО Андрій 
Лисенко сказав: “Кількість мобілі-
зованих визначатиметься кожним 
силовим відомством. Це закрита 
інформація. Кожне відомство зро-
бить свій розрахунок і передасть у 
військкомати”. Андрій Парубій до-
дав:  “Якщо під час першої черги 
мобілізації доукомплектовували пе-
реважно бойові частини і мобілізу-
вали, в основному, тих фахівців, які 
мають бойові спеціальності, —  де-
сантників, гранатометників, арти-
леристів, то зараз акцент робити-
меться на комплектації частин за-
безпечення фронту, тих частин, які 
безпосередньо не беруть участь у 
бойових діях, але займаються під-
тримкою армії на передовій. Част-
ково проводитимемо ротацію осо-
бового складу”.

Збільшено призовний вік  
резервістів. Віковий ценз 
військовозобов’язаних у запасі ря-
дового, сержантського і старшин-
ського складу підвищено з 50 до 60 
років, молодшого та старшого офі-
церського складу — з 55 до 60 ро-
ків. Народний депутат України, ге-
нерал армії Олександр Кузьмук по-
яснив, що збільшення призовного 
віку необхідне для того, щоб забез-
печити третю чергу мобілізації час-
тин забезпечення фронту. Зокрема, 
йдеться про потреби в лікарях, 
службовцях тилу, електриках, ре-
монтниках, механіках, водіях. Як по-
відомляють у військовому відомстві, 
шістдесятирічні проходитимуть 
службу як добровольці.

— Мобілізовані служитимуть до 
демобілізації, — сказав на брифінгу 
т. в. о. військового комісара Терно-
пільського обласного військового 
комісаріату полковник Володимир 
Катинський. — За мобілізованими 
зберігаються місце роботи, посада і 
середня заробітна плата на підпри-
ємстві чи в організації, незалежно 
від форми власності. 
Військовозобов’язані одразу після 
отримання повістки зобов’язані 
з’явитися у військкомат. За неявку у 
військкомат за повісткою загрожує 
адміністративна відповідальність у 
вигляді штрафу від 85 до 119 гри-
вень. За ухилення від призову за 
мобілізацією наступає відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі 
строком від двох до п’яти років.

Гаряча тема ●

Пресвятая Богородице, захисти…

Голова Тернопільської РДА Андрій Строєвус, заступник голови Тернопільської районної ради 
Роман Наконечний, депутат Тернопільської районної ради Богдан Лихий,  

депутат Тернопільської обласної ради Роман Навроцький, капелан Микола Ковч  
із бійцями батальйону територіальної оборони Тернопільської області.

Місцеве самоврядування ●

31 липня голова Тернопільської 
районної ради Василь Дідух провів 
21 сесію Тернопільської районної 
ради шостого скликання. Сесія 
розглянула 11 питань порядку ден-
ного. Депутати затвердили програ-
му соціально-економічного та куль-
турного розвитку району на 2014 
рік, програму забезпечення оборо-
ноздатності військових частин та 
інших військових формувань Тер-
нопільського гарнізону, територі-
альної оборони та мобілізаційних 
заходів у Тернопільському районі 
на 2014-2015 роки, взяли до відо-
ма звіт “Про виконання районного 
бюджету за перше півріччя 2014 
року”. Внесено зміни до районного 

бюджету на 2014 рік, зміни та до-
повнення до “Програми розвитку 
земельних відносин у Тернопіль-
ському районі на 2007-2015 роки”, 
затвердженої рішенням районної 
ради від 4 квітня 2008 року за 
№192. Сесія взяла до відома ін-
формацію про підготовку закладів 
соціально-культурної сфери до ро-
боти в осінньо-зимовий період 
2014-2015 років, затвердила нор-
мативну грошову оцінку земельних 
ділянок, дала згоду на виготовлен-
ня проекту землеустрою щодо 
часткової зміни меж с. Петриків 
Петриківської сільської ради Тер-
нопільського району, затвердила 
розпорядження голови районної 

ради і план роботи районної ради 
на друге півріччя 2014 року, при-
йняла звернення до Кабінету Міні-
стрів України, Міністерства фінан-
сів України, Тернопільської ОДА та 
Тернопільської обласної ради що-
до потреби в коштах на заробітну 
плату та оплату за енергоносії в 
сфері освіти; звернення про виді-
лення шкільних автобусів для орга-
нізованого підвозу учнів до на-
вчальних закладів — до голови 
Тернопільської ОДА Олега Сиротю-
ка та голови Тернопільської облас-
ної ради Василя Хомінця.

Матеріали сесії читайте в на-
ступному номері “Подільського  
слова”.

21 сесія Тернопільської районної 
ради шостого скликання
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Указ Президента України 
“Про часткову мобілізацію” 
має на меті доукомплекту-
вання Збройних сил України, 
Нацгвардії, СБУ, Державної 
прикордонної служби, Дер-
жавної спеціальної служби 
транспорту, інших  
військових формувань 
військовозобов’язаними та 
резервістами відповідно до 
мобілізаційних планів.

Очільник області Олег Сиротюк 
під час брифінгу наголосив, що 
третя хвиля часткової мобілізації 
(раніше мобілізація оголошувала-
ся Указами Президента України 
від 06.05.2014 №454 і від 17.03. 
2014 №303) дасть можливість пе-
репочинку та морально-
психологічного відновлення для 
тих бійців, які вже тривалий час на 
передовій. За рахунок прибуття 
нових змобілізованих сил відбу-
деться ротація: підрозділи із зони 
АТО будуть тимчасово переведені 
у спокійніші регіони. Окрім того, 
таким бійцям відповідно до графі-
ка та конкретної життєвої ситуації 
планується надавати коротко-
строкові відпустки.

Олег Сиротюк констатував, що 
часткова мобілізація триватиме 
протягом 45 днів на території всіх 
24 областей та міста Києва. Вона 
проводитиметься виключно за 
тими військово-обліковими спеці-
альностями, у фахівцях яких у сил 
АТО є потреба.

Голова Тернопільської ОДА за-
уважив, що мобілізації не підляга-
ють юнаки призовного віку. Вій-
ськомати будуть викликати тільки 
тих, хто вже проходив службу у 
Збройних силах та має військовий 
квиток. Як правило, це особи 
старші 20 років.

Важливо, що кожен мобілізова-
ний перед відправкою у зону АТО 
буде проходити не менш як 15-
денне навчання — так зване бойо-
ве злагодження на полігонах.

Олег Сиротюк підкреслив, що 
всі учасники АТО отримають ста-

тус учасника бойових дій 
(1.07.2014 до Закону “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх спеці-
ального захисту” внесені зміни, 
які передбачають, що учасниками 
бойових дій визнаються також 
військовослужбовці (резервісти, 
військовозобов’язані) та праців-
ники ЗСУ, Нацгвардії України, 
СБУ, Служби зовнішньої розвідки 
України, Державної прикордонної 
служби України, інших військових 
формувань, які захищали неза-
лежність, суверенітет і територі-
альну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антите-
рористичній операції, забезпе-
ченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах АТО).

Очільник краю наголосив, що в 
ході антитерористичної операції 
настає переломний момент — 
українські сили практично взяли в 
оточення терористичні угрупуван-
ня. За останні півтори місяці тери-

торія, під-
к о н т р о л ь н а 
б о й о в и к а м , 
зменшилася 
більш ніж у 2, 
5 раза. Укра-
їнські військо-
ві локалізують 
і знищують за-
лишки банд-
формувань у 
з в і л ь н е н и х 
містах.

Водночас 
Росія продо-
вжує нарощу-
вати угрупу-
вання своїх 
військ на кор-
доні з Украї-
ною, як на 
Півночі та Схо-
ді, так і з боку 
к р и м с ь к о г о 
півострова.

Продовжу-
ються зрежи-
совані Крем-
лем провока-
ції: демон-
стративні об-

стріли території Російської Феде-
рації з артилерійських установок, 
розташованих у Луганській та До-
нецькій областях. У відповідь ро-
сіяни відкривають масовий вогонь 
по позиціях наших військових. Під 
його прикриттям на територію 
України проходять колони важкої 
техніки та найманців.

Очільник області зазначив, що 
завдяки масштабній роботі Пре-
зидента України та українських 
дипломатів весь цивілізований 
світ вже зрозумів реальну роль 
Кремля у збройному конфлікті на 
Сході України. Все більшої під-
тримки на міжнародній арені на-
бувають пропозиції щодо поси-
лення економічного тиску на 
агресора, а також щодо надання 
Україні допомоги, у тому числі 
військово-технічної. Зокрема, 
ЄС зняв обмеження на постачан-
ня засобів захисту та нелеталь-

них (неуражаючих) товарів до 
України, яке ускладнювало їх за-
везення, передусім волонтера-
ми. Президент України Петро 
Порошенко вважає, що є підста-
ви для звернення до Конгресу 
США про надання Україні спеці-
ального статусу — головного со-
юзника поза блоком НАТО (та-
кий статус мають Ізраїль, Ав-
стралія та Філіппіни). “Але жодна 
зовнішня політика не допоможе, 
якщо  українські чоловіки не ста-
нуть пліч-о-пліч на захист рідної 
землі”, — зазначив Олег  
Сиротюк.

За останні місяці українська 
армія відроджується з руїн — як 
психологічно, так і матеріально. 
Так, рівень оснащеності та озбро-
єння українських військових зна-
чно зріс. Зокрема, кількість бро-
нежилетів з часу початку АТО 
збільшилася в 3,5 раза, забезпе-
ченість ними сягнула 70%. Згідно 
з уже укладеними угодами, до кін-
ця серпня цей показник сягне 
100% (саме бронежилетами IV-го 
і вище класу захисту). Наша армія 
отримала бойовий досвід, що під-
вищило ефективність управління 
військовими підрозділами та їх 
боєздатність.

Голова Тернопільської ОДА до-
дав, що пограбування, викраден-
ня, гвалтування, вбивства на під-
контрольних терористам територі-
ях — це щоденний жах усіх мирних 
мешканців, незалежно від їхніх по-
літичних поглядів. Відповідно, все 
більше громадян звільнених насе-
лених пунктів зустрічають україн-
ських військових, як визволителів.

Олег Сиротюк резюмував:  
“Українські військові на Донбасі 
воюють не лише за Донеччину і 
Луганщину, а за всю Україну. Як-
що не зупинити кремлівську агре-
сію на сході, то завтра проросій-
ські бойовики, чеченські, осетин-
ські та інші найманці, російські 
вояки приїдуть до наших домівок. 
Українські чоловіки повинні стати 
на захист Вітчизни — іншого вихо-
ду немає”.

Тернопільщина на захисті України

Голова Тернопільської  
облдержадміністрації Олег Сиротюк.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

29 липня голова Тернопіль-
ської РДА Андрій Строєвус 
провів засідання колегії Тер-
нопільської райдержадміні-
страції. У роботі колегії взяли 
участь голова Тернопільської 
районної ради Василь Дідух, 
начальник Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 
у Тернопільській області  
Петро Якимчук. На колегії 
підбили підсумки роботи гос-
подарського комплексу Тер-
нопільського району,  визна-
чили стан розгляду звернень 
громадян, що надійшли в 
службу у справах дітей Тер-
нопільської РДА за перше 
півріччя цього року. 

Начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі Тернопільської 
РДА Наталя Волошин зазначила, 
що в Тернопільському районі збері-
гається позитивна динаміка щомі-
сячного росту промислового ви-
робництва. За словами Наталі Сте-
панівни, Тернопільський район за-
ймає перше місце в рейтингу еко-
номічної діяльності районів Терно-
пільщини. Сьогодні промисловий 
потенціал району представляють 36 
промислових підприємств із чи-
сельністю працівників 4 тис. 759 
осіб. За перше півріччя цього року 
промислова галузь Тернопільського 
району виробила продукції на суму 
505 млн. 941,1 тис. гривень. Обсяг 
виробленої продукції в грошовому 
еквіваленті на одну особу є найви-
щим серед районів Тернопільщини і 
становить 7 тисяч 654 гривні. Збіль-
шили виробництво промислової 
продукції підприємства машинобу-
дівної та металообробної галузей. 
Натомість такі провідні галузі про-
мислового комплексу Тернопіль-

ського району, як скляна і фарфоро-
фаянсова, легка та поліграфічна 
промисловості зменшили обсяги 
виробництва. Програма з виробни-
цтва промислової продукції на пер-
ше півріччя 2014 року виконана на 
111,8%. Підприємствами Терно-
пільського району у січні-червні 
2014 року виконано будівельних ро-
біт на суму 62 млн. 17 тис. гри-
вень.  

Цьогоріч у січні-червні, порівняно 
з минулорічним відповідним періо-
дом, на 263 гривні зросла серед-
ньомісячна заробітна плата праців-
ника, зайнятого в промисловому 
виробництві. Стримують розвиток 
промислового виробництва залиш-
ки готової продукції, запасів якої 
станом на 1 липня 2014 року нако-
пичилося на суму 3 млн. 247,3 тис. 
гривень. Як повідомила Наталя Во-
лошин, за результатами основних 
економічних показників роботи про-
мислових підприємств у цьому пів-
річчі по Тернопільському районі 
отримано 133 млн. 512 тис. гривень 
збитку. 

Сьогодні у Тернопільському ра-
йоні працює 380 суб’єктів малого 
підприємництва із 812 зареєстро-
ваних. Обсяги роздрібного товаро-
обороту підприємств торгівлі та 
ресторанного господарства за 
останні півроку склали 129 млн. 
гривень. За словами Наталі Воло-
шин, на території Тернопільського 
району зареєстровано 43 підпри-
ємства, створених спільно з іно-
земними фізичними та юридични-
ми особами, з яких 21 — діюче. 
Загальний обсяг прямих іноземних 
інвестицій, внесених в економіку 
району, станом на 1 липня цього 
року становить 7 млн. 409,6 тис. 
доларів. Найбільше іноземних ін-
вестицій за підсумками першого 
кварталу 2014 року надійшло з 
Польщі та Німеччини. 

Протягом першого півріччя цього 
року до місцевого бюджету надій-
шло 38 млн. 412,5 тис. гривень. Ви-
конання становить 111,3%. У порів-
нянні з аналогічним періодом 2013 
року сума надходжень зросла на 1 
млн. 536,5 тис. гривень. Як зазна-
чила Наталя Волошин, станом на 1 
липня 2014 року бюджет Тернопіль-
ського району за власними надхо-
дженнями виконано на 106,2%. Пе-
ревиконання склало 1 млн. 524,1 
тис. гривень. Основним джерелом 
наповнення бюджету власними над-
ходженнями є податок із доходів 
фізичних осіб. Станом на 1 липня ц. 
р. не виконали план власних над-
ходжень 18 сільських рад. 

