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Честь, сила  
і слава нації

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі 

(“І Архімед, і Галілей…”, 
1860 р.).

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора та Ігоря КРОЧАКА.

На Тернопільщину знову прийшла сумна звістка. 10 серпня  
Україна втратила ще одного свого сміливого та світлого 
Героя: в боях під Іловайськом на Донеччині від обстрілу 
снайперів загинув наш земляк Андрій Дрьомін. 3 січня  
йому виповнилося 32 роки…
В зону бойових дій Андрій пішов добровольцем. Був  
гранатометником, разом із чоловіком журналістки Тетяни 
Чорновол Миколою Березовим воював у складі спецба-
тальйону МВС України “Азов”. Хлопці зналися давно.  
Коли Андрій приїхав до “Азова”, одразу попросився до  
чоти Миколи. Разом вони і загинули… Про загибель бійців 
на своїй сторінці у “Facebook” повідомив заступник  
командира батальйону “Азов” Ігор Мосійчук. 

12
-13 серпня в 
Тернопільській 
області було 
о г о л о ш е н о 

днями жалоби. Громадський 
діяч, доброволець баталь-
йону “Азов” Микола Ляхович 
повідомив на своїй сторінці 
в соціальній мережі: при 
спробі звільнення Іловайська 
загинув Микола Березовий, 
чоловік Тетяни Чорновол. 

“Він був чотовим, наша чота 
йшла за БМП та потрапила під 
снайперський обстріл з обох сто-
рін. Працювали російські 
найманці-специ 13,2 калібром. 
Спочатку був поранений гранато-
метник Андрій Дрьомін із Терно-
поля — позивний “Світляк”. Мико-
ла Березовий кинувся на допомо-
гу “Світляку” і теж отримав кулю в 
ногу. На жаль, ми супроводжува-
ли БМП, що постійно глохла і не 
мала запасу боєкомплекту для 
відстрілу. Довелося вантажити 
поранених під шаленим вогнем 
снайперів і лише дивом вдалося 
уникнути більших жертв. При цьо-
му снайпер ще раз підстрелив 
“Світляка”, і добив його — він 
отримав п’ять куль, дві з них ви-
тримав шолом. Поки ми вийшли 
з-під обстрілу з пораненими, і по-
ки приїхала медична допомога, 
Микола Березовий помер. Круп-
ним калібром йому розірвало ар-
терію на нозі в паху і навіть джгут 
не зміг зупинити кров”.

Деякий час були сподівання, 
що Андрій Дрьомін житиме. Ще в 
понеділок повідомили, що ліка-
рям вдалося врятувати поранено-
го. Іскра надії тліла до останньо-
го. Рідні та близькі Андрія ніяк не 
могли повірити повідомленню про 
загибель Світляка. На початку 
цього тижня тіло бійця разом із 
тілом його побратима Миколи Бе-
резового доставили до Києва. 12 
серпня Андрія привезли до Тер-
нополя. Зустрічали героя сотні 
тернополян, серед яких були ав-
томайданівці, представники УНА-
УНСО, активним учасником якої 
був Андрій, громадсько-політичних 
організацій.

Андрій Дрьомін був єдиним си-
ном у батьків. Тривалий час Дрьо-
міни жили в Нововолинську Во-
линської області, потім сім’я пе-
реїхала до Великого Глибочка 
Тернопільського району, де зараз 
живуть батьки його матері Ярос-
лави, вчительки зарубіжної літе-
ратури. Батько Сергій — вчитель 
фізичної культури. У Великому 
Глибочку подружжя почало зво-
дити будинок. За деякий час обоє 
потрапили в аварію. Дивом вижи-
ли. Щоб заробити чоловікові гро-
ші на дороге лікування, мати Ан-
дрія подалася за кордон на заро-
бітки. Довгих десять років прожи-
вала в Італії. Почувши про трагіч-
ну загибель сина, одразу повер-
нулась додому.

Друзі та близькі запам’ятали 
Андрія як надзвичайно скромну, 
спокійну і добру людину. Його так 
і називали — Світляк — той, що 
світиться в темряві. Саме такий 
позивний Андрій обрав собі на ві-
йні. Бойові побратими кажуть — 
він і справді був світлим. Світлий 
душею, діями і помислами. 

Обрав для себе одну з най-
більш мирних професій — кова-
ля, займався художнім коваль-
ством. Якби не війна, переко-
нані друзі, Андрій і надалі пра-
цював би ковалем. 

Андрій Дрьомін жив з Украї-
ною в серці, ніколи не залишав-
ся осторонь боротьби україн-

ського народу за свої права. 
Ще у двотисячних роках, коли 
був у середній віковій групі 
УНА-УНСО, брав участь в акції 
“Україна без Кучми”. З перших 
днів відстоював боротьбу укра-
їнців проти диктаторського ре-
жиму, перебував на київському 
Майдані в найтрагічніші дні ве-

ликих людських утрат. У зону 
бойових дій вирушив добро-
вольцем. Так і не встиг одружи-
тися… Як справжній патріот, не 
міг не піти боронити рідну зем-
лю від проросійських терорис-
тів. Коли йшов захищати Украї-
ну, сказав: “Краще я піду, ніж 
чоловіки, які мають малих ді-

тей”. Записався в батальйон 
“Азов”, де служать герої, які 
першими добровільно пішли в 
бій, коли були проблеми в 
Збройних силах України, а На-
ціональна гвардія ще тільки по-
чинала формуватися. 

Продовження на 2 стор.

Андрій Дрьомін був бійцем спецбатальйону 
МВС України “Азов”, членом УНА-УНСО.
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Герої не вмирають! ●

Панорама подій

Продовження.
Початок на 1 стор.