– Одним із показників економіч-
ного зростання та підвищення до-
бробуту населення Тернопільського 
району є зростання заробітної пла-
ти, – зазначила Наталя Волошин. – 
У січні-березні 2014 року заробітна 
плата на підприємствах та організа-
ціях склала 2 тис. 317 гривень, що 
на 7,7% більше, порівняно з анало-
гічним періодом минулого року. За-
гальна заборгованість із виплати 
заробітної плати на економічно ак-
тивних підприємствах району ста-
ном на 1 липня ц. р. склала 1 млн. 
680,5 тис. гривень. Заборгованість 
на економічно неактивних підпри-
ємствах відсутня.

Начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Марія Краковецька 
звітувала про ряд виконаних у пер-
шому півріччі ц. р. робіт для зміц-
нення матеріально-технічної бази 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів, повідомила, що в школи, які 
опалюються альтернативними ви-
дами палива, завезено 45 т вугілля, 
що становить половину річної по-
треби. Марія Ярославівна подякува-
ла територіальним громадам, педа-
гогічним і батьківським колективам 
за допомогу в проведенні ремонт-

них робіт, спрямованих на підготов-
ку шкільних приміщень до старту 
нового навчального року.

– Протягом першого півріччя 
2014 року продовжувалося фінан-
сування цільових програм та захо-
дів з охорони здоров’я, – зазначив 
заступник головного лікаря ТРТМО 
Ігор Войтович. – Зокрема, на реа-
лізацію програми  імунопрофілак-
тики та захисту від інфекційних 
хвороб зі 100 запланованих до 
2015 року виділено 14,6 тисяч гри-
вень, на забезпечення медичних 
заходів Державної програми “Он-
кологія” до 2016 року – 122,1 тися-
чі зі 140 запланованих, фінансуван-
ня районної програми “Профілак-
тика, діагностика та лікування ві-
русних гепатитів” на 2013-2016 
роки виконано на 15% (12,2 тисячі 
гривень), “Національного плану дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини” до 2016 року – на 
41% (57,4 тисячі гривень). На ви-
конання державної програми “Ре-
продуктивне здоров’я” до 2015 ро-
ку виділено тисячу гривень зі 13,9 
запланованих. Лише на боротьбу з 
туберкульозом на 2013-2016 роки 
виділено повну суму – 233,1 тисячі 
гривень. 

Начальник управління агропро-
мислового розвитку Тернопільської 
РДА Петро Смалюк зазначив, що 
цього літа сільськогосподарським 
підприємствам Тернопільського ра-
йону потрібно зібрати зернові куль-
тури на площі 24 тис. 351 га. За 
словами Петра Васильовича, зна-
чну увагу господарства приділяють 
вирощуванню технічних культур, 
площі посіву яких становлять 8 тис. 
827 га. Порівняно з минулим роком, 
збільшено посіви сої, натомість 
зменшено посіви цукрових буряків. 
На сьогоднішній день господар-
ствами зібрано 100% озимих ячме-
ню та ріпаку, середня врожайність 

яких становить 49 ц/га. 
У тваринницькій галузі сільського 

господарства, за словами Петра 
Смалюка, на 12 голів зросло 
поголів’я молочного стада великої 
рогатої худоби, на 6595 голів – сви-
ней.

– У молочному скотарстві стан 
справ не настільки оптимістичний, 
– каже Петро Васильович. – Неста-
більні й низькі ціни на молоко, від-
сутня підтримка з боку держави. 
Шість господарств Тернопільського 
району, які займаються тваринни-
цтвом, основну увагу приділяють 
нарощуванню молочного поголів’я 
та збільшенню виробництва моло-
ка.

Крім цього, Петро Смалюк за-
значив, що заборгованості з заро-
бітної плати серед економічно ак-
тивних сільгосппідприємств на сьо-
годні немає. 

Заступник начальника відділу 
інфраструктури Тернопільської РДА 
Андрій Кучерак повідомив, що філі-
єю “Тернопільський райавтодор” 
проведено частковий ямковий ре-
монт на автодорогах Тернопіль-
Броди, об’їзна міста Тернополя, 
Тернопіль-Козівка, Тернопіль-
Буцнів-Серединки. Андрій Васильо-
вич зазначив, що за перше півріччя 
ц. р. у Тернопільському районі спо-
жито паливно-енергетичних ресур-
сів на суму 63,46 млн. гривень.

Зі станом розгляду звернень 
громадян, що надійшли в службу у 
справах дітей Тернопільської рай-
держадміністрації за перше півріччя 
2014 року, учасників колегії озна-
йомила заступник начальника служ-
би у справах дітей, завідувач секто-
ру профілактики правопорушень та 
бездоглядності Тернопільської РДА 
Зоряна Здеб. 

За підсумками роботи колегії 
прийнято відповідні розпорядження 
і доручення. 

Колегія ●

Програма боротьби з туберкульозом  
у Тернопільському районі профінансована на 100%

Людмила ХМІЛЬ, 
начальник відділу  

з обслуговування та розгляду 
звернень громадян управління 

Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.    

Відповідно до п.2 Прикінцевих 
положень розділу ХV Закону 
Укра їни  “Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування” № 
1058-ІV від 9 липня  2003 ро-
ку, пенсії за вислугу років 
призначаються згідно з окре-
мим законодавчим актом че-
рез професійні та корпоратив-
ні фонди. 

Проте, оскільки на цей час такий 
законодавчий акт не прийнято, пен-
сії призначаються за нормами За-
кону № 1058-ІV в разі досягнення 
пенсійного віку і наявності трудово-
го стажу, передбаченого Законом 
України “Про пенсійне забезпечен-
ня” № 1788-XІІ від 5 листопада 1991 
року.

Порядок обчислення спеціально-
го стажу та умови, за яких особа 
набуває право на пенсію за вислугу 
років, визначені Законом № 1788-
XІІ, а страховий стаж, залежно від 
якого визначається розмір пенсії, 
обчислюється за нормами Закону 
№ 1058.

При визначенні права на пенсію 
за вислугу років трудовий (спеці-
альний) стаж як до, так і після 1 
січня 2004 року обчислюється згід-
но з нормами Закону № 1788 і по-
станови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження порядку під-
твердження наявного трудового 
стажу для призначення пенсій за 
відсутності трудової книжки або від-
повідних  записів у ній” № 637 від 
12 серпня 1993 року — за даними 
трудової книжки, а в разі потреби 
— уточнюючих довідок.

Умовою для призначення пенсії 
за вислугу років є наявність спеці-
ального стажу роботи на посадах і в 
закладах не меншого, ніж 25 років.

Призначення 
пенсії за 

вислугу років



Програма телепередачП‘ятниця, 1 серпня 2014 року

4 серпня
понеділок 

5 серпня
ВіВторок

6 серпня
середа

7 серпня
ЧетВер

8 серпня
п’ятниця

9 серпня
субота

10 серпня
неділя

ут 1
15.00 Вiкно до Америки.
15.40 Брифiнг Кабмiну України.
15.45 Книга ua.
16.20 Т/с “Сержант Рокка”.
18.05 Euronews.
18.15 Час-Ч.
18.30 Новини.
19.00 Про головне.
19.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Кофi Аннан. 
        Вiдкладена мрiя”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Д/с “Схiд”.
21.45 Д/ф “Долина в`язниць.
         Тюремна iндустрiя”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
08.45 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.00 “Мiняю жiнку 7”.
12.20 Х/ф “Найкращий друг сiм`ї”.
16.30 Т/с “Величне столiття. 
           Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
21.00 Т/с “Гюльчатай 2. 
         Заради любовi”.
23.05 Х/ф “Цiкава Варвара”. (2).
00.10 Х/ф “Восьминiжка”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм`я”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.15 Д/с “Легенди радянського
         розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.25 “Сiмейний суд”.
16.15 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Береги моєї мрiї”.
23.30 Т/с “Точка кипiння”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Файне місто Тернопіль. 
         Місто любові і весни
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. «Диявол з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «Життя з майбутнім»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Моя мама-шпигунка» 
16.00 Провінційні вісті 
16.10 Дитяча година
17.00 «У пошуках нових вражень» 
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 Знай наших
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Клан білого лотосу» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.15 Факти.
06.20 Свiтанок.
07.20 Надзвичайнi новини.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
10.10 Х/ф “На грi”.
12.00, 13.20 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.20 Т/с “Полювання на iзюбра”.
17.00 Х/ф “На грi 2. Новий рiвень”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
00.05 Х/ф “Про що говорять 
        чоловiки?” (2).

стб
06.05 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.55 “Зiркове життя. У шлюбу iз звiром”.
09.55 Х/ф “Дами запрошують кавалерiв”.
11.15 Х/ф “Не квап кохання”.
13.20 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.35 “Дочки-Матерi”.
00.30 Х/ф “Дами запрошують 
          кавалерiв”.

новий канал
06.20 М/с “КiтПес”.
06.45 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
07.45 Т/с “Смугасте щастя”.
10.55 Х/ф “Мiстер Няня”.
12.45 Х/ф “Утiкач”.
15.10 Х/ф “Скеля”.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
01.00 Репортер.
01.05 Х/ф “Великi неприємностi”.

канал “україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15 Т/с “Не вiдпускай мене”.
14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Не жiноча справа”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Хеллбой 2: Золота армiя”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти
           нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50, 17.10 Дайош молодьож!
14.50 Вiталька.
16.00 17+.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з 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”
16.45 “Словами малечі про цікаві речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Гра долі”
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”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Х/ф “Анна Каренiна”.
13.10, 19.45 Т/с “Суто 
          англiйськi вбивства”.
15.05, 21.40 Т/с “Пуаро
          Агати Крiстi”.
17.00 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
18.20 Х/ф “Увага, вiдьми”.
23.30 Х/ф “Сто перший”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 00.30 Вiд першої особи.
07.45, 23.30 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 19.00 Про головне.
10.30, 19.45 З перших вуст.
10.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.15 Хочу бути.
14.35 Українського роду.
14.50 Д/ф “Сiль iнкiв”.
15.45 Брифiнг Кабмiну України.
16.00 Т/с “Сержант Рокка”.
17.55 Euronews.
20.00 Д/ф “Мисливцi на мамонтiв”.
20.25 Д/с “Контингент. Вiйна у В`єтнамi”.
21.40 Д/с “Схiд”.
21.50 Д/ф “Пол Смiт. Дизайнер 
         та джентельмен”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.40 Х/ф “Свiй серед чужих, 
        чужий серед своїх”.
08.45 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.00 “Маша i ведмiдь”.
11.25 “Iлюзiя безпеки”.
12.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
14.35 “Сiмейнi мелодрами 2”.
16.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
21.00 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
23.00 Х/ф “Цiкава Варвара”. (2).
00.10 Х/ф “Вид на вбивство”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Береги моєї мрiї”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.10 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Береги моєї мрiї”.
23.30 Т/с “Точка кипiння”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 Знай наших
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Файне місто Тернопіль. 
         Місто любові і весни 
10.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
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 Х.ф. «Гидке каченя» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «У пошуках нових вражень»
17.30 «Лікарська справа в Україні»
18.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Життя з майбутнім»
21.00 Наші вітання
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Повстанець» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Убивча сила”.
11.50 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Т/с “Самотнiй вовк”.
14.25, 16.20 Т/с “Полювання на iзюбра”.
16.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. 
        Менти 6”.
18.45, 22.05 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Лiтєйний”.
22.25 Х/ф “Блекджек”. (2).
00.35 Т/с “Революцiя”.

стб
06.10 “Усе буде добре!”
08.00 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.15 “Зiркове життя. Недолюбленi дiти”.
10.15 Х/ф “Московськi сутiнки”.
12.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.00 “Зваженi i щасливi 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50 М/с “КiтПес”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.10 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
10.10 Т/с “Щасливi разом”.
16.50 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
01.00 Репортер.
01.05 Х/ф “Я люблю неприємностi”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чорне золото”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Не жiноча справа”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
           Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50, 17.10 Дайош молодьож!
14.50 Вiталька.
16.00 17+.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Будьте здорові”
15.00 “Час змін”
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”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Я вiльний, я нiчий”.
11.30 Х/ф “По вулицях комод водили”.
12.40, 19.30 Т/с “Суто англiйськi 
         вбивства”.
14.35, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.25 Х/ф “Небезпечний вiк”.
18.00 Х/ф “Жив собi лiкар”.
23.15 Х/ф “Мелодiя на два голоси”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
07.25, 00.30 Вiд першої особи.
07.40, 23.30 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 19.00 Про головне.
10.30 Перша шпальта.
11.00, 17.35 Щоденник ДПКЄ-2014.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.10 Як це?
14.35 Як ваше здоров`я?
15.35 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Х/ф “Днi лева”.
17.55 Euronews.
19.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Слово про загибель 
        Руської землi”.
20.25 Д/с “Контингент. Вiйна у В`єтнамi”.
21.40 Д/с “Схiд”.
21.45 Д/ф “Свiт очима Анiш Капур”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.45 Х/ф “Любов земна”.
08.45 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.00 “Маша i ведмiдь”.
11.25 “Iлюзiя безпеки”.
12.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
14.35 “Сiмейнi мелодрами 2”.
16.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
21.00 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
23.00 Х/ф “Цiкава Варвара”. (2).
00.10 Х/ф “Iскри з очей”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Береги моєї мрiї”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.10 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Береги моєї мрiї”.
23.30 Т/с “Точка кипiння”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.00 «Життя з майбутнім»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «У пошуках нових вражень»
10.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Файне місто Тернопіль.
        Місто любові і весни
13.05 Концерт Л.Корженевського
14.00 Х.ф. «Екстремальне побачення» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «У пошуках нових вражень»
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
18.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
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
22.35 Х.ф. «Космічний дозор» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50, 13.30 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 08.45 Факти. Ранок.
08.10 Сiм чудес України.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55, 16.50 Т/с “Вулицi розбитих
         лiхтарiв. Менти 6”.
11.45 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.30 Т/с “Полювання на iзюбра”.
18.45, 22.05 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Лiтєйний”.
22.25 Х/ф “Небезпечна гастроль”. (2).
00.15 Т/с “Революцiя”.
01.05 Х/ф “Блекджек”. (2).