Друг Андрія Дрьоміна, фото-
журналіст, військовий історик 
Ігор Крочак, який три тижні тому 
бачився з Андрієм, коли терно-
поляни доставляли допомогу вій-
ськовим у зону АТО, розповідає: 

– Спогади про Андрія в мене 
світлі. Хоч я і старший за нього, 
але завжди вчився в Світляка 
врівноваженості. Зимою, коли 
була сильна заметіль, ми їхали 
потягом із Майдану. Це був мос-
ковський потяг. До Будапешта 
їхали москвичі, ми цілу дорогу 
розповідали їм, що насправді в 
нас твориться на Майдані. Я, як 
історик і журналіст, показував 
фотографії. Половина вагона 
слухала (їхали в плацкарті). Коли 
приїхали додому, Андрій сказав: 
“Добре, що ми не пішли спати. 
Хорошу роботу провели. Тепер 
хоча б часточка росіян знатиме 
правду, хто ми такі, українці”.

Товариш загиблого, тернопо-
лянин Андрій Юркевич говорив 
про Андрія: 

– Ми знали один одного чо-
тирнадцять років. Коли почалися 
військові дії, планували воювати 
разом. Але так сталося, що по-
трапили в різні батальйони. Час-
то зідзвонювалися, причому, Ан-
дрій телефонував частіше. На-
прикінці кожної розмови нагаду-

вав мені не забувати тримати 
зв’язок… У нас були діаметраль-
но протилежні погляди на життя, 
але дружба вища від будь-яких 
непорозумінь.   

– Андрій товаришував із моїми 
дітьми, – зі сльозами на очах 
розповідає жителька села Вели-
кий Глибочок, сусідка Дрьоміних 
Галина Бойко. – Був оптимістом, 
завжди міг розрадити, коли ви-
никали проблеми. Його девізом 
було: “Завжди вперед – назад 
дороги немає”. Батьки, дідусь 
Степан плекали в ньому любов 
до Батьківщини. Андрій стояв бі-
ля витоків створення УНА-УНСО. 
Жив у Тернополі, але завжди 
приїжджав у рідний Глибочок до 
батьків, допомагав у домашніх 
справах, мав “золоті” руки. Лю-
бив слухати музику, розбирався 
в комп’ютерах. Займався спор-
том. У нас у селі є доволі висо-
кий паркан. Андрій одним махом 
міг його перестрибнути. Патріо-
тичний, чесний, добрий, відпові-
дальний — таким Андрія 
запам’ятають рідні та друзі.      

– Він був найкращим другом 
для всіх, хто його знав, – сказав 
найкращий друг Андрія Дрьоміна 
Павло. – Всі його знали як Світ-
ляка, навіть для моїх дітей він на-
завжди залишиться як дядько 
Світляк. Бог забрав настільки до-
бру і щиру людину. Я в це просто 
не можу повірити. Дуже шкода, 

що так сталося.
Поховали Андрія Дрьоміна 13 

серпня в його рідному селі Вели-
кий Глибочок Тернопільського 
району. Провести героя в остан-
ню путь прийшли рідні, друзі, 
знайомі, односельчани, бойові 
побратими, з якими воював пліч-
о-пліч на Сході України, пред-
ставники міської, районної та об-
ласної влади – тисячі людей, від 
старого до малого. Сліз не стри-
мували ні жінки, ні чоловіки. Піс-
ля прощання із загиблим на 
подвір’ї його домівки під звуки 
похоронних маршів і стрілецьких 
пісень траурна процесія, яка роз-
тягнулася на сотні метрів, із 
жовто-блакитними й червоно-
чорними прапорами, знаменами 
УНА-УНСО та батальйону “Азов” 
вирушила до церкви Різдва Пре-
святої Богородиці. Попереду 
процесії молоді хлопці у виши-
ванках несли тризуб, сплетений 
з барвінку, діти всипали дорогу, 
якою несли військового, квітами. 
Поховали Андрія Дрьоміна під 
вигуки “Герої не вмирають!” і са-
люти військових.

Колектив редакції газети  
“Подільське слово” розділяє біль 
непоправної втрати з рідними й 
близькими загиблого військово-
го Андрія Дрьоміна, який разом 
зі своїми бойовими побратима-
ми сьогодні уособлює гідність, 
честь і славу української нації.

Честь, сила і слава нації
Бійці спецбатальйону МВС України “Азов” прибули  

у Великий Глибочок провести в останню дорогу свого бойового побратима.

Новації ●

1 серпня ц. р. на розширеній 
нараді керівників органів 
управління освіти за участі 
заступника голови Тернопіль-
ської ОДА  Наталки  
Михно обговорили питання 
організації діяльності закла-
дів освіти Тернопільської об-
ласті у 2014/2015 навчально-
му році та реалізації заходів 
щодо зменшення споживан-
ня енергоносіїв в осінньо-
зимовий період.

“Восени Росія може припинити 
постачання на територію України 
природного газу, тому завданням 
освітніх закладів цьогоріч є скоро-
чення його споживання на 30%, — 
наголосив директор департаменту 
освіти і науки Тернопільської ОДА 
Любомир Крупа. — Для реалізації 
цього завдання ми повинні провес-
ти комплекс заходів, зокрема, та-
ких, як перехід навчальних закладів 
на альтернативні види палива, 
електроопалення, заміна старих 
котлів, проведення санації (заміна 
вікон, дверей, дахів, утеплення го-
рищ, підвалів)”. 

З метою економії коштів цього-
річ дещо зміниться й формат на-
вчального процесу. “Згідно з лис-
том Міністерства освіти і науки 
України від 11 червня 2014 року 
№1/9-303 передбачено, що впро-
довж навчального року має бути 
відпрацьований 171 робочий день. 
Відтак, передбачений шестиден-
ний робочий тиждень, збільшення 
зимових канікул, розглядається 
можливість ущільнення навчально-
го матеріалу, — розповіла заступ-
ник директора Тернопільського об-
ласного комунального інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Галина Свінних. — Однак, ні ситуа-
ція в державі, ні заходи перефор-

матування освітнього процесу жод-
ним чином не повинні вплинути на 
якість освіти”.