стб
06.10 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.15 “Зiркове життя. 
        Особливо небезпечнi кумири”.
10.10 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
12.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.00 “Зваженi i щасливi 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Хата на тата”.
00.30 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50 М/с “КiтПес”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.05 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
10.10 Т/с “Воронiни”.
16.40 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
01.00 Репортер.
01.05 Х/ф “Набридло цiлувати жаб”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чорне золото”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Не жiноча справа”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50, 17.10 Дайош молодьож!
14.50 Вiталька.
16.00 17+.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 6 кадрiв.

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”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.20 Х/ф “Iнкогнiто з Петербургу”.
12.00 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
13.20, 19.35 Т/с “Суто англiйськi 
          вбивства”.
15.15, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.05 Х/ф “Зелений фургон”.
23.20 Х/ф “Увага, вiдьми”.

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.25 Як це?
09.45 Хто в домi хазяїн?
10.15 Д/ф “Модест Мусоргський. 
        Картинки з виставки”.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.05 Школа Мерi Поппiнс.
13.25 М/с “Сандокан”.
14.05 Фольк-music.
15.20 Д/ф “Долина в`язниць. 
        Тюремна iндустрiя”.
16.30 Д/ф “Слово про загибель 
         Руської землi”.
17.00 Театральнi сезони.
17.35 В гостях у Д. Гордона. 
         В. Борзов.
18.45 Т/с “Сержант Рокка”.
20.30 Перша шпальта.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Дреди епохи.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 Х/ф “Вперше замiжня”.

канал «1+1»
06.05 “Шiсть кадрiв”.
07.00 “Велика iлюзiя”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Гуфi та його команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
12.15 “Маша i ведмiдь”.
14.00 Х/ф “Доктор Дулiттл 3”.
15.55 “Мiняю жiнку”.
17.25 “Розсмiши комiка 5”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Х/ф “Береги”.
00.30 Х/ф “Любов приходить не сама”.

інтер
06.25 “Юрмала 2013”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Школа доктора Комаровського.
         Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Злочин по спадку”.
15.45 Х/ф “Бiдна Liz”.
17.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
22.20 Х/ф “Навмисне не придумаєш”.
00.30 Т/с “Злочин по спадку”.

TV-4
06.00 Х.ф. «Собака-привид» 
07.30 Програма «Про нас»
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
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. «Хлопчиська є хлопчиська» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Життя з майбутнім»
15.30 «Про нас»
16.00 «Формула здоров’я» 
17.00 Вікно в Америку
17.30 Лікарська справа в Україні 
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Файне місто Тернопіль.
         Місто любові і весни
20.00 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Рятувальний модуль» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.35 “SKINGS”. Концерт у Тернополі

ICTV
06.05 Факти.
06.40 Таксi.
07.05 Анекдоти по-українськи.
07.55 Зiрка YouTube.
09.05 Дивитися всiм!
11.00, 13.05 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Анаконда”.
21.00 Х/ф “Анаконда 2. 
     Полювання за проклятою орхiдеєю”. (2).
22.50 Х/ф “Анаконда 3. 
         Цiна експерименту”. (2).
00.40 Х/ф “Анаконда 4. Кривавий слiд”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Принцеса цирку”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.05 “Караоке на Майданi”.
11.00 Х/ф “Рiвняння любовi”.
15.05 Х/ф “Була тобi кохана”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.35 “Вiкна-новини” Спецрепортаж.
21.05 Х/ф “Домоправитель”.
22.55 Х/ф “Посмiхнися, коли плачуть зiрки”.
00.45 Х/ф “Ми одружимося, у крайньому 
         випадку, зiдзвонимося”.

новий канал
06.00 М/с “Новi пригоди мисливцiв 
          за привидами”.
07.00 М/ф “Скубi Ду i привид чаклунки”.
08.10 Х/ф “Плем`я Крiппендорфа”.
10.05 Х/ф “Новорiчний шлюб”.
12.05 Файна Украйна.
14.05 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
16.40 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
18.40 Х/ф “Бiблiотекар”.
20.40 Х/ф “Бiблiотекар 2”.
22.40 Х/ф “Бiблiотекар 3”.
00.45 Х/ф “Плем`я Крiппендорфа”.

канал “україна”
06.50, 19.00 Подiї.
07.30 Т/с “Не жiноча справа”.
16.10 Т/с “Умови контракту”.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
23.30 Великий футбол.
01.00 Т/с “Слiдчий комiтет”. (2).

тет
06.00 М/ф “Медовий переполох”.
06.50 М/с “Школа монстрiв”.
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 “Гуфi i його команда”.
11.30 М/ф “Школа монстрiв. 
         Втеча з острова Черепа”.
12.15 Х/ф “Мiстичнi пригоди
         цуценят Санти”.
14.05 Х/ф “Санта Клаус-2”.
16.10 Королева балу.
18.05 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Дiвчата зрозумiють.

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 Телефільм “Все можуть королі”
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 “Пісень розмай”
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”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Т/с “Довга дорога в дюнах”.
19.35 Т/с “Вiзит до Мiнотавра”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 00.30 Вiд першої особи.
07.45, 23.30 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 19.00 Про головне.
10.30 Д/ф “Iван Терещенко. 
          Колекцiонер справ благодiйних”.
11.00, 17.35 Щоденник ДПКЄ-2014.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.10 Околиця.
14.35 Надвечiр`я...
15.35 Брифiнг Кабмiну України.
15.45 Х/ф “Днi лева”.
17.55 Euronews.
19.45 З перших вуст.
20.00 Схеми.
20.30 Д/с “Контингент. Вiйна у В`єтнамi”.
21.40 Д/с “Схiд”.
21.50 Д/ф “Кейп-Код. Пора журавлини”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.45 Х/ф “Душа”.
08.45 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.00 “Маша i ведмiдь”.
11.25 “Iлюзiя безпеки”.
12.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
14.35 “Сiмейнi мелодрами 2”.
16.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
21.00 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
23.00 Х/ф “Цiкава Варвара”. (2).
00.10 Х/ф “Лiцензiя на вбивство”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Береги моєї мрiї”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.10 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Береги моєї мрiї”.
23.30 Т/с “Точка кипiння”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
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 «У пошуках нових вражень»
10.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.00 «Про кіно»
12.30 «Лікарська справа в Україні»
13.00 Концерт Л.Корженевського
14.00 Х.ф. «Принцеса Карабу» 
15.25 Файне місто Тернопіль. Місто любові 
і весни
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «У пошуках нових вражень»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Золоте стремено»
20 30 Культура і мистецтво
21.00 Наші вітання
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Секретарка» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50, 13.30 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 08.45, 12.45 Факти. Ранок.
08.10 Сiм чудес України.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.50, 16.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. 
Менти 6”.
11.45 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25, 16.20 Т/с “Полювання на iзюбра”.
15.45 Факти. День.
18.45, 22.10 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Лiтєйний”.
22.30 Х/ф “Iкар”. (2).
00.15 Т/с “Революцiя”.
01.05 Х/ф “Небезпечна гастроль”. (2).

стб
07.05 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.25 Х/ф “Спокутування”.
10.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.05 “Зваженi i щасливi 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.30 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50 М/с “КiтПес”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.05 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
10.10 Т/с “Щасливi разом”.
16.40 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
01.00 Репортер.
01.05 Х/ф “Полювання 
         за дiамантами”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чорне золото”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Не жiноча справа”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
            Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50, 17.10 Дайош
         молодьож!
14.50 Вiталька.
16.00 17+.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Європа очима українця”
15.00 “Гра долі”
15.15 “Просто неба”
15.30 “Надія є”
15.45 “Тема дня”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Поліське коло”
16.40 “Мандри кота Фініка”
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 “Кобзар єднає Україну”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
11.00 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
13.20, 19.35 Т/с “Суто 
           англiйськi вбивства”.
15.15, 21.30 Т/с “Пуаро 
        Агати Крiстi”.
17.05 Х/ф “Сто перший”.
23.25 Х/ф “Рикошет”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
07.25 Вiд першої особи.
07.40, 00.30 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 19.00 Про головне.
10.30 Схеми.
11.00, 17.45 Щоденник ДПКЄ-2014.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15 Час-Ч.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.10 Театральнi сезони.
14.45 Вiра. Надiя. Любов.
15.40 Брифiнг Кабмiну України.
15.55 Х/ф “Днi лева”.
18.05 Euronews.
19.45 З перших вуст.
19.55, 20.20 Д/с “Контингент. Вiйна у В`єтнамi”.
21.25 Шустер-LIVE.
00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.45 Х/ф “Єдина”.
08.45 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.00 “Маша i ведмiдь”.
11.25 “Iлюзiя безпеки”.
12.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
14.35 “Сiмейнi мелодрами 2”.
16.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Вечiрнiй Київ”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.30 Х/ф “Потяг до Юми”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Береги моєї мрiї”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.10 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Х/ф “Два Iвани”.
00.35 Х/ф “Злочинна пристрасть”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Золоте стремено»
08.00 Культура і мистецтво
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «У пошуках нових вражень»
10.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.00 Хіт-парад                                            
14.00 Х.ф. «Бруно» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Файне місто Тернопіль. Місто любові і весни
17.30 Програма «Bon appetit»
18.00 Т.с. «Диявол з Орлі» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Лікарська справа в Україні»
21.00 Наші вітання 
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Останні герої» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 08.45 Факти. Ранок.
08.10 Сiм чудес України.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.45, 16.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
11.45 Дiстало!
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 16.20 Т/с “Полювання на iзюбра”.
18.45, 22.10 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Лiтєйний”.
22.30 Х/ф “В`язень”. (2).
00.15 Т/с “Революцiя”.
01.10 Х/ф “Iкар”. (2).

стб
06.40 Х/ф “Кур`єр”.
08.15 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.20 Х/ф “Ми одружимося, у крайньому
          випадку, зiдзвонимося”.
11.10 Х/ф “Непiддатливi”.
12.45 Х/ф “Велика перерва”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.05 Х/ф “Iван Васильович змiнює професiю”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 Х/ф “Дiвчата”.
00.40 Х/ф “Спокутування”.

новий канал
05.50 М/с “КiтПес”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.05 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
10.10 Т/с “Воронiни”.
16.45 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “На море”.
00.05 Х/ф “Новорiчний шлюб”.

канал “україна”
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
06.45 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чорне золото”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50 Дайош молодьож!
14.50 Вiталька.
16.00 17+.
17.00, 19.00 Розсмiши комiка.
18.00, 22.35 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 М/ф “Льодовиковий перiод-2: 
         глобальне потеплiння”.
21.50 6 кадрiв.
23.25 Х/ф “Будь крутiшим!” (2).

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Телемандри”
14.45 “Тема дня”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Диволяндія”
16.40 “Вухаті та хвостаті”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
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 “Слово має народний депутат”
20.20 “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”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.10 Х/ф “Жив собi лiкар”.
11.40 Х/ф “Зачарованi”.
13.15, 19.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.15, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.10 Х/ф “Мелодiя на два голоси”.
23.25 Х/ф “Зелений фургон”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.25 На слуху.
06.50 Вiд першої особи.
07.35 Док фiльм “Антарктида”.
08.05 Шустер-LIVE.
11.00, 17.35 Щоденник ДПКЄ-2014.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.05 Хочу бути.
13.30 М/с “Сандокан”.
14.10 Околиця.
14.40 Українського роду.
14.55 Х/ф “Маєток на продаж”.
16.45 В гостях у Д. Гордона. 
        В. Борзов.
17.55 Книга ua.
18.40 Т/с “Сержант Рокка”.
20.20 Пiдсумки дня.
21.00 Нацiональний вiдбiр 
         на Мiжнародний дитячий 
          пiсенний конкурс
          Євробачення 2014. Фiнал.
23.45 “Золотий гусак”.
00.15 Х/ф “Бiлявка за рогом”.

канал «1+1»
06.05 “Шiсть кадрiв”.
07.00 “ТСН”.
08.00 М/с “Гуфi та його 
        команда”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.05 “Маша i ведмiдь”.
10.30 Х/ф “Три напiвграцiї”.
14.25 “Вечiрнiй Київ”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал”.
23.25 Х/ф “5 днiв у серпнi”.

інтер
08.00 “Школа доктора 
       Комаровського”.
08.30 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Афоня”.
11.55 Х/ф “Два Iвани”.
15.45 “Юрмала 2013”.
18.05 Т/с “Доярка 
         з Хацапетiвки 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 3”.
22.30 Х/ф “Я залишаюся”.
00.45 Х/ф “За тобою”. (2).

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Собака-привид» 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Золоте стремено»
10.00 Культура і мистецтво
10.30 Блага звістка 
11.00 Ранковий фітнес
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Крихітка Джиммі» 
14.00 Файне місто Тернопіль.
          Місто любові і весни
14.30 Мультфільми 
15.00 Х.ф. «Хлопчиська
          є хлопчиська» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 “SKINGS”. Концерт 
          у Тернополі
21.30 Х.ф. «Останній 
         мисливець»                                            
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Всі справжні дівчата» 

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.30 М/ф “Скубi Ду 
          i легенда про вампiра”.
07.45 Зiрка YouTube.
09.00 Дача.
09.25, 13.00, 20.10 Т/с “Полювання 
       на iзюбра”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
23.05 Х/ф “Солдати удачi”. (2).
00.55 Х/ф “Важкi грошi”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.20 “Хата на тата”.
12.15 Х/ф “Iван Васильович
         змiнює професiю”.
14.10 Х/ф “Дiвчата”.
16.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
18.00 Х/ф “Була тобi кохана”.
21.55 “Вагiтна в 16”.
22.55 “Дочки-Матерi”.
23.50 “Давай поговоримо
          про секс”.

новий канал
06.50 М/с “Сiльвестр i Твiтi”.
08.20 М/с “Пiнгвiни 
         з Мадагаскару”.
11.35 Х/ф “На море”.
13.40 Т/с “Смугасте щастя”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
18.40 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
20.40 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
22.55 Х/ф “Сiм життiв”. (2).

канал “україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
10.10 Один за сто годин.
11.15 Х/ф “Волошки для Василiси”.
13.15 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”.
15.15 Т/с “Умови контракту”.
19.30 Футбол. ЧУ. “Шахтар” 
          “Металiст”.
21.20 Х/ф “Убити двiчi”.
01.15 Т/с “Слiдчий комiтет”. (2).