Велику увагу цьогоріч нададуть 
безпеці у навчальних закладах 
Тернопільщини. “Україна знахо-
диться в стані війни, тому з метою 
убезпечення об’єктів освіти від 
можливих терористичних посягань 
та у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій, освітній процес потрібно 
переформатувати в режим поси-
леної уваги до безпеки”, — наголо-
сив помічник начальника управлін-
ня СБУ в Тернопільській області — 
начальник штабу координаційної 
групи антитерористичного центру 
Володимир Кулішов. — Важливо 
відпрацювати систему евакуюван-
ня та поводження з невідомими 
об’єктами. З метою посилення 
безпеки учнів та студентів реко-
мендуємо використовувати відеос-
постереження на території на-
вчальних закладів”. 

Куратор гуманітарної сфери На-
талка Михно подякувала присутнім 
за розуміння гострої ситуації. “Я 
знаю і розумію, що фінансове ста-
новище галузі освіти бажає бути 
кращим, а в умовах тотальної еко-
номії виконати поставлені завдан-
ня — ще складніше, — констатува-
ла Наталка Михно. — Тому для 
ефективної реалізації мети важли-
во, щоби співпрацювали влада, 
контролюючі служби та освітяни. Я 
переконана, такий формат роботи 
дасть позитивний результат”.

Довідково: 4 млн. кубів газу, а 
це близько 40 млн. гривень, мо-
жуть зекономити освітні заклади 
Тернопільської області, скоротив-
ши навчальний процес на один 
зимовий місяць.

За матеріалами  
Тернопільської ОДА.

Школярі вчитимуться  
по суботах

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Як зазначив речник інформацій-
ного центру РНБО Андрій Лисенко, 
сили АТО готуються до фінальної 
стадії операції зі звільнення Доне-
цька. Крім цього, він повідомив, що 
територія, яка контролюється бо-
йовиками на Донбасі, скоротилася 
на три чверті. На Донеччині бійці 
добровольчих батальйонів “Шах-
тарськ” та “Азов” за підтримки 
Збройних сил України взяли під 
контроль селище Мар’їнка та око-
лиці Донецька. Наприкінці минуло-
го тижня українські військові зачис-
тили від терористів три населених 
пункти – Круглик і Міусинськ Лу-
ганської області та Пантелеймонів-
ку на Донеччині, закріпилися в ра-
йоні Іловайська, готуючись до за-
вершального етапу операції зі 
звільнення міста. За повідомлення-
ми прес-центу АТО, 12 серпня 
звільнено Первомайськ Луганської 
області, Камишеваху, Каліново та 
Вуглегірськ Донецької. 13 серпня 
підрозділи Національної гвардії 
України ввійшли в місто Гірське на 
Луганщині, провівши без утрат 
операцію зі звільнення населеного 

пункту від терористів. Зараз сила-
ми Нацгвардії навколо міста облад-
нуються блокпости, служба на яких 
буде здійснюватися цілодобово. 
Найближчим часом співробітники 
МВС проводитимуть у Гірському 
заходи для стабілізації криміноген-
ної обстановки та забезпечення 
громадського порядку. У прес-
службі Нацгвардії нагадали, що 
Гірське – це найближчий рубіж до 
населеного пункту Первомайська і 
далі до Стаханова, де знаходиться 
одне з великих угруповань теро-
ристів. “Зараз терористи розбиті 
на кілька угруповань, близько п’яти, 
що істотно ускладнило доставку 
терористам підкріплення і боєпри-
пасів”, – наголосили у відомстві.

Кількість учасників АТО – понад 
50 тисяч військових. За даними 
ООН, із початку антитерористич-
ної операції на Сході України ста-
ном на 12 серпня загинуло що-
найменше 2086 осіб, поранено 
близько 5 тисяч. В організації за-
значають, що кількість загиблих 
за останні два тижні зросла прак-
тично вдвічі. Як повідомив речник 
інформаційного центру РНБО Ан-
дрій Лисенко, станом на 10 серп-

ня в зоні бойових дій на Сході 
України загинули 568 українських 
військовослужбовців, 2120 пора-
нені. За час АТО, яка триває з 7 
квітня, за різними даними знище-
но 17 українських літаків і верто-
льотів, унаслідок чого загинули та 
отримали поранення близько со-
тні бійців. Загальні матеріальні 
втрати становлять щонайменше 
200 млн. доларів.

РНБО звернулася до жителів 
Донецька і Луганська з проханням 
залишити міста встановленими гу-
манітарними коридорами. Крім то-
го, в РНБО запевняють, що готові 
надати весь можливий транспорт 
для вивозу людей з населених 
пунктів. Маршрути евакуації про-
ходять територією, яка контролю-
ється силовиками. За оцінками 
Агентства ООН у справах біженців, 
станом на початок серпня більше 
117 тисяч осіб є внутрішньо пере-
міщеними в межах України через 
трагічні події на Сході України. 
Кількість осіб, переміщених із Лу-
ганської та Донецької областей, 
різко зросла з початку червня – з 
2,6 тисяч осіб до 102 тисяч на по-
чаток серпня. Загалом жителі схід-

них областей становлять 85% за-
гальної кількості переміщених в 
Україні. Водночас, кількість пере-
селенців із Криму залишилася на 
позначці 15 тис. 200 осіб. Приміт-
но, що від початку цього року при-
тулку в Росії, за даними ООН, по-
просили 55 тис. 261 українець, у 
Польщі – 1067, у Білорусі – 199 лю-
дей. Кілька десятків українців звер-
нулися за притулком до Угорщини, 
Румунії, Словаччини та Молдови. 

Сьогодні на Тернопільщині пе-
ребуває 718 переселенців. Як по-
відомив начальник Тернопільського 
обласного відділення ДСНС Віктор 
Маслей під час засідання колегії 
Тернопільської ОДА, станом на 7 
серпня на Тернопільщину прибуло 
516 осіб зі східних регіонів України, 
ще 202 переселенці – із Криму. 

– Сьогодні в Тернопільському 
районі офіційно зареєстровано 12 
сімей громадян, які переміщені з 
тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерорис-
тичної операції. В них виховується 
21 дитина, – інформує в. о. дирек-
тора Тернопільського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Оксана Яріш. –  

Серед них дві сім’ї з Криму, які 
виховують п’ятеро дітей. Прожи-
вають біженці у Великих Гаях, Бі-
лій, Острові, Великих Бірках, Гаях 
Гречинських і Гаях Шевченків-
ських, двоє переселенців перебу-
вають у Петриківському геріатрич-
ному пансіонаті. Найважче в обла-
штуванні біженців – оформлення 
нового місця реєстрації. Сім’ям 
переселенців надано житло, ви-
плачуються соціальні виплати, хто 
бажав отримати роботу – працев-
лаштований, щоправда, не всі за 
професійним спрямуванням. За-
раз дбаємо про те, щоб влаштува-
ти дітей на навчання в садочки, 
школи, одному хлопцеві необхідно 
виділити місце за державним за-
мовленням у профтехучилищі. 
Тернопільська облдержадміністра-
ція, Тернопільське районне тери-
торіальне медичне об’єднання 
сприяють в організації оздоров-
лення та відпочинку сім’ям виму-
шених міґрантів у Заліщиках, Буча-
чі, Одесі. Допомагаємо в отриман-
ні гуманітарної допомоги та меди-
каментів тимчасовим переселен-
цям від Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України та небайдужих лю-
дей. Беремо до уваги всі прохання 
тимчасово переселених, намагає-
мося допомогти у вирішенні їхніх 
проблем.

Зона АТО: стадія загострення
Гаряча тема ●

Тернопільська районна державна адміністрація, Тернопільська ра-
йонна рада глибоко співчувають родині Гарматій з с. Чернелів-Руський 
з приводу тяжкої втрати – загибелі під час виконання бойового за-
вдання в антитерористичній операції на Сході України Володимира 
Михайловича Гарматія – офіцера, студента ТНЕУ. Україна для нього, 
22-річного хлопця, була понад усе, тому він без вагань пішов борони-
ти свою державу від ворога. Слава Україні! Героям слава!   

Тернопільська районна державна адміністрація, Тернопільська 
районна рада висловлюють співчуття родинам Дрьоміних і Зварич 
з Великого Глибочка з приводу загибелі в зоні АТО на Сході Укра-
їни в бою з терористами Андрія Сергійовича Дрьоміна — бійця 
спецбатальйону МВС України “Азов”, справжнього патріота Украї-
ни, активного учасника УНА-УНСО. Андрій Дрьомін добровольцем 
пішов захищати рубежі Української держави і загинув, як герой, 
віддавши своє життя за свій народ. Герой не вмирають! 

Громада села Великий Глибочок висловлює співчуття родинам 
Дрьоміних і Зварич з приводу тяжкої і непоправної втрати –  
загибелі в зоні АТО сина та онука, відважного воїна Андрія  
Сергійовича Дрьоміна. Вічна пам’ять!  
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Допоможемо армії ●

Микола КРАВЧУК. 
Фото Ярослава 

СТАРЕПРАВА.

“У цій війні перема-
гають прості люди, 
рядові фронту та 
волонтери”, — ці 
слова були лейтмо-
тивом прес-
конференції, яку 
т е р н о п і л ь с ь к и м 
журналістам дали 
громадські активіс-
ти, котрі минулого 
тижня доставляли 
гуманітарний ван-
таж для українсько-
го війська в зону 
бойових дій. Серед 
учасників прес-
конференції акти-
вісти Самооборони 
Майдану Іван Кова-
лик і Андрій Богун, 
депутат обласної 
ради, співголова ГО 
“Зарваницька ініціа-
тива” Володимир 
Болєщук, священик 
Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії УГКЦ о. Іван Гу-
ня, фотожурналіст Ярослав 
Стареправо.

За інформацією Івана Ковали-
ка, Самооборона Майдану спіль-
но з громадськими організаціями 
та суб’єктами господарювання 
області здійснили уже третю по-
їздку в зону бойових дій АТО, 
куди доставляли продукти харчу-
вання та речі першої необхіднос-
ті для наших військових, у тому 
числі призваних з Тернопілля. 

Чергова поїздка видалась не-
простою. Вона тривала 4 дні, 
упродовж яких тернопільські во-
лонтери подолали майже 3,5 ти-
сячі кілометрів.

За словами координатора гро-
мадської організації “Зарваниць-
ка ініціатива” Володимира Болє-
щука, дні перебування в самому 
пеклі воєнних дій перевернули 
його уяву про те, що насправді 
коїться на Сході України. “Офіцій-
на хроніка не завджи відображає 
реальний стан речей. А тому нам 
ще з більшою активністю необхід-

но допомагати українському вій-
ську. Тільки “Агропродсервіс”, 
який я представляю, на потреби 
військових виділяє велику частку 
своїх фінансових і матеріальних 
ресурсів. Лише цього разу ми до-
ставили в зону АТО м’ясних кон-
серв майже на 40 тисяч гривень. 
І так сьогодні чинить більшість ви-
робників, підприємців та пересіч-
них людей нашого краю. Солдати 
просили мене передати тернопо-
лянам за це низький уклін та щи-
ру подяку”.