тет
06.00 М/ф “Морська бригада”.
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 “Гуфi i його команда”.
11.30 М/с “Фiксики”.
11.45 М/ф “Братик ведмедик-2”.
13.00 Х/ф “Бременськi
         музиканти”.
14.05 Х/ф “Бар “Бридкий койот”.
16.05 Х/ф “Санта Клаус-2”.
18.10 М/ф “Льодовиковий 
          перiод-2: глобальне
           потеплiння”.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Дiвчата зрозумiють.

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 “Хатинка
           Василинки”
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 Д/Ф “Сходи до неба”
22.30 “Абетка здоров’я”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Т/с “Вiзит до Мiнотавра”.
17.10 Т/с “Довга 
        дорога в дюнах”.

4-9

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

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

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

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Оксана ГОРОХОВСЬКА,  
головний спеціаліст  

відділу довідково-
інформаційної роботи 

з населенням 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

З 30 червня по 22 серпня 
2014 року Тернопільська 
міська молодіжна громад-
ська організація ФСК 
“СПОРТ-КЛАС” організо-
вує літню дитячу школу, 
метою якої є дозвілля та 
відпочинок дітей нашого 
міста у літній період. 

Тернопільський міськрайон-
ний центр зайнятості пішов на-
зустріч зверненню президента 

клубу Лілії Проць і посприяв 
проведенню професіографічної 
екскурсії в ТзОВ “СЕ Борднетце-
Україна”, яка відбулася 7 липня 
цього року.

Діти ознайомилися з історі-
єю виникнення цього підприєм-
ства, основними напрямками 
діяльності, професійною струк-
турою, режимом праці та про-
фесіями і спеціальностями, які 
затребувані на цьому заводі. 
Учні дізнались, що тут працю-
ють люди як за робітничими 
професіями, так і службовими 
спеціальностями. Зокрема, ак-
туальними вакансіями залиша-
ються комплектувальник про-
водів та оператор верстатів з 
програмним керуванням. Вод-
ночас підприємству потрібні 
менеджер з логістики, контор-

ський службовець, технік з під-
готовки виробництва. 

Менеджер з персоналу 
Мар’яна Гребеняк дала можли-
вість школярам побачити весь 
процес створення кабельних 
систем для автомобілевироб-
ника “Фольксваген”, провівши 
екскурсію заводськими цехами. 
Діти з цікавістю спостерігали 
за роботою працівників, а на 
завершення екскурсії мали 
можливість потренуватися у 
спритності рук, виконавши ці-
каві вправи на спеціально ство-
рених тренажерах. Приємно 
вразило усіх присутніх під час 
екскурсії те, що робочі місця 
працівників є добре облашто-
ваними, усюди чистота і поря-
док. У заході взяли участь 
близько 40 дітей.

Екскурсія  
на “СЕ Борднетце-Україна” 

Вихованці літньої 
дитячої школи під 

час екскурсії у ТзОВ 
“СЕ Борднетце-

Україна”.

Державна міграційна служ-
ба України та Державне під-
приємство “Документ” за-
початкували пілотний про-
ект, спрямований на вирі-
шення паспортних питань 
громадян, які були вимуше-
ні покинути свої домівки у 
АР Крим та м. Севастополь, 
Донецькій і Луганській об-
ластях.
 
Задля забезпечення дотри-

мання прав людини у Центрах 
обслуговування громадян “Пас-
портний сервіс” відкрито спеціа-
лізовані кімнати допомоги виму-
шеним переселенцям. Там пе-
реселенці можуть не лише отри-
мати всебічну правову допомогу 
з міграційних питань, а й офор-

мити паспорт громадянина Укра-
їни після досягнення 16-річного 
віку, відновити документ у разі 
його втрати, вклеїти фотографію 
до паспорта після досягнення 
25-ти та 45-річного віку, у ви-
падку зміни прізвища отримати 
новий паспорт.

У кімнатах допомоги вимуше-
ним переселенцям розміщено 
також перелік осіб, які звільня-
ються від сплати державного 
мита, перелічені адміністратив-
ні послуги.

Кімнати допомоги вимуше-
ним переселенцям з АР Крим та 
м. Севастополь, Донецької та 
Луганської областей функціону-
ють у Києві (бул. Тараса Шев-
ченка, 27), Рівному (вул. 16-го 
Липня, 6а, тел. (0362) 26-77- 

84), Житомирі (вул. І. Огієнка, 
1/34, тел. (0412) 48-25-65).

У Тернополі кімната допомо-
ги вимушеним переселенцям 
знаходиться за адресою:  
вул. Руська, 17, тел. (0352)  
52-33-15.

Найближчим часом плануєть-
ся відкрити такі кімнати у Вінни-
ці, Луцьку, Львові, Одесі, Сумах, 
Херсоні, Хмельницькому і Чер-
касах.

За детальною інформацією 
звертайтесь за телефонами “га-
рячої лінії” Державної міграцій-
ної служби України: (044) 278-
50-30 або (044) 278-34-02. 

 
За матеріалами УДМС України 

в Тернопільській області.

Це важливо ●

У Тернополі міграційна служба 
відкрила кімнату допомоги 
вимушеним переселенцям

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

На рахунок Міністерства 
оборони України в рамках 
акції “Підтримай українську 
армію” станом на 22 липня 
ц. р. надійшло 137 мільйо-
нів гривень. 

Українці розуміють, що сьо-
годні вкрай необхідно підтримати 
свою армію, щоб завтра не году-
вати чужу. Ціною власних життів 
військові боронять цілісність і не-
залежність України. Ворожа куля 
в будь-який момент здатна обі-

рвати життя бійця. Часто причи-
ною цього може стати відсутність 
засобів індивідуального захисту. 
Спільними зусиллями громада 
збирає гуманітарну допомогу 
українському війську.

Львів’янин Ігор Присяжний на 
своїй сторінці у “Facebook” роз-
повів цікаву історію, свідком якої 
йому довелося стати. “Сьогодні у 
Львові, йдучи на зустріч із побра-
тимом, побачив, як шарпаються 
жебраки. Підійшов – розборо-
нив. “За що б’єтесь?”, – питаю. 
Один відповів: “Місяць збираємо 
гроші хлопцям, а ця скотина 

вкрала двадцять гривень!”. “Яким 
хлопцям?”, – питаю. “Ходи поди-
вишся”, – каже. Веде на другий 
поверх якоїсь бомжатні. Смер-
дить. Відмикає два навісних зам-
ки, відчиняє двері акуратно при-
браної кімнатки. Я онімів. Лежить 
п’ять бронежилетів, дві каски і 
якісь коробки. “Дивись, ми ста-
раємося, а воно краде!”. Погово-
рили, і я пішов. Дивлячись на 
вулиці Львова, на лексусячі мор-
ди в поршаках...”.

Армія з народом. Народ з ар-
мією. Разом ми здолаємо ворога 
і виграємо війну.

Позиція ●

Армія і народ

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний медіа-

центр Міністерства оборони 
України.

Депутати Тернопільської 
обласної ради затвердили 
зміни до програми 
матеріально-технічного за-
безпечення батальйону те-
риторіальної оборони Тер-
нопільської області. Відпо-
відне рішення прийнято 3 
липня ц. р. на сесії облра-
ди. Військовослужбовцям 
батальйону територіальної 
оборони Тернопільщини 
планують придбати броне-
жилети, сталеві (кевларові) 
шоломи, радіостанції та ін-
ші необхідні речі.

“Реалізація заходів програми 
дасть змогу забезпечити особо-
вий склад  батальйону територі-
альної оборони Тернопільської 
області необхідними засобами 

захисту, зв’язку, речовим май-
ном та спорядженням відповідно 
до потреб. На виконання програ-
ми необхідно понад 4 мільйони 
700 тис. гривень”, – ідеться у по-
яснювальній записці до прийня-
того проекту рішення.

Варто зазначити, що програ-
ма матеріально-технічного за-
безпечення батальйону терито-
ріальної оборони області розро-
блена відповідно до Закону 
України “Про затвердження Ука-
зу Президента України “Про 
часткову мобілізацію” та Указу 
Президента України “Про за-
твердження Положення про те-
риторіальну оборону України”. 
Співрозробниками програми 
стали Тернопільський обласний 
військовий комісаріат та сектори 
мобілізаційної роботи, з питань 
запобігання та виявлення коруп-
ції, взаємодії з правоохоронни-
ми органами та оборонної робо-
ти апарату Тернопільської  
облдержадміністрації.

Тернопільщина виділила 
кошти на бронежилети  

для батальйону 
територіальної оборони

Що є найважливішим здобут-
ком країни? Це не сума гро-
шей у казні, не величина те-
риторії, а народ, готовий від-
стоювати незалежність своєї 
держави. Наші громадяни за-
раз вкотре доводять свою 
любов та відданість Батьків-
щині. А вона, в свою чергу, 
знає та піклується про них.

Відповідно до Закону України 
“Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
удосконалення оборонно-
мобілізаційних питань під час про-
ведення мобілізації” від 20.05.2014 
р. № 1275-VII внесено зміни до За-
кону України “Про збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування”. Відтепер, 
єдиний соціальний внесок (далі – 
ЄСВ) не нараховується та не утри-
мується із середньої заробітної 
плати, нарахованої за період мобі-
лізації працівника, починаючи з 18 
березня 2014 року, протягом усьо-
го особливого періоду.

Під час мобілізації трудові від-
носини з працівниками не перери-
ваються, тому роботодавець пови-
нен нараховувати йому компенса-
цію в межах середнього заробітку 
та надавати у звіті про суми нара-
хованої заробітної плати застрахо-
ваних осіб та суми нарахованого 

ЄСВ (додаток 4) відомості про на-
рахування заробітної плати такому 
працівнику. У цьому звіті дані про 
мобілізованого працівника у табли-
цю 5 не вносяться, бо трудові від-
носини тривають. У таблиці 6 запо-
внюються всі графи, як і при нара-
хуванні заробітної плати, окрім: 
графи 18 — “Сума нарахованої за-
робітної плати/доходу у межах 
максимальної величини, на яку на-
раховується єдиний внесок” та 19 
— “Сума єдиного внеску за звітний 
місяць (із заробітної плати/дохо-
ду)” — у цих графах проставляють-
ся нулі.

Якщо підприємством із заро-
бітної плати мобілізованого робіт-
ника раніше було нараховано та 
утримано ЄСВ, то у звітності з 
ЄСВ (додаток 4) слід виправити 
помилку попереднього періоду. 
Для цього у таблиці 1, у рядках 7.1 
“Зменшено нарахування” та 7.3 
“Зменшено утримань” відобража-
ються суми, які підлягають змен-
шенню. У таблиці 6 окремим ряд-
ком вказується сума середньої 
заробітної плати та сума ЄСВ, яка 
підлягає зменшенню з кодом типу 
нарахувань “3”. 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Податкові новини ●

Країна піклується 
про своїх героїв

Чи треба 
переклеювати 
акцизні марки?

“Підкажіть, чи потрібно у зв’язку 
з введенням нових ставок акциз-
ного податку переклеювати акциз-
ні марки на алкогольні напої та 
тютюнові вироби, що перебувають 
в обігу?”.

— Ні, не потрібно. Адже алко-
гольні напої, вироблені до введен-
ня нових ставок акцизного податку 
та марковані акцизними марками, 
на яких зазначено суму акцизного 
податку відповідно до ставок, які 
діяли раніше, перебувають в обігу 
до повної реалізації у межах строку 
придатності до споживання.

Оподаткування 
профспілкової 

путівки
“Чи підлягає оподаткуванню по-

датком на доходи фізичних осіб 
вартість профспілкової путівки на 
сімейний відпочинок, якщо за цією 
путівкою проводиться оздоровлен-
ня також і члена сім’ї чи дитини 
віком від 18 років?”.

— Відповідно до Податкового 
кодексу, до складу загального мі-

сячного (річного) оподатковувано-
го доходу не включається вартість 
путівок на відпочинок, оздоровлен-
ня та лікування, у тому числі, на 
реабілітацію інвалідів, на території 
України платника податку та/або 
його дітей віком до 18 років, які 
надаються йому безоплатно або зі 
знижкою (у розмірі такої знижки) 
професійною спілкою.

Згідно з Податковим кодексом, 
до загального місячного оподатко-
вуваного доходу платника податку 
включається дохід, отриманий 
платником, як додаткове благо у 
вигляді вартості безплатно отри-
маних товарів (робіт, послуг).

Отже, сімейна профспілкова пу-
тівка, надана члену профспілки, до 
якої включається вартість оздоров-
лення члена сім’ї чи дитини віком 
понад 18 років, оподатковується 
податком на доходи фізичних осіб 
у розмірі частини отриманого до-
ходу на оздоровлення такого члена 
сім’ї як додаткове благо за став-
кою 15 (17) %.
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

“Гаряча лінія” ●
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Служу Україні! ●

Ігор УРМАНЕЦЬ, 
вихованець гуртка “Спортивна 

радіопеленгація” 
Великобірківського БТШ.

Одним із найяскравіших і 
найбільш динамічних видів 
радіоспорту є спортивна 
радіопеленгація або “полю-
вання на лисиць”. Він поля-
гає в оперативному пошуку 
замаскованих на місцевості 
радіопередавачів.

Спортивна радіопеленгація — 
самостійний вид спорту, в якому 
кожен учасник повинен прийма-
ти індивідуальні рішення, пере-
буваючи на дистанції в складних 
умовах.

Вперше щорічні обласні зма-
гання з цього виду цьогоріч від-
булися 26-29 червня 2014 року 
на базі Заліщицького районного 
центру науково-технічної твор-
чості школярів на мальовничих 
берегах Дністровського каньйо-
ну в с. Устечко за сприяння Тер-
нопільського обласного кому-
нального центру науково-
технічної творчості школярів та 
учнівської молоді (ТОК-
ЦНТТШУМ). У змаганнях взяли 
участь команди Тернопільсько-
го, Гусятинського, Заліщицько-
го, Козівського, Збаразького та 
Теребовлянського районів, Тов-
стенського БДЮТ, Великобірків-
ського БТШ. Загальна кількість 
учасників — 72 особи.

Стимулом для успішної участі 
в змаганнях гуртківців  Велико-
бірківського будинку творчості 
школяра стала своєрідна пере-
дача естафети вихованців вищо-
го рівня навчання школярам по-
чаткового рівня, адже у цьому 

році 5 радіоаматорів стали ви-
пускниками. Саме тому у змаган-
нях від позашкільного закладу 
взяла рекордна кількість пред-
ставників радіогуртка — 12 учас-
ників в складі двох команд і 4 — в 
особистому заліку під керівни-
цтвом керівника гуртка “Спор-
тивна радіопеленгація” Анатолія 
Вікторовича Купчака. 