Другий висновок, який зробив 
Володимир Болєщук: “Народже-
ну в екстремальних умовах укра-
їнську армію, яка має такий ви-
сокий моральний і патріотичний 
дух та готова захищати Батьків-
щину навіть ціною власного жит-
тя, перемогти неможливо. Якби 
весною тодішня влада так змобі-
лізувала українське суспільство, 
як сьогодні, Крим ніколи не був 
би російським. На наших очах 
розпочався потужний і незворот-
ній процес формування україн-
ської нації та реальне об’єднання 
Сходу і Заходу. І мова спілкуван-
ня людей цьому вже ніколи не 
завадить”.

Про особливе місце церкви в 
обстоюванні української держа-
ви у воєнних умовах під час 
прес-конференції наголосив 
отець Іван Гуня: “Як сказав нам 
при зустрічі один із солдатів (на 
жаль, я не знаю ні його прізви-
ща, ані звідки він), сьогодні нам 
особливо потрібна молитва і Бо-
же благословення. Патріотизм і 
звитяга військових заслуговують 
на найвищу похвалу. Не менш 
вражаючою є самопожертва во-
лонтерів, які з ризиком для влас-
ного життя щоденно надають 
військовим конче потрібну мате-
ріальну і моральну підтримку”.

Духівник висловився за ство-
рення в області спеціального 
центру надання психологічної і 
юридичної допомоги учасникам 
АТО. І влада при цій справі має 
бути не лише ініціатором, але й 
виконавцем.

Своїми враженнями про пе-
ребування в зоні АТО також по-
ділились самооборонівець Ан-
дрій Богун та фотожурналіст 
Ярослав Стареправо, який про-
демонстував мас-медійникам 
свої світлини з поїздки у зону 
бойових дій.

“Якби весною влада так змобілізувала 
українське суспільство, як сьогодні, 

Крим ніколи не був би російським…”

Володимир Болєщук передає  
бійцям АТО медичні препарати.

На виконання вимог статті 5 
Закону України “Про електрое-
нергетику”, інструкції про скла-
дання і застосування графіків об-
меження та аварійного відклю-
чення споживачів, а також проти 
аварійних систем зниження елек-
троспоживання (зареєстровано у 
Мін’юсті України 19.02.2007 р. за 
№151/13418) наказу ВАТ “Терно-
пільобленерго” від 21.07.2014 р. 
за №158 “Про введення в дію 
графіків обмеження і аварійного 
відключення споживачів та захо-
ди щодо проходження осінньо-
зимового максимуму наванта-
жень 2014-2015 рр.” обласною 
держадміністрацією затверджено 
графіки аварійних позачергових 
відключень споживачів електрич-
ної енергії та потужності.

При виникненні аварійних си-
туацій (зупинка блоків на атом-
них електростанціях, нестача па-
лива на теплових станціях) спа-
дає частота струму, що може 
призвести до виведення з ладу 
всієї енергосистеми. Тому роз-

роблені графіки позачергового 
зниження навантаження.

Під позачергові обмеження у 
Тернопільському районі підпада-
ють такі споживачі: ТОВ “СЕ 
Борднетце-Україна” в с. Байківці, 
філія “Склозавод” ТОВ ВКФ “Де-
кор” в с. Плотича, ПП Рибак  
с. Плотича, ТОВ “Віконт” у  
с. Миролюбівка.

Під позачергові відключення, 
згідно з графіком аварійних від-
ключень, підлягають такі населен-
ні пункти Тернопільського району: 
Лозова, Гаї Шевченківські, Гаї 
Гречинські, Шляхтинці, Буцнів, 
Велика Березовиця, Серединки, 
Острів, Петриків, Підгороднє, По-
чапинці, Драганівка, Забойки, До-
маморич, Довжанка, Байківці (Гаї 
Ходорівські).

Також заведено під дію авто-
матичного частотного розванта-
ження таких споживачів: ТКШБМ, 
Вторчермет, Будіндустрія, УПІК 
“Автобаза”, ПП Помилуйко, ТОВ 
“СЕ Борднетце-Україна”, фабри-
ка “Нова”, концерн РРТ та насе-

лені пункти: Драганівка, Поча-
пинці, Підгороднє, Забойки, До-
маморич, Біла, Чистилів, Велика 
Березовиця, Лозова, Гаї Шев-
ченківські, Гаї Гречинські, Шлях-
тинці, Курники, Стегниківці, Ду-
бівці, Петриків, Острів, Настасів, 
Малий Ходачків, Ангелівка,  
в тому числі сільськогосподар-
ські підприємства.

Звертаємось до всіх спожива-
чів: вчасно розраховуйтеся за 
спожиту електроенергію, корис-
туйтесь тільки технічно справни-
ми електроприладами.

Не порушуйте правил техні-
ки безпеки та правил технічної 
експлуатації електрообладнан-
ня, правил користування елек-
троенергією. Це дозволить нам 
забезпечити безперебійне 
електропостачання до всіх спо-
живачів.

Андрій БОГІВ, 
інженер-інспектор 

Тернопільського  
сільського РЕМ.

Енергозбереження ●

Готуємось до зими

Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) повідомляє, що від-
повідно до п. 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 “Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу-
вання”, конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних 
маршрутах загального користування в звичайному режимі руху, який мав проводитись 12 серпня 2014 
року, перенесено.

Конкурс відбудеться 27 серпня 2014 року о 10 год. у приміщенні Тернопільської районної державної 
адміністрації, каб. 310.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі Тернопільського району.