Просто приголомшливі ре-
зультати у діапазонах 3,5 МГц та 
144  МГц показали наші юні 
спортсмени, в комплексному за-
ліку із 18 комплектів медалей та 
грамот Тернопільського ОК-
ЦНТТШУМ 8 здобули саме вели-
кобірківчани, зокрема, перше 
місце: в старшій групі дівчат — 
Оксана Карпишин (ІІ місце в діа-

пазоні 3,5 МГц, ІІІ місце в діапа-
зоні 144 МГц); у старшій групі 
хлопців — автор цих рядків (ІІ 
місце в діапазоні 3,5 МГц , ІІ міс-
це в діапазоні 144 МГц); у се-
редній групі дівчат — Світлана 
Логінська (І місце в діапазоні 3,5 
МГц); друге місце: в середній 
групі хлопців — Дмитро Палій (І 
місце в діапазоні 3,5 МГц); третє 

місце: в старшій групі хлопців — 
Віталій Клачинський (ІІІ місце в 
діапазоні 3,5 МГц); у старшій 
групі дівчат — Вікторія Юрков-
ська (ІІІ місце в діапазоні 3,5 
МГц); у середній групі хлопців — 
Віталій Прус (ІІІ місце в діапазоні 
3,5 МГц); у молодшій групі ді-
вчат — Мальвіна Чудик (ІІІ місце 
в діапазоні 3,5 МГц). А ще за 
третє місце в діапазоні 144 МГц 
у молодшій групі дівчат Христи-
на Мисенко нагороджена грамо-
тою Тернопільського ОК-
ЦНТТШУМ. Мальвіна Чудик була 
нагороджена ще й як наймолод-
ша учасниця змагань. 

Радості спортсменів не було 
меж, адже у підсумку перемож-
цем змагань після восьмирічної 
перерви  (2006 рік — І місце) ста-
ла команда Тернопільського ра-
йону і омріяний кубок цього року 
у Великих Бірках.

Хочеться також відзначити до-
бру організацію змагань. Харчу-
вання було організовано безко-
штовно завдяки місцевим під-
приємцям. Проживали спортсме-
ни у приміщенні новозбудованої 
Устечківської ЗОШ І-ІІІ ст. Пара-
лельно із змаганням діти поєдну-
вали вільний час із активним від-
починком. Для учасників змагань 
було організовано екскурсії до 
Джуринського водоспаду та во-
доспаду “Дівочі сльози”, а також 
водний сплав на катамаранах 
Дністром.

Незабутні враження від чудо-
вої природи Дністровського кань-
йону,  успішний виступ команди 
та нові знайомства надовго за-
лишаться в пам’яті учасників. 
Тож, молоде покоління спортсме-
нів, — завжди перемагайте і пер-
ше місце із рук не випускайте!

Перемога радіоаматорів із Великих Бірок
Технічна творчість ●

Переможець обласних змагань зі спортивної радіопеленгації — команда  
з Великих Бірок, яка представляла Тернопільський район на обласних змаганнях,  

зі своїм наставником Анатолієм Купчаком.

Самооборона Майдану Тер-
нопільщини повернулася із 
зони АТО після доставки 
допомоги зібраної в Терно-
полі та області. Самообо-
ронівці відвезли передачу 
до Сіверська під Лисичан-
ськом. Бійцям 24 мото-
стрілкової бригади були 
передані продовольство, 
медикаменти, споряджен-
ня, які вдалося зібрати за-
вдяки небайдужим терно-
полянам.

Самооборона доставила до-
помогу 24-ій бригаді, оскільки у 
її лавах служить багато мешкан-
ців Тернопільщини. Надалі допо-
мога збиратиметься та переда-
ватиметься в першу чергу тим 
формуванням, які знаходяться 

на передовій, незалежно від те-
риторіальної прив’язки її бійців. 
Допомагали в експедиції акти-
вісти з Харкова, які привезли 
бійцям сучасний український 
аналог “Celox” — кровоспинний 
препарат “Gemma”.

— Околиці Лисичанська на 
час поїздки були фактично біля 
безпосереднього місця бойових 
дій, що одразу видно: спалені 
будівлі, техніку, стовпи диму над 
містом. Дорога тут небезпечна, 
узбіччя заміновані. Наприклад, 
ми їхали дорогою, на якій два 
дні до того підірвався БТР, — 
розповідає представник Самоо-
борони Руслан Тицький.

Також бійцям з Тернополя до-
везли і адресні передачі з дому. 
“Хлопці раділи адресним пере-
дачам, бо це були перші пере-

дачі з дому. Взагалі, дуже поміт-
но, що підтримка від волонтерів, 
та допомога, яку для них збира-
ють всім містом, сильно підіймає 
бойовий дух, особливо дитячі 
листи”, — говорить самооборо-
нець Володимир Гульоватий.

24-та бригада сьогодні по-
требує шоломів, взуття, форми, 
бронежилетів, розгрузок, цига-
рок та навіть питної води. “Я зу-
стрів там багато своїх знайомих, 
з якими стикався в громадській 
роботі на заходах організації 
“МНК”. Це ще раз дає зрозуміти, 
що війна є, і не лише на сході — 
війна в Україні. І обов’язок кож-
ного українця — брати в ній 
участь, хто як може. Хтось ризи-

кує життям під кулями, а хтось 
волонтер, який допомагає в ти-
лу”, — зазначає комендант об-
ласної Самооборони Іван  
Ковалик.

Збір допомоги для бійців на 
Сході України продовжується. 
Охочі допомогти чи працювати 
волонтером звертайтеся в штаб 
Самооборони Майдану Терно-
пільщини: м. Тернопіль, вул. 
Грушевського, 1; тел. 068-705-
88-04.

Також в Тернополі для коор-
динації волонтерської роботи 
створений логістичний центр 
допомоги українській армії за 
адресою: вул. Збаразька, 16 
(склад № 4, гуртовня “Галант”). 

Самооборона Майдану Тернопільщини 
доставила до Лисичанська допомогу 

Самооборона Майдану Тернопільщини 
із захисниками Вітчизни в зоні АТО. 

Самооборона Майдану Тернопільщини  
доставила допомогу 24-й бригаді у Сіверськ.
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Вдячність ●Святині ●

Суспільство

Вітаємо! ●

Тернопіль — Київ. 
Фото Юлії ПАРОБОК.

Відповідаючи на заклик 
Української греко-
католицької церкви активно 
долучитися до творення  
Собору, віряни вирішили не 
лише фінансово допомогти 
його побудові та оздоблен-
ню, але й духовно долучи-
тися до його створення. 

Як комунікувати життя Церкви 
сучасній людині, людям XXI та на-
ступних століть? На яке сприйнят-
тя сучасна людина спроможна, до 
якого сприйняття її можна підня-
ти? Що сучасна людина бачить, 
чує, відчуває, як допомогти її ба-
чити, чути, відчувати, тобто жити 
з Церквою і в Церкві? Століттями 
храми, їх архітектура, іконографія 
і літургічне дійство, що в них від-
бувалося, формували, змінювали 
людську свідомість, надихали її. 
Таким є і Патріарший Собор Во-
скресіння Христового. Собор є 
доказом того, що у наші дні Гос-
подь є тим світлом, що зігріває 
кожне серце. 

Патріарший Собор Воскресіння 
Христового — головний собор 
Української греко-католицької 
церкви, розташований у Києві. 
Площа — 1,72 га. 27 березня 2011 
року Собор був відкритий церемо-
нією інтронізації Верховного архи-
єпископа Святослава (Шевчука).  
В церемонії взяли участь 60 ієрар-
хів УГКЦ та інших Східних като-
лицьких церков, представники 
Апостольського Престолу, Євро-
пейської Єпископської Конферен-
ції, ієрархи Римо-католицької церк-
ви в Україні та православних цер-
ков Київської традиції, члени Всеу-
країнської ради церков і релігійних 
організацій. Освячений 18 серпня 
2013 року.

27 жовтня 2002 р. відбулося 
освячення наріжного каменя Собо-
ру за участю Любомира Гузара, 
єпископів УГКЦ. Будівництво комп-
лексу розпочалося 9 вересня 2002 
року. До червня 2003 року було ви-
будовано цокольний (нульовий) 
поверх Патріаршого Собору і роз-
почато зведення адміністративно-
го будинку. До кінця 2004 р. зведе-
но стіни спочатку до відмітки 13,2 
м, а згодом до пілонної (рівень 
центрального склепіння храму) 
частини Собору.

10 жовтня 2004 р. було освяче-
но та встановлено п’ять хрестів 
Собору. В освяченні взяли участь 
усі єпископи УГКЦ чотирьох конти-
нентів світу. Того дня був піднятий 
і встановлений найбільший хрест 

на центральному куполі.

Будівництво та перші 
богослужіння

Наприкінці 2005 розпочато мон-
тування металевого каркасу цен-
трального склепіння храму. Цю ме-
талоконструкцію, яка в діаметрі 
має 20 м, на будмайданчик пере-
возили частинами. Його піднімали 
по сегментах (всього чотири) і вже 
потім з’єднували. Роботу заверши-
ли тільки на початку літа 2006 р. 

Перше Богослужіння в храмі від-
правлено 19 січня 2006 року на 
свято Богоявлення Господнього. 
Богослужіння проведено в підваль-
ній частині Патріаршого Собору.

17 червня 2009 року в Соборі 
відбулася перша за роки незалеж-
ності єпископська хіротонія в 
УГКЦ.

Патріарший Собор будувався 
впродовж 12 років. Спорудити йо-
го греко-католики могли б набага-
то швидше. Однак церковне керів-

ництво категорично 
відмовилося від під-
тримки великого бізне-
су і можновладців. З 
цього приводу тодішній 
глава Української греко-
католицької церкви Лю-
бомир Гузар висловив-
ся так: “Ми маємо таку 
позицію, що не хочемо 
приймати пожертв від 
офіційних органів. Бо 
це завжди тягне за со-
бою певну, так би мо-
вити, “вдячність“. Ми 
хочемо бути Церквою 
свобідною, щоби по-
жертви не перешкоди-
ли нам сказати правду, 
коли її треба сказати”.

Єпископи УГКЦ всю 
надію поклали на вірян 
— оголосили збір ко-
штів, аби кожен греко-
католик, як в Україні, 
так і в діаспорі, мав 
можливість долучитися 
до процесу побудови 
собору і відчув свою 
причетність до розвитку 
Церкви. Священнослу-
жителі УГКЦ разом із 
активними мирянами 
почали організовувати 
різноманітні акції, бла-
годійні концерти. А во-
сени 2007 року прове-
ли збір пожертв через 
поширення так званих 
“цеголок”. Придбавши 
таку цеглинку номіна-
лом 10, 50, 100, 500 та 
1000 грн., жертвода-
вець вносив свій по-
сильний вклад у спільну 
справу. Такі “цеголки” 
греко-католики могли 
придбати не тільки в 
Україні, а й у Польщі, 
Німеччині, США, Кана-
ді, Аргентині та інших 
державах світу, де жи-
вуть українські греко-
католики. На момент 
освячення собору було 
придбано 119 662 “це-
голок” на суму 9 695 
325 грн. 

Освячення собору відбулось 17-
18 серпня 2013 року з нагоди 
1025-річчя Хрещення України-Русі 
Главою УГКЦ Блаженнішим Свя-
тославом (Шевчуком). На прощу з 
нагоди освячення собору прибули 
понад 20 тисяч прочан та понад 
700 священиків.

У престол новозбудованого 
храму Блаженніший Святослав 
вклав мощі святих апостолів Пе-
тра і Павла та Андрія Первозвано-
го, Папи Климента та Мартина, 
які загинули на українських зем-
лях, священномученика Йосафата 
Кунцевича, блаженних священно-
мучеників ХХ століття Миколая 
Чарнецького та Йосафата Коци-
ловського.

Разом із членами Синоду, Пап-
ським нунцієм Едвардом Томасом 
Ґаліксоном, кардиналом Аюдрісом 
Юзасом Бачкісом — Папським по-
сланцем та римо-католицькими 
владиками глава УГКЦ відправив 
Службу Божу.

Патріарший Собор разом із ад-
міністративним будинком утворю-
ють Патріарший центр УГКЦ. 

Перенесення 
Патріаршого 

престолу УГКЦ  
до Києва

21 серпня 2005 перенесено 
Патріарший престол Церкви зі 
Львова до Києва, де й містився 
осідок Глави УГКЦ до примусово-
го вигнання греко-католиків Кате-
риною ІІ. В урочистих заходах 
взяли участь близько 3000 вірних 
УГКЦ і також представники Укра-
їнської православної церкви Київ-
ського патріархату, Української 
автокефальної православної церк-
ви, Грузинської православної 
церкви.

Світло, що зігріває кожне серце
Патріарший Собор Воскресіння  

Христового у Києві — головний собор УГКЦ

Середній храм Патріаршого Собору вміщає 1,5 тисячі вірян.

Горне місце — Небесний престол Христа.

Патріарший Собор Воскресіння Христового УГКЦ — на лівому березі Дніпра у Києві.

Щиро вітаємо 
з 35-річчям  
В о л о д и м и р а 
Богдановича 
КОЗІЯ із с. Жов-
тневе Тернопіль-
ського району.

Сонця 

     променистого — на Твоєму обрії,

Долі бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Твої збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається.

З повагою — сім’я Романських 
та похресник Владиславчик.

Вітаємо з днем народження  
директора будинку культури  
с. Настасів Василя Івановича 
ДЖИНДЖИРИСТОГО, завідуючу 
клубом с. Баворів Любов  
Степанівну ДЕРЛИЦЮ.

До всіх вітань, які надійшли на 
Вашу адресу цими днями, при-
йміть і наші щирі поздоровлення! 
Щиро бажаємо щастя, успіхів, ми-
ру та злагоди. Нехай Вас у всіх по-
чинаннях супроводжує удача, ро-
зуміння і підтримка з боку рідних, 
колег і однодумців, а робота при-
носить тільки задоволення і творчі 
перемоги. Наснаги та усіляких га-
раздів, довгих щасливих літ! 
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація профспілки 
працівників культури.

 

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
ангела Лозівського сільського го-
лову Володимира Миколайови-
ча ГУЛЯ.

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься,

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою — громада  
с. Лозова.