Призначення ●

Богдан Петрович Лихий наро-
дився 5 грудня 1983 року в селі 
Петриків Тернопільського райо-
ну. У 2006 році закінчив Терно-
пільський державний технічний 
університет ім. І. Пулюя за спе-
ціальністю “Менеджмент органі-
зацій”, присвоєно кваліфікацію 
маґістра з менеджменту. У 2010 

році закінчив Київський націо-
нальний університет внутрішніх 
справ за спеціальністю “Право-
знавство”, присвоєно кваліфіка-
цію юриста. Навчається в маґі-
стратурі Тернопільського націо-
нального економічного універси-
тету на факультеті державного 
управління. З 11 липня 2003 ро-
ку до 22 лютого 2008 року пра-
цював техніком відділу розра-
хунків населення КП “Тернопіль-
водоканал”. Із 18 червня 2008 
року до 28 листопада 2008 року 
– інженер-кошторисник 
ремонтно-будівельного управ-
ління ГУ МВС України в Київській 
області. Депутат Тернопільської 
районної ради від ВО “Свобо-
да”. З 15 грудня 2011 року пере-
бував на посаді головного спеці-
аліста організаційного відділу 
Тернопільської районної ради. 
12 серпня 2014 р. розпоряджен-
ням голови Тернопільської рай-
держадміністрації призначений 
на посаду першого заступника 
голови Тернопільської райдер-
жадміністрації.

Уляна Люлька — заступник 
голови Тернопільської 
райдержадміністрації

Уляна Михайлівна Люлька на-
родилася 10 жовтня 1981 року в 
селі Товстолуг Тернопільського 
району. У 2003 році закінчила 
Тернопільську академію народ-

ного господарства за спеціаль-
ністю “Фінанси”, присвоєно ква-
ліфікацію маґістра з фінансів. З 
24 грудня 2002 року до 27 лип-
ня 2005 року працювала на по-
саді провідного спеціаліста від-
ділу доходів та цінних паперів 
фінансового управління Терно-
пільської районної державної 
адміністрації. З 28 липня 2005 
року до 13 жовтня 2013 року – 
провідний спеціаліст відділу до-
ходів та економічного аналізу 
фінансового управління Терно-
пільської районної державної 
адміністрації. З 14 жовтня 2013 
року працювала на посаді го-
ловного економіста відділу до-
ходів та економічного аналізу 
фінансового управління Терно-
пільської РДА. 5 серпня 2014 р. 
розпорядженням голови Терно-
пільської райдержадміністрації 
призначена на посаду заступни-
ка голови Тернопільської рай-
держадміністрації.

Богдан Лихий — перший 
заступник голови 
Тернопільської 

райдержадміністрації

Ольга КУЛІКОВСЬКА,  
начальник відділу  

з виплати пенсій управління  
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі. 

У випадку працевлаштування 
пенсіонер зобов’язаний про-
тягом десяти днів повідоми-
ти про це управління Пенсій-
ного фонду, в якому перебу-
ває на обліку. Потрібно пода-
ти туди довідку з місця робо-
ти чи органу державної реє-
страції, трудову книжку  
тощо. 

Пенсіонер втрачає статус тако-
го, який не працює, не лише за 
умови працевлаштування на ро-
боту за трудовим договором 
(контрактом), а й тоді, коли пере-
ходить до категорії зайнятого на-
селення. Наприклад, у разі укла-
дання цивільно-правового дого-
вору з виконання робіт (надання 
послуг), реєстрації фізичною 
особою-підприємцем або само-
зайнятою особою. Єдиний виня-
ток — робота, пов’язана з органі-
зацією підготовки та проведення 

виборів. Таку роботу не вважають 
працевлаштуванням і вона не 
впливає на розмір пенсії.

Також варто мати на увазі, що в 
разі працевлаштування припиня-
ється автоматична індексація пен-
сії. У разі влаштування на роботу 
індексацію пенсії здійснюють після 
індексації заробітної плати (пункт 
9 Порядку індексації грошових до-
ходів населення). Індексацію за-
гального доходу пенсіонерів, які 
працюють, проводять у межах про-
житкового мінімуму, встановлено-
го для працездатних осіб. Напри-
клад, якщо заробітну плату визна-
чено на мінімальному рівні (сьо-
годні це 1218 грн.) і вище, індекса-
цію пенсії не здійснюють.

Після надання пенсіонером всіх 
необхідних документів розмір його 
пенсії перераховують, і в разі ви-
никнення переплати пропонують 
повернути її добровільно, інакше 
переплачені кошти утримувати-
муть із пенсії відповідно до рішен-
ня органу Пенсійного фонду або 
суду. Переплату утримують із пен-
сії в розмірі, що не перевищує 
20% місячного розміру пенсійної 
виплати.

Коментар фахівця ●

Якщо пенсіонер 
влаштовується на роботу

Ігровицька сільська рада оголошує конкурс на визнання пере-
візника твердих побутових відходів на території Ігровицької сіль-
ської ради. Пропозиції приймаються за адресою: 47701, Ігровицька 
сільська рада, с. Ігровиця,  вул. Гагаріна, 57, Тернопільський район, 
Тернопільська область. Тел.: 29-27-45, 29-27-46.



Програма телепередачП‘ятниця, 8 серпня 2014 року

18 серпня
понеділок 

19 серпня
ВіВторок

20 серпня
середа

21 серпня
ЧетВер

22 серпня
п’ятниця

23 серпня
субота

24 серпня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
07.30, 23.30 На слуху.
07.45, 00.30 Вiд першої особи.
08.25 М/ф.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Д/ф “Мисливцi на мамонтiв”.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.40 Х/ф “Райський куточок 2”.
15.45 Книга ua.
16.25 Т/с “Сержант Рокка”.
18.10 Euronews.
18.15 Час-Ч.
19.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Щастя в тарiлцi”.
21.40 Д/с “Схiд”.
21.50 Д/ф “Кофi Аннан. Вiдкладена мрiя”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00, 09.30 “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
         09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.00 “Мiняю жiнку 6”.
12.35 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати”.
22.45 Х/ф “Свати. Життя без гриму”.
01.00 Х/ф “Божевiльний на волi”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Почуй моє серце”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
11.55 Д/с “Склад злочину”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Склад злочину”.
13.10 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “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 “Аромат шипшини”.
22.35 Т/с “Справа для двох”. (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 «Маестро моди»
12.40 «Лікарська справа в Україні»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Чорний яструб» 
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. «Кати з Шаоліня» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.45 Надзвичайнi новини.
06.30 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
11.20 Х/ф “Бетмен”.
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Бетмен”.
14.15 Х/ф “Бетмен повертається”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Бетмен повертається”.
17.05 Х/ф “Тачка 19”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
00.00 Х/ф “Домiно”. (2).

стб
06.00 “Усе буде добре!”
07.45 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.55 Х/ф “Вагiтний”.
10.30 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
12.30 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.25 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Вiтер в обличчя”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.30 “Дочки-Матерi”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.55 М/с “КiтПес”.
07.05 Уся така раптова.
09.00 Т/с “Воронiни”.
16.00 Ревiзор.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за Ревiзором.
23.00 Х/ф “Смертельна зброя 3”.

канал “україна”
05.20 Т/с “Слiдчий комiтет”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15 Х/ф “Убити двiчi”.
13.00 Т/с “ОСА”.
14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Як викрасти хмарочос”. (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 17+.
15.50 Вiталька.
17.00 Дайош молодьож!
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 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 «Славетний лицар України»
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 Top shop.
10.50 Х/ф “Убити дракона”.
13.05, 19.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.55, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.45 Х/ф “Вiдставної кози барабанщик”.
18.10 Х/ф “Ми, двоє чоловiкiв”.
23.20 Х/ф “Танго над прiрвою”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30 Невiдоме про вiдомих.
07.35, 23.30 На слуху.
07.45, 00.30 Вiд першої особи.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.00 Хочу бути.
14.30 Українського роду.
14.45 Д/ф “Мiстерiя чорної матерiї”.
16.25 Т/с “Сержант Рокка”.
18.05 Euronews.
19.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Буддистськi ченцi Калмикiї”.
21.40 Д/с “Схiд”.
21.45 Д/ф “Українська Гельсiнська спiлка -
          вектор визначено”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
          09.00, 09.30 “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 09.35
          Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.15 Х/ф “Свати”.
12.45 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати”.
22.45 Х/ф “Свати. Життя без гриму”.
01.00 Х/ф “Привид Зоккомон”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Аромат шипшини”.
11.05 Т/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Склад злочину”.
13.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.45 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
16.45 Т/с “Небесна любов”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Аромат шипшини”.
22.35 Т/с “Справа для двох”. (2).
00.30 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”. (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. «Детективи» 
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. «Русалки» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Дивитися всiм!
10.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
12.30 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.00 Х/ф “Бетмен назавжди”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Бетмен назавжди”.
16.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Ударна сила”. (2).
00.10 Т/с “Стрiла”.
01.00 Х/ф “Кур`єр”. (2).

стб
06.10 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.15 “Зiркове життя. Дiти багатих теж плачуть”.
10.10 Х/ф “Успiх напрокат”.
12.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”.
15.00 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Вiтер в обличчя”.
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 Уся така раптова.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.35 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Х/ф “Смертельна зброя 4”. (2).

канал “україна”
06.05, 13.00 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (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, 17.00 Дайош молодьож!
14.50 17+.
15.50 Вiталька.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00, 21.35 Країна У.
22.00 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”
19.43 Реклама
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 Top shop.
10.00 Х/ф “Одного разу один”.
11.45 Х/ф “4:0 на користь Тетянки”.
13.25, 19.45 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.20, 21.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.10 Х/ф “Ми, що пiдписалися нижче”.
23.30 Х/ф “Чоловiчий характер, або 
         Танго над прiрвою-2”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30, 00.30 Вiд першої особи.
07.30, 23.30 На слуху.
07.40 Сiм iсторичних чудес України.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 19.45 З перших вуст.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Перша шпальта.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.00 Школа Мерi Поппiнс.
14.25 Околиця.
14.50 Як ваше здоров`я?
16.20 Х/ф “Днi лева”.
18.10 Euronews.
19.55 Д/ф “Василь Стус. Феномен суток”.
21.40 Д/с “Схiд”.
21.55 Д/ф “Тi десять рокiв. Євген Сверстюк”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
         09.30 “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
         09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.15 Х/ф “Свати”.
12.45 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.40 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати 2”.
22.35 Х/ф “Свати. Життя без гриму”.
00.50 Х/ф “Покинута”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Аромат шипшини”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Склад злочину”.
13.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.45 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
16.45 Т/с “Небесна любов”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Аромат шипшини”.
22.35 Т/с “Колишня дружина”. (2).
01.00 Х/ф “Френкi i Джоннi”. (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 «Щастя моє». Концерт П.Дворського
14.00 Х.ф. «Дрібка перцю» 
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. «Айріс» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.10 Сiм чудес України.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
11.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Лiтєйний”.
22.05 Факти. Вечiр.
22.25 Х/ф “Смертельний удар”. (2).
00.15 Т/с “Стрiла”.
01.05 Х/ф “Ударна сила”. (2).

стб
06.05 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 “Зiркове життя. Подолай свiй страх”.
10.10 Х/ф “Королева бензоколонки”.
11.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”.
15.00 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Вiтер в обличчя”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Хата на тата”.
00.20 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50 М/с “КiтПес”.
07.00 Репортер.
07.05 Уся така раптова.
10.00 Т/с “Воронiни”.
16.40 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
00.05 Репортер.
00.15 Х/ф “Ворон”. (2).