Усіх нас тривожать сьогодні по-
дії на Сході України, і всі ми хоче-
мо, щоб якнайшвидше настав мир. 
Але реальність така, що українці зі 
зброєю в руках змушені відстоюва-
ти незалежність і суверенітет дер-
жави. Наших синів нещодавно та-
кож мобілізували до війська, ми 
провели їх, побажали перемоги. 
Сьогодні нас тішить те, що наші ді-
ти для виконання військового 
обов’язку забезпечені всім необ-
хідним. Для цього постаралися 
громади наших сіл — Жовтневого і 
Чернелева-Руського. За участі де-
путатів, сільської ради, членів ви-
конкому, сільського голови Михай-
ла Дручка було зібрано кошти, на 
які придбано необхідне обмунди-
рування, бронежилети, обладнан-
ня і доставлено волонтерами в 
місця, де наші діти — а їх призвано 
троє — зараз перебувають.

Від імені наших синів і батьків 
висловлюю вдячність усім жителям 
Жовтневого і Чернелева-Руського 
та щиро бажаю Господнього за-
ступництва і благословення.
З повагою — Люба МАРКОВИч, 

жителька  
с. Жовтневе  

Тернопільського району.

Громада 
зібрала 

кошти для 
солдатів

До відома 
пенсіонерів! 

Управління Пенсійного  
фонду України в Тернопіль-
ському районі просить отриму-
вачів пенсій своєчасно повідо-
мляти органи, що призначають 
та виплачують пенсію, про 
прийняття на роботу, звільнен-
ня з роботи, зміни в складі 
сім’ї, зміни місця проживання 
та інші обставини, що можуть 
вплинути на пенсійне забезпе-
чення. Тел. для довідок:  
53-50-72, 53-51-54.
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Розмовляв Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Він “нахабно відчиняє двері 
літератури ногами”. У шіст-
надцять років видав збірку 
новел, отримавши порцію по-
зитивних відгуків від “масто-
донтів” сучасної української 
літератури. У дев’ятнадцять 
очікує на вихід із друку рома-
ну. Про себе каже: “Світ ло-
вив мене, але я не тікав”. Хто 
він? Знайомтеся: уродженець 
Тернопільського краю, пред-
ставник талановитої молоді 
Ромко Чихарівський.

— Романе, розкажи, як ти 
дійшов до того, що написав 
книжку? Коли і як виникло ба-
жання писати? 

— Я до цього, можна сказати, 
навіть не дійшов, а докотився. Все 
відбулося само собою. В тому віці, 
коли починав писати, для мене не 
було важливо, чому саме цим хочу 
займатися. Я не те що писав — 
пописував. Назбиралося якраз на 
тонесеньку книжечку. Гадаю, тут 
допоміг мій юнацький максима-
лізм, а також те, що я хотів когось 
із себе вдати. Або самостверди-
тися. Якось так це називається, 
мабуть. Бажання писати виникло 
ніби між іншим. Тепер розумію, 
що так само могло з’явитися ба-
жання малювати, грати якусь му-
зику, займатися якою-небудь 
творчістю. Але маємо те, що має-
мо. 

— “Святі не вимовляють “р” 
— твоя дебютна книжка, напи-
сана в шістнадцять років. Дехто 
не вірить, що в такому юному 
віці можна написати такі досить 
зрілі речі.  

— А хіба то дорослі і зрілі речі? 
Якщо так, то не тому, що я маю 
якийсь досвід. Більше того — мені 
його бракує, бракує відчуттів, емо-
цій, ще чогось там. Але натомість є 
надлишок запалу. У книзі начебто 
намагався випередити самого се-
бе, що, будьмо відверті, не є до-
бре. Бо “Святі…” — то книга, якій 
спостережливий і вибагливий чи-
тач нізащо не буде вірити просто 
так. Гадаю, що і в шістнадцять ро-
ків можна написати щось подібне. 
Я розраховував лише на те, що 
моя книга буде не дуже поганою. 
Особисто знаю людей, яким книга 
не сподобалася. Такі люди є моїми 
улюбленими читачами, я їх ціную і 
люблю найбільше, бо у них великі 
запити, висока планка. Ці читачі 
вимогливі щодо автора. А якщо 
хтось не вірить, що в такому віці 
можна щось добре писати, нічого. 
Це означає, що він просто не ку-
пить моєї книги. 

— Відомо, що твоя збірка 
“Святі не вимовляють “р” отри-
мала назву від однойменного 
оповідання, яке до неї входить. 
Чому саме назва цього твору 
стала назвою збірки? 

— Мені така назва видалася 
найдотепнішою з усіх, які були. 
Зрештою, видавці це теж схвали-
ли. Щоправда довго роздумував 
над тим, як назвати книгу. Навіть 
просив допомоги в читачів — ро-
бив опитування в соціальній мере-
жі.

— Які були відчуття, коли три-
мав у руках свою першу книж-
ку?

— Коли тримав “Святих…” у ру-
ках, відчував себе татом, який опи-
нився в пологовому будинку і на-
решті має можливість потримати 
свою дитинку. Видання книги спон-
сорувала Мала академія наук Укра-
їни, за що їй щиро вдячний. Видан-
ня книги я довго і нудно анонсував, 
тому її перша презентація була для 
мене справжньою подією. Спершу 
на презентації з’являлися або дру-
зі, або знайомі, або знайомі зна-
йомих. Але коли читачами книги 

ставали нові і чужі мені люди, по-
чав відчувати, що це все не просто 
так, що це справді має якийсь 
сенс. 

— Звідки береш теми для  
сюжетів? 

— Багато експериментую, ризи-
кую, подорожую. Намагаюся уріз-
номанітнювати своє скромне жит-
тя, як тільки трапляється така на-
года. Хоча останнім часом нічого 
майже не пишу. Багато читаю, див-
люся фільми, значну частину уваги 
звертаю на організацію свого по-
буту, спостерігаю за всіма і за усім. 
Звідти й беру теми. 

— Як би ти окреслив жанрово-
стильове спрямування своїх 
творів? 

— Моя перша книга “Святі не 
вимовляють “р” — збірка новел. 
Тут усе просто. Друга книга, яка 
вийде спеціально до Львівського 
форуму книговидавців у вересні, 
— це роман “Мудація”.  Часом ще 
пописую есеї. З жанрами ми розі-
бралися. А от щодо стилю, то нічо-
го не скажу. Це не моя справа, не 
думаю про це. 

— Розкажи про свій новий ро-
ман, у чому його “родзинка”, 
чого очікувати читачам? 

— Та звідки я знаю, про що мій 
роман. Я хоч і написав його, але ж 
не читав (посміхається). Лев Тол-
стой колись казав: “Якби я міг ска-
зати у кількох словах, то не писав 
би цілу книгу”. Зрештою, не знаю, 
чи той роман чогось вартий, тому 
не хочу його рекламувати, не хочу 
заохочувати читачів чи щось у цьо-
му роді. 

— Звідки черпаєш натхнення 
для написання нових текстів?

— Нізвідки я його не черпаю. Я 
дуже пасивний. Рідко маю бажання 
писати. Якщо є можливість не пи-
сати, з радістю її використовую. 
Процес писання для мене неваж-
ливий, не думаю про те, де б то 
почерпнути щось таке, що прийня-
то називати натхненням. Хвилини 
творчого екстазу приходять рідко і 
несподівано. Принаймні мені так 
здається. 

— Кого з українських чи за-
рубіжних письменників можеш 
назвати своїм учителем? 

— У першу чергу — Альбера 
Камю. Він мені надзвичайно 
близький своїм світосприйнят-
тям. Можу багато авторів назива-
ти, особливо зарубіжних, але 
найбільше все ж ціную Камю. Се-
ред українських письменників по-
добаються Тарас Прохасько, Бог-

дана Матіяш, Остап Сливинський 
та багато-багато інших. 

— Чим займаєшся сьогодні? 
Мрієш про кар’єру літератора? 

— Останнім часом мешкаю в 
Польщі. Нещодавно отримав сти-
пендію у Любліні, маю шанс зали-
шитися там і вчитися на журналіс-
та. Вагаюся, адже страшенно тяг-
не до Львова, де рік навчався в 
університеті на філології. Це був 
найкращий рік у моєму житті. В 
Любліні не так затишно, як у Льво-
ві. Хотів би залишитися в місті 
Лева. Про кар’єру літератора на-
віть не мрію. Після того, як почав 
активно читати і перечитувати тво-
ри Нобелівських лауреатів, вида-
лив усі свої нотатки, синопсиси, 
всі файли з писаниною. Мені біль-
ше подобається читати. Настільки, 
що я волів би зовсім нічого не пи-
сати, аби мати більше часу для 
читання.

Спеціально для читачів “По-
дільського слова” кілька фраґ-
ментів із нового роману Ромки 
Чихарівського “Мудація”:

* “Подумки ще й зараз торкаю-
ся тебе, але це ж не те, сама зна-
єш. Маю улюблену сорочку, яку я 
дуже часто люблю прати, так-от, 
після кожного прання колір тьмя-
ніє, сорочка розтягується, втрачає 
свою привабливість. Так само і з 
твоєю шкірою в спогадах, так-так, 
я потроху втрачаю її...”.

* “Якщо майже все життя почи-
наєш ділити лише з однією люди-
ною, а не з кількома, як було рані-
ше, відчуваєш, що твого життя тобі 
відміряно більше. Це тема “Дроби” 
на уроці математики. Якщо ділимо 
на менше, то отримуємо більше, а 
ділимо на більше — навпаки, отри-
муємо менше. Якщо ти сміливо 
можеш відмовитися від певної 
кількості людей, отже, вони просто 
не є конкурентоспроможними”. 

* “Так добре зникати звідси, 
аби з’являтися деінде, так добре 
прощатися з найліпшими людьми, 
щоб зустрічатися з іншими, так 
добре казати на прощання “почу-
ємося”, розуміючи, що це зовсім 
нічого не означає, заодно вірити в 
те, що для того, аби почутися, то-
бі не доведеться майже нічого 
робити. Бо, аби почутися, треба 
дуже мало — треба, щоб людина 
пам’ятала тебе, і тоді ти зможеш 
почутися в спогаді. Добре, що 
зможеш тепер жити кількома жит-
тями, добре, що житимеш для 
когось у спогадах і сам житимеш 
спогадами”.

Ромко Чихарівський:  
“Коли тримав “Святих…”  

у руках, відчував  
себе татом, який опинився  
в пологовому будинку…”

Роман (Ромко) Чихарівський народився 4 жовтня 1995 року 
в селі Вишнівчик Теребовлянського району. 2012 року закінчив 

Теребовлянську гімназію. Випускник Малої академії наук України 
(секція “Літературна творчість”, 2013 рік). Свою першу книгу “Свя-
ті не вимовляють “р” написав і видав у шістнадцятирічному віці. 
Навчався у Львівському національному університеті імені  
І. Я. Франка на філологічному факультеті. Учасник резиденції для 
молодих україномовних письменників “Станіславський феномен” 

(травень 2014 року).

Роман Чихарівський під час презентації своєї книжки  
“Святі не вимовляють “р” у книгарні “Є”, місто Вінниця.

Валентина СЕМЕНЯК.

Був звичайний вихідний день. 
Я поралася в кухні: вигадувала 
різні пісні страви, бо якраз на-
став період посту. Несподівано 
зателефонував син і попросив 
забрати з міста, бо довго не бу-
ло автобуса. Той дзвінок був аб-
солютно недоречним, бо я нараз 
готувала дві чи три страви, вже 
достеменно й не пам’ятаю. Але 
було щось таке, що спонукало 
мене це зробити. Я одразу поїха-
ла. І от їдемо ми із сином на зво-
ротному шляху, коли бачимо – на 
одній із тернопільських зупинок 
стоїть черниця. Проїхавши де-
кілька метрів від зупинки, я здо-
гадалася, що черниця їде так 
само, як і ми, у Великі Гаї, адже 
саме там є жіночий монастир.  
Я плавно натиснула на гальма і 
почала здавати назад. Порівняв-
шись із черницею, привіталась. 
Сестриця й справді добиралася у 
монастир. Прочекавши майже 
годину на автобус, не розчарува-
лася – стала щиро молитися, 
щоб Бог допоміг їй добратися до 
цього села. Не минуло й десяти 
хвилин, як… під’їхали ми із си-
ном. Сестра ще зранку добира-
лася до святої обителі з іншої 
області, то вже встигла трохи 
змучитися. Але поки ми їхали, 
вона, як мала дитина, тішилася, 
що Бог так швидко “відповів” на 
її молитву і “прислав транспорт”. 
Казала, що ще жодного разу не 
було такого, щоб Всевишній та й 
не почув її прохань. Звісно, про-
хання мусять бути в межах здо-
рового глузду і за потребою.

Від Тернополя до Великих 
Гаїв їхати недалеко. Проте ми 
встигли зав’язати дружню бесі-
ду. І коли я сказала, що зібра-
лася постити, сестриця дуже 
зраділа і почала давати різно-
манітні кулінарні поради. Заін-
тригував мене її рецепт приго-
тування відбивних із… пахучих 
білосніжних кетягів акації. А ще 
(чомусь) дуже запам’ятала, як 
вона декілька разів наголошува-
ла, що довго кип’ятити перші 
страви категорично не можна, 
бо після такого приготування ця 
їжа стає небезпечною для  

організму. 
Черниця, яка, здавалося, аж 

струменіла щастям, дістала об-
разочок із “Святим сімейством” і 
з вдячністю простягнула його 
мені, потім знайшла у сумці ще 
один і дала синові. Мене дуже 
здивувала така миттєва переміна 
в людині. Бо на зупинці стояла 
зовсім інша: серйозна, задумли-
ва, зосереджена на внутрішніх 
відчуттях. І я не втрималась, щоб 
про це не запитати.

— Сестро, скажіть, будь ласка, 
що стало причиною того, що вам 
так радісно на душі і ви не при-
ховуєте цього стану?

— Я тішуся тим, що ви почули 
Бога. 

— Як це? — не зрозуміла я за-
питання.

— Ви стояли на кухні і викону-
вали обов’язок матері, дружини 
— готували їжу. А я в цей час мо-
лилася. Бог, як великий режи-
сер, підказав синові подзвонити 
додому. Адже ви могли й не пої-
хати за ним одразу. Поїхали б, 
наприклад, після того, як приго-
тували їжу. Але було щось таке, 
що вас змусило це зробити. Це і 
є голос Бога, ви називаєте це 
інакше — інтуїцією.

— Я зрозуміла, мабуть мені 
треба було почути інформацію з 
перших вуст про те, що їжу не 
можна довго готувати, бо це мо-
же призвести до онкозахворю-
вань, —  відповіла я сестрі. —  
Раніше хтось мені вже казав про 
це, але я пропустила інформацію 
повз вуха. Потім ще десь читала, 
але швидко забула. Ви – це вже 
третє нагадування. Кажуть, що 
якщо одну й ту ж саму інформа-
цію почути тричі з різних джерел, 
то вона правдива і її треба взяти 
на озброєння… 

Після цієї дивовижної розмо-
ви із черницею їхала додому в 
особливому стані. Вже біля до-
му зустріла знайому, яка, по-
бачивши мене, несподівано за-
питала: “Що сталося? Ти вся 
аж світишся від щастя”. І це бу-
ла мить, коли я усвідомила 
просту, але щиру істину: “Як 
мало насправді треба для того, 
щоб по-справжньому бути щас-
ливою!”.

Як мало людині 
треба для щастя

Колективи відділу освіти Тернопільської районної державної ад-
міністрації, Тернопільського районного методичного кабінету су-
мують з приводу смерті колишнього директора Драганівської за-
гальноосвітньої школи та вчителя-пенсіонера Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Чипинюка Василя Савича та висловлюють щирі співчуття  
його рідним та близьким.

Колективи відділу освіти Тернопільської районної державної ад-
міністрації, Тернопільського районного методичного кабінету ви-
словлюють щирі співчуття логопеду Чипинюк Олесі Василівні з 
приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті батька Чипинюка 
Василя Савича.

Педагогічний колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко сумує 
з приводу смерті вчителя-пенсіонера Чипинюка Василя Савича 
та висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.

Виконавчий комітет Великобірківської селищної ради висловлює 
щирі співчуття члену виконавчого комітету Чорному Василю Антоно-
вичу з приводу тяжкої і непоправної втрати – смерті матері Чорної 
Марії Петрівни.

Пам’яті Анатолія М’ячеславовича 
                 Єжижанського
2 серпня минає 10 років, як за межу вічності 

відійшов люблячий чоловік, батько, син, зять — 
Анатолій М'ячеславович ЄжИжАНСЬКИЙ.

Ти забрав із собою радість, любов і ніжність, 
а залишив печаль та гіркі сльози. Ми не в змозі 
Тебе повернути, але кожного дня, кожної миті, в 
будні і в свята — Ти з нами. Тож нехай пам'ятають 
Тебе всі, хто знав і любив. Нехай легким буде 
Твій вічний сон, свята земля буде лебединим 
пухом, а Господь опікується Твоєю душею в Царстві Небеснім.

У вічній скорботі — дружина, діти, мама  
і вся родина.

Колектив управління соціального захисту населення Тернопіль-
ської райдержадміністрації глибоко співчуває Сидязі Оксані Ми-
хайлівні з приводу непоправної втрати — трагічної смерті сина 
Дмитрика.
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Розіграш 
№781
від 27.07.2014 р.
Кульки —  66, 27, 

20, 7, 18, 2, 70, 45, 
60, 42, 48, 43, 35, 
38, 46, 34, 59, 22, 

64, 4.
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 169 447 грн.
3 лінії у 3 полях — 61 617 гравців 

— 2 грн.
2 лінії у 2 полях — 219 гравців 

— 211 грн.
2 лінії — 30 гравців — 2 053 грн.
1 лінія — 22 гравці —  

18 129 грн. 
Бiлет № 0281912 — Чернівець-

ке.
Розіграш

№1389
від 30.07.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №1.
Виграшні номери: 

3, 52, 13, 29, 20, 12.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 8 255 

грн.
4 номери — 39 гравців — 

296 грн.
3 номери — 972 гравці —  

20 грн.
2 номери — 7765  гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1348
від 30.07.2014 р.
Виграшні номери: 

35, 4, 22, 29, 42, 
2.

Мегакулька — 8.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 6 227 

грн.
4 номери — 179 гравців —  

145 грн.
3 номери — 2 538 гравців — 

18 грн.
5+ Мегакулька — 2 гравці — 12 

454 грн.
4+ Мегакулька — 56 гравців — 290 

грн. 
3+Мегакулька — 625 гравців — 36 

грн.

Грайте і вигравайте ●

Резонанс ●

ПРОДАМ
* козу, 2 роки. Тел. 29-33-14.
* автомобіль ВАЗ 2101 1980 

р. в., ціна договірна. Тел. (067) 
165-87-97, 24-98-61.

* мотор машини ЗАЗ-968 мг, 
ціна договірна. Тел. (067) 165-
87-97, 24-98-61.

* комбайн “Клаас консул” в 
доброму робочому стані, жатка 
— 3 м, двигун “Перкінс”. Тел.: 
(097) 185-35-80, (097) 493-31-
95.

* мотоцикл ИЖ “Юпітер-5”. 
Тел. 0976412433

* котел опалювальний, газо-
вий “Данко”, з насосом, в гарно-
му стані, ціна договірна. Тел.: 
24-98-61, (067) 165-87-97.

* швейну машинку “Верітас” з 
ножним приводом, виробник — 
Угорщина, ціна договірна. Тел.: 
24-98-61, (067) 165-87-97.

* шафу трьохдверну зі спаль-
ного гарнітуру, ціна договірна. 
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97.

*однотумбовий письмовий 
стіл в хорошому стані, ціна до-
говірна. Тел.: 24-98-61, (067) 
165-87-97. 

*кобилу, масть червона з 
білим, вік 3 роки, ціна дого-
вірна. Тел. 42-19-43, 
(098)8085591.

* кобилу рудолисої масті, 4 
роки, ціна договірна. Тел.: 29-
41-49, 096 159-14-66.

* шифер 8 хв., б/у, в хорошо-
му стані, недорого, та покрівель-
не залізо товщиною 0,6 см. Тел. 
067 948-66-37.

* дача, 8 км від Тернополя, за 
селом Великі Гаї. Доглянута, 
чорнозем, 6 сотих з металевим 
будиночком (2,1х3,6 м). Ціна 4 
500 у.о. Тел. (098) 592-71-01.

* чоловічий костюм (44 роз-
мір, ріст 176-188 см), темно-
синього кольору, натуральний 
склад тканини, відмінний стан. 
Ціна 450 грн. Тел. (098) 592-71-
01.

* 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, 24-82-34.

* професійний зварювальний 
апарат. Тел. 096 903-37-81.

* комбайн “Нива” в робочому 
стані. Тел. (099) 193-49-36. 

* котел КЧМ-5 б/к Тел. 49-02-
36, 067-898-50-88.

* шифер 70 шт., ціна 70 грн. 
за шт. Тел. 49-02-36, (067)898-
50-88.

* труби металеві діаметром 
25-50 мм. Тел. 49-02-36, 067-
898-50-88.

* кахель, камін, на комин — 
верх, сейф. Тел. (096) 903-37-
81.

* верстат деревообробний, 
гимблярка-циркулярка-фрези, 3 
кВт, новий; дубові вхідні двері 
110х220 см, нові. Тел. (096) 903-
37-81.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю 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) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

* нові дубові вхідні двері, 
сейф,  камін, на комин — верх 
(нерж.). Тел. (096) 903-37-81.

* продаю на грубку комплект 
кахелю (1000 грн.), камін чавун-
ний. Тел. (096) 903-37-81.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 
6 місць, двох дверний, кузов з 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

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

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

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-

ставка. Тел. (097) 473-51-37.
* продам обігрівачі, холодиль-

ники, морозильники, газові пли-
ти, порохотяги, цифрову техніку 
та оргтехніку. Гарантія, достав-
ка. Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

ПОСЛУГИ
* міняю дубові двері 2100Х1100 

на соснові. Тел. 096 903-37-81.
* торти на замовлення для 

урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
(067) 366-15-69.

*лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, Тер-
нопільський район, Орест Ми-
хайлович Лук’янець. Тел.: 42-36-
32, (068) 539-25-33, (097) 207-
65-23.

* репетиторство з англійської 
та польської мов. Тел. (097) 491-
58-41.

* виконуємо сантехнічні і га-
зозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів, лічильни-
ків; заміна стояків, водопроводу, 
каналізації, опалення. Пенсіоне-
рам та учасникам Великої Ві-
тчизняної 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 ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

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

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93 (цілодобово).

* штукатурка, стяжка, шпа-
клювання та фарбування, супутні 
ремонтні роботи. Ремонт квар-
тир 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).
* високоякісно лакуємо сто-

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

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

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

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* Державний акт на право влас-

ності на землю, серія III-ТР, № 
033177, виданий на ім’я Ольхово-
го Мирослава Васильовича на під-
ставі рішення Смиковецької сіль-
ської ради №15 від 18.04.1995 р., 
вважати недійсним.

* втрачене пенсійне посвід-
чення, видане на ім’я Чаркіної 
Світлани Іванівни, вважати недій-
сним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Електронна версія 
газети “Подільське 
слово” — на сайті  
http://trrada.te.ua. 

Наша газета уже повідомляла  
про збір гуманітарної допомоги 
для захисників нашої рідної Укра-
їни, який організувала обласна 
організація Національної спілки 
журналістів України. Оскільки  
ТОО НСЖУ не має змоги само-
стійно завезти допомогу нашим 
воякам, то передає її обласному 
управлінню МВС, яке доправляє 
вантаж на Схід України. 

Ось деякі тижневі хвилюючі 
моменти. Телефонує 85-літня жи-
телька Тернополя Євгенія Мико-
лаївна Болдис:

— Я не можу привезти допо-
могу, бо вже вік не той. Зайдіть 
до мене і передайте її нашим  
дітям. 

Знаходимо квартиру на вулиці 
Протасевича, беремо пакет із 
рушниками, милом та іншими не-
обхідними речами, а пенсіонерка 
зі сльозами запитує:

— Коли ж та біда закінчиться? 
Я щодня сиджу біля телевізора і 
плачу.

Виконавчий секретар ТОО 
НСЖУ Богдан Гарасимчук заспо-
коює бабусю, а вона передає йо-
му 100 гривень. Так ось, дорога 
Євгеніє Миколаївно, ми купили на 
цю суму цигарок для наших за-
хисників. Хто служив в армії, той  

знає ціну цигарок. Тим більше – 
на війні. Щиро дякуємо за допо-
могу!

Дзвінок із Чорткова:
— Це Іванна Козак. У понеділок 

ми з чоловіком привеземо “дру-
гий транш”. 

Спільно розвантажили його. Із 
майором Ростиславом Козаком 
ділимося останніми фронтовими 
подіями, а тим часом спілчан-
ський юрист Роман Руснак запи-
сує прізвища тих жителів Чортко-
ва, які долучилися до благодійної 
місії. Це Зоряна Вербіцька, Ніна 
Вітів, Ірма Йосипівна, Олександра 
Джебінська, Ярослава Чашик, 
Люба Мельник, Люба Дмітрієва, 
Марія Корчинська, Марія Новиць-
ка, Михайло Стельмах, Ірина Жи-
ромська. Глибока вдячність вам.  
І від спілки, і від наших вояків. 

Зателефонували ми і до ре-
дактора чортківської районної га-
зети “Голос народу” Любомира 
Габруського, а він одразу:

— Тут у нас допомогу прино-
сять усі до магазину “Європа”, де 
все організовує Іванна Козак.  
Молодець вона.

Усі ви – молодці!
Микола РОТМАН,  

голова ТОО НСЖУ.

Дякуємо за допомогу!

Щоранку усі ми звіряємо свої 
“українські годинники” за доне-
цьким та луганським часом, тоб-
то цікавимося, що ж там сталося 
за минулу добу, чи немає пора-
нених, убитих…

Разом із усіма несуть службу у 
гарячих точках і наші земляки. 
Нелегко їм, адже доводиться 
спати (якщо випадає така наго-
да) в окопах, просто неба, а най-
гірше – під постійним обстрілом 
бандитів.

Щоб якось допомогти нашим 
захисникам, Тернопільська об-
ласна організація Національної 
спілки журналістів України орга-
нізовує збір продуктів та речей 

першої необхідності для воїнів. 
В управлінні МВС України в 

області нам порадили, що най-
необхідніше сьогодні потрібно 
збирати і передавати на Схід 
України.

Продукти. Крупи, макарони, 
м’ясні  консерви, згущене моло-
ко, цукор, печиво, солоні горіш-
ки, чай, кава.

Речі. Мило, зубна паста, шкар-
петки, туалетний папір, рушники, 
серветки, шампунь.

Контактні телефони: (0352) 
23-63-96, (067) 949-29-89. 

Адреса: м. Тернопіль,  
вул. Острозького, 3 (облоргані-
зація НСЖУ). 

Будьмо милосердними 

* У січні-травні 2014 р. підприємствами Тернопільського району реалі-
зовано промислової продукції (товарів, послуг) на 201,4 млн. грн., що 
становить 6,9% загального обсягу реалізованої промислової продукції 
області. Реалізація промислової продукції на одну особу населення в 
січні-травні 2014 р. у Тернопільському районі становила 3062,9 грн.  
(у січні-травні 2013 р. — 2460,1 грн.).

 * За результатами заключного підсумку сівби під урожай 2014 р., 
сільськогосподарські культури в районі посіяли на площі 48,3 тис. га, з 
них в аграрних підприємствах – 33,9 тис. га (70,2% загальних посівних 
площ), у господарствах населення – 14,4 тис. га (29,8%). Загальна по-
сівна площа, порівняно з 2013 р., зменшилася на 0,4 тис. га, або на 0,8%. 
У 2014 р. посівні площі зернових культур у всіх категоріях господарств 
становлять 31,6 тис. га (на 1,9% більше проти 2013 р.), сої – 3,8 тис. га 
(на 60,2% більше), картоплі – 3,7 тис. га (на 6,2% менше), ріпаку – 2,4 
тис. га (на 27,2% менше), цукрових буряків (фабричних) – 2,2 тис. га (на 
38,7% менше), овочів відкритого ґрунту – 1,3 тис. га (на 9,2% більше).

* На 1 липня 2014 р. загальне поголів’я свиней в сільськогосподар-
ських підприємствах Тернопільського району становило 49,7 тис. голів 
(на 15,3% більше, ніж на 1 липня 2013 р.), великої рогатої худоби – 2,4 
тис. голів (на 12,5% менше), зокрема, корів – 1 тис. голів (на 1,3% 
більше).

* У січні-червні 2014 р. підприємствами автомобільного транспорту 
Тернопільського району (з урахуванням вантажних перевезень, викона-
них фізичними особами-підприємцями) перевезено 69,6 тис. т вантажів 
та виконано вантажооборот в обсязі 43,2 млн. т/км, що, відповідно, ста-
новить 42,8% та 35,2% проти січня-червня 2013 р.

* У січні-травні 2014 р. загальна сума заборгованості з виплати заро-
бітної плати збільшилась на 66,5%, або на 734,5 тис. грн., і на 1 червня 
2014 р. становила 1838,2 тис. грн.

* Чисельність населення району на 1 червня 2014 р. становила 66319 
осіб. У січні-травні 2014 р. чисельність населення збільшилася на 176 
осіб.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Цифри і факти ●

Статистична панорама

Закупівельні ціни на м’ясо 
У січні-червні 2014 р. на переробні підприємства області надій-

шло 8,5 тис. т худоби та птиці (в живій вазі), або на 8,3% менше, ніж 
у січні-червні 2013 р. У I півріччі 2014 р. переробники області пропо-
нували в середньому за тонну живої ваги великої рогатої худоби 13,1 
тис. грн., свиней – 16,5 тис. грн., птиці – 6,9 тис. грн. Проти січня-
червня 2013 р. закупівельна ціна худоби та птиці зросла на 8,1%.

За шість місяців 2014 р. переробні підприємства Тернопільщини 
закупили 95,3 тис. т молока, що на 2,7% більше, порівняно з січнем-
червнем 2013 р. Молочну сировину переробні підприємства закупо-
вували в середньому по 2,9 тис. грн. за тонну. Порівняно з січнем-
червнем 2013 р. закупівельна ціна на молоко зросла на 13,8%. Од-
нак, у господарствах населення молоко купують набагато дешевше, 
ніж в агроформуваннях. Зокрема, за тонну молока сільськогосподар-
ським підприємствам платили по 3,5 тис. грн., селянським госпо-
дарствам – у середньому по 2,2 тис. грн. Частково це пояснюється 
різницею в сортності молока. Від агроформувань надійшло на пере-
робку 99,5% молока вищим та першим ґатунком, від господарств 
населення – лише 6,8% молока першого ґатунку. 

Головне управління статистики у Тернопільській області.
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Гороскоп ●

– Навіщо вам у Білорусі міністерство 
морських справ, якщо у вас немає  
моря? 

– А навіщо вам у Росії міністерство 
культури?

Хитра дружина наївного чоловіка пере-
конала його, що той, хто головний в домі, 
той миє посуд.

Ніколи не бачив літаючих тарілок?... 
Одружись...

— Доню, чому пляшка віскі наполовину 
порожня?

— Тому, що ти песиміст, тату.

— Алло, прокуратура?
— Так, я вас слухаю.
— А мій батько купив “Бентлі” на кра-

дені гроші!
— Галя?!
— Тату?!

— Татку, а наш їжачок від старості по-
мер?

— Звичайно, синку, був би він моло-
дим, від КАМАЗу втік би…

Діти в садочку:
— А мене в капусті знайшли.
— А мене з Інтернету скачали.
— А у нас сім’я не багата, тато сам усе 

робить.

— Ти теплі речі взяв?
— Так, сім пляшок.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.
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вміщений у №30 

від 25 липня 2014 року.

Цей тиждень може виявитися зна-
менним у вашому житті. Ймовірно, ва-
ша допомога знадобиться колегам у 
вирішенні складних питань. Намагайте-
ся не відмовляти їм, не проявляйте за-
йвої впертості, це може спричинити 
травму.

Будьте більш вимогливі до себе і 
тих, хто поруч з вами. Якщо у вас по-
ганий настрій, це явище тимчасове. 
Вам ніби не вистачає похвали, а тому 
не соромтеся просити її: чим активніше 
будете діяти, тим кращим буде резуль-
тат. Не допускайте надмірної впевне-
ності, це може призвести до невдачі. 
Вдячність і передбачливість мають ста-
ти девізом життя.

Свої здібності бажано проявляти та 
реалізовувати вчасно. Використайте 
свій шанс. Але бажано уникати авантюр 
і поспішних рішень. У кінці тижня мо-
жуть виникнути якісь складнощі на ро-
боті. Не перепрацьовуйте і добре від-
починьте у вихідні.

Намагайтеся реально розраховувати 
свої сили і визначити для себе, який 
обсяг роботи можете зараз виконати. 
Вас можуть завантажити новими 
обов’язками, але дивіться, чи зможете 
з ними впоратися. До реалізації вашої 
заповітної мрії залишилося зовсім не-
багато. Будьте мудрі, наберіться тер-
піння, не упустіть свого шансу.

Незважаючи на літній сезон, цього тижня 
маєте активно включитися у справи. Вива-
женість і витримка — це ті якості, на які ма-
єте зараз опиратися. Не приймайте рапто-
вих пропозицій.

Час, коли прийдеться робити вибір в ба-
гатьох сферах життя. Ваші дії мають бути 
активними, але таємними. Працюйте до-
бросовісно — і ваші зусилля будуть успіш-
ними. На роботі не намагайтеся здобути 
схвалення проявами власної винятковості, 
задовольняйтеся скромними плодами своєї 
праці.

Настав сприятливий час для вирішення 
багатьох ситуацій, що склалися. Можуть ви-
рішитись проблеми, які довгий час триво-
жили вас. Прийміть підтримку і навіть допо-
могу від людей, які вам близькі або оточу-
ють вас. Можете вирішити поставлені пе-
ред собою завдання. Думайте про профе-
сійний ріст. Уникайте демонстративних 
форм поведінки.

Ймовірно, будуть зміни на роботі, тому 
маєте при потребі прийняти сміливе рішен-
ня, яке матиме розумне обґрунтування. Ва-
ші наміри — здійснені, а особисті досягнен-
ня можуть здивувати оточуючих. Небажано 
надто наполегливо домагатися здійснення 
власних забаганок, все має бути в нормі.

Сприятливий час для втілення в життя 
своїх нових ідей. У вас зростає потенціал, а 

це допомагатиме професійному росту. На 
цьому тижні може здійснитися все, що ви 
запланували, а тому буде краще, якщо ви 
візьмете під власний контроль потік бажань. 
Вдалими будуть поїздки та подорожі.

Намагайтеся стримати свою активність 
та приберегти нові ідеї на майбутнє. Саме 
це може спричинити непорозуміння та від-
чуженість з боку оточуючих. Проявляйте 
лояльність і притаманну вам тактовність. 
Намагайтеся не повчати і не ображати ніко-
го. Будьте обачливі.

Досить вдалий час для початку важливих 
починань, які відкриють нову сторінку вашо-
го життя. Час виходити на новий виток, до-
лати нову вершину. Але, незважаючи на це, 
намагайтеся завершити справи, розпочаті 
раніше. Ваші можливості і сили дозволять 
робити навіть відкриття.

Неприємності на роботі можуть вибити 
вас з колії. Але не дозволяйте, щоб обста-
вини могли керувати вами. Вмійте взяти 
негаразди під свій контроль. На допомогу в 
різних життєвих ситуаціях прийдуть друзі. 
Нереальні або непродумані плани не будуть 
реалізовуватися. Не витрачайте сил і часу 
там, де це робити небажано або взагалі 
непотрібно.

від Івана Круп'яка з 4 по 10 серпня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●Традиції ●

Надія РЕМУС, 
завідуюча клубом  

с. Чистилів.

З глибини віків прийшло до 
нас свято Івана Купала — 
свято літнього сонцестоян-
ня, свято тепла, молодості 
та кохання. 

У колі річних свят Івана Купа-
ла — одне з найголовніших. За 
народним повір’ям, у цей день 
відбуваються різні дива: трави і 
квіти набувають магічної сили, 
земля відкриває свої скарби, 
сонце спускається з неба, щоб 
викупатись у річці, а опівночі 
вогнистим цвітом розквітає па-
пороть — хто знайде той цвіт, 
той здобуде багатство і 
здоров’я.

Для нас свято Iвана Купала є 
дiйством добра, щиростi, 
миролюбностi слов’янської душi, 
милосердя. Воно утверджує 
єднiсть природи i людини, святе 
почуття господаря рiдної землi, 
як чисте джерело, сповнює нашi 
серця надiєю на вiдродження 
нацiональної культури, як пере-
весло, зв’язує з традицiями 
предкiв, виховує гуманiстичнi 
почуття, закликає бути причет-
ними до великого Храму 
тисячолiтнього народного духа.

6 липня в с.Чистилів відбувся 
фестиваль “Ой на Івана, ой на 
Купала”. Розпочалося святкове 
дійство хвилиною мовчання: вша-
нували пам’ять тих, хто віддав 
своє життя заради нас. Фести-
валь проводився на літній сцені.

Дівчата і 
хлопці чарува-
ли всіх присут-
ніх своїми піс-
нями. Зі сцени 
звучали   патрі-
отичні пісні та 
пісні про кохан-
ня. Кілька пі-
сень виконав 
о р г а н і з а т о р 
дійства — спі-
вак Володимир 
Вермінський. 
Нікого не зали-
шили байдужи-
ми голоси най-
молодших учас-
ниць Аліни  
Ремус, яка ви-
конала пісню 
“Василечки”, та 
Наталії Полот-
нянко (пісня 
“Мама й тато”). 
Також на святі 
виступили гості 
з села Ігровиця 
Роман Загалюк, 
Оксана Качан, 
Катя Литвин, 
Андріана Бод-
нар (директор 
БК с. Ігровиця 
Юлія Чупик).

На завершен-
ня чудовим ви-
конанням пісень 
потішили запро-
шенні на свято 
гості Василь Ду-
нець, Левко Коржанівський, гість з 
Філадельфії Ігор Ситень, Василь 

та Ірина  Хлистуни. Всіх присутніх 
пригощали смачною юшкою. Діти 
ласували солодкою ватою.

У ніч на Купала  
дівчина долю шукала...

Для гостей фестивалю співали  
(зліва направо) Аліна Губерна, Оксана Качан, Надія Ремус, Юля Білик.

Ірина Деркач і Христина Ващишин — 
учасниці святкового дійства. 

Учасники фестивалю “Ой на Івана, ой на Купала” у с. Чистилів з організатором дійства — співаком 
Володимиром Вермінським. Третя зліва — завідуюча клубом с. Чистилів Надія Ремус.

Щиро і сер-
дечно вітаємо з 
днем народжен-
ня медичну се-
стру Ігровицької 
АЗПСМ Марію 
Ярослав івну 
ДЕЙНЕКУ.

Хай щастя 

             приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою — колектив 
Ігровицької АЗПСМ.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора Великоглибо-
чецького будинку технічної твор-
чості школяра Петра Павловича 
БАБІЯ.

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою — колектив 
Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра.

Вітаємо з днем народження 
акушера-гінеколога ТРТМО Богда-
на Васильовича ГОЛОЮХУ, ме-
дичного реєстратора Уляну  
Олегівну КРАМАР, лаборантку 
Ярославу Іванівну НАЙЧУК, біо-
лога Олену Володимирівну ГО-
ЛОВЧИНСЬКУ, рентген-лаборанта 
Лідію Іванівну РОМАНЮК. 

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — колектив ТРТМО. 

З днем ангела щиро вітаємо 
директора ПП “Агрофірма  
“Медобори” Володимира  
Григоровича КРУПНІЦЬКОГО.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла, 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Щоб на роботі, вдома, серед друзів 

Ви відчували ласку і тепло, 

Щоб у житті на Вашому виднокрузі 

Панували щастя і добро.

З повагою — колектив  
ПП “Агрофірма “Медобори”.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем ангела депутатів Великобе-
резовицької селищної ради  
Володимира Івановича КУЛЬ-
ЧИЦЬКОГО, Володимира Григо-
ровича ЛЕСИКА, Володимира 
Андрійовича СИСЮКА, Володи-
мира Романовича СТОДОЛУ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 
виконавчого комітету, 
депутатський корпус.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щи-
ро вітає з днем народження со-
ціального робітника с. Товстолуг 
Ірину Степанівну П’ЯТКІВСЬКУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської районної державної ад-
міністрації щиро вітає з днем на-
родження методиста психологіч-
ної служби Надію Михайлівну 
ХОТЕНЧАН, бухгалтера Марію 
Григорівну КАВЧАК.

Нехай кожна мить буде повна надії, 

Нехай пощастить здійснити всі мрії, 

Удачі, натхнення, духовного росту, 

Хай буде в житті усе легко та просто!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Гаї-
Шевченківської сільської ради 
Наталію Іванівну ВОЗНЮК.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

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

депутатський корпус.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
щиро вітає з днем народження  
інспектора з кадрів Ольгу  
Анатоліївну КИРПУ.

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.

Хай молодість Ваша ще довго квітне,

Усмішка сяє на устах,

І лиш хороше, радісне, привітне

Вам у житті перетинає шлях.

Вітаємо з днем народження 
акушерку ФАПу с. Чистилів  
Марію Василівну ДІДУХ, фель-
дшера ФАПу с. Буцнів Миросла-
ву Степанівну ПАКОШ, акушерку 
ФАПу с. Забойки Галину Петрів-
ну ЛІЧНЕР, молодшу медичну се-
стру ТРТМО Марію Євгенівну 
ТЕРЕБУС, медсестру з функціо-
нальної діагностики Наталію  
Романівну КЕЛЯР, водія ШМД  
Віктора Богдановича ГАЙДУ.

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 — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя-
пенсіонера Любомиру  
Михайлівну ЯРЕМУ.

Бажаємо жити довгі роки

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай здоров’я й щастя будуть

У Вашому домі завжди.

І незалежно від погоди

Нехай панує в ньому згода.

Ще від душі бажаєм щиро

Любові, спокою і миру.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоберезо-
вицької селищної ради Ярослава 
Петровича ВОЛОШИНА.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 
виконавчого комітету, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з одруженням 
депутата Ігровицької сільської 
ради Михайла Володимиро-
вича МОКРИЦЬКОГО та його 
наречену Мар’яну.

Щоб Ви довіку в добрі кохались,

У хвилях щастя завжди купались,

Щоб Вам лилися ріки медові,

В майбутнє слались шляхи чудові.

Щоб були діти у Вас, як квіти,

В теплі й любові Вам їх зростити.

Щоб все збулося, як забажалось,

Щоб тільки радість Вам усміхалась.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.