канал “україна”
06.05, 13.00 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (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, 17.00 Дайош молодьож!
14.50 17+.
15.50 Вiталька.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 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 Top shop.
10.30 Х/ф “Двоє пiд однiєю парасолькою”.
12.10 Х/ф “Вiдставної кози барабанщик”.
13.25, 19.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
15.20, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.10 Х/ф “Приморський бульвар”.
23.20 Х/ф “Ключi вiд неба”.
00.40 Х/ф “Вiйна пiд дахами”.

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.40 Сiм iсторичних чудес України.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.20 Урочистостi з нагоди 
         Дня Незалежностi України.
11.00 Молитва за Україну.
11.30 Д/ф “Ген волi”.
12.00 РЕКВIЄМ.
12.55 Православний вiсник.
13.20 Школа Мерi Поппiнс.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.15 Фольк-music. Святковий випуск.
15.40 Театральнi сезони.
16.25 М/ф “Про козакiв”.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
17.45 Д/ф “Павло Загребельний. До запитання”.
19.00 Святковий концерт 
         з Майдану Незалежностi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Концерт “Я люблю тебе, Україно!”

канал «1+1»
06.10 “Шiсть кадрiв”.
07.00 “Велика iлюзiя”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Гуфi та його команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
11.25 “Маша i ведмiдь”.
11.40 М/с “Пригоди Котигорошко”.
12.50 Х/ф “Король Артур”.
15.40 “Мiняю жiнку 6”.
17.25 “Розсмiши комiка 5”.
18.25 “Українськi сенсацiї. На Росiї”.
19.30 “ТСН”.
21.30 “День Незалежностi з Океаном Ельзи”.
00.30 Х/ф “Без неї”.

інтер
06.45 “Юрмала”.
08.40 “Вдалий проект”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
12.00 Х/ф “Дорога моя донечка”.
14.00 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
18.00 Х/ф “Я подарую тобi любов”.
20.00 “Подробицi”.
20.55 Х/ф “Вiй”.
23.40 Т/с “Вогнем i мечем”.

TV-4
06.00 Х.ф. «Скажене золото» 
07.30 «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. «Пригоди Тома Соєра» 
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. «Чорна долина» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
05.55 Факти.
06.25 Свiтанок.
07.00 Таксi.
07.25 Анекдоти по-українськи.
08.15 Зiрка YouTube.
09.30 Х/ф “Iван сила”.
11.15 Х/ф “Той, хто пройшов крiзь вогонь”.
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “Останнiй самурай”.
16.35 На передовiй.
17.45 Революцiя гiдностi.
18.45 Факти тижня.
20.25 Україна 2041.
21.20 Х/ф “Темний лицар.
          Вiдродження легенди”.
00.40 Х/ф “Той, хто пройшов крiзь вогонь”.

стб
06.10 Х/ф “Чародiї”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
12.10 Т/с “Вiтер в обличчя”.
16.00 “Х-фактор 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.35 “Один за всiх”.
21.50 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
23.40 Х/ф “Камiнний гiсть”.

новий канал
06.10 М/ф “Шкiльнi канiкули”.
07.35 Х/ф “Лускунчик: Принц горiхiв”.
08.30 Х/ф “План гри”.
10.40 М/с “Дракони: Вершники йолопа”.
12.35 М/ф “Тарзан”.
14.40 Уральськi пельменi.
16.25 Т/с “Воронiни”.
18.25 Х/ф “Гра Ендера”. (2).
20.40 Х/ф “Тiнi незабутих предкiв”.
22.40 Х/ф “Синевiр”. (2).
00.10 Х/ф “Хатина в лiсi”. (3).

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.50 Таємницi зiрок.
08.50 Х/ф “Готель для Попелюшки”.
11.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
19.00 Подiї тижня.
19.55 Подiї тижня. Спецiальний репортаж.
20.30 Т/с “Iнтерни”.
23.30 Великий футбол.

тет
06.00 М/ф “Битва за планету Терра”.
07.20 “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: чому 
         монстри закохуються?”
12.15 Х/ф “Цуценята Санти шукають скарби”.
14.05 Х/ф “Санта Клаус-3”.
15.55 Королева балу-2.
18.00, 22.00 6 кадрiв.
20.00 Розсмiши комiка.
00.00 Дiвчата зрозумiють.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Фільм-дітям” 
15.20 Д/Ф “Уклін великому всеукраїнцю”
15.30 “Шляхами Тараса”
15.45 “Крізь призму часу”
16.00 “Назбиране”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Спортивні меридіани”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 “Словами малечі про цікаві речі”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Так було»
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
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 Д/Ф “Мальовнича Україна”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Top shop.
10.30 Т/с “Брежнєв”.
14.30 Т/с “Бажана”.
01.25 Бiйцiвський клуб.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30, 00.30 Вiд першої особи.
07.35, 23.30 На слуху.
07.40 Сiм iсторичних чудес України.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 19.45 З перших вуст.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Д/ф “Шедевр”.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.00 Свiтло.
14.35 Надвечiр`я...
15.50 Кордон держави.
16.20 Х/ф “Коала в кухнi”.
18.00 Euronews.
20.00 Схеми.
20.30 Д/ф “Синонiм волi”.
21.40 Д/с “Схiд”.
22.00 Д/ф “На порозi iсторiї”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
          09.00, 09.30 “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
          09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.30 Х/ф “Свати 2”.
12.45 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Х/ф “Свати 2”.
22.35 Х/ф “Свати. Життя без гриму”.
00.50 Х/ф “Джошуа”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Аромат шипшини”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Склад злочину”.
13.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.45 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
16.45 Т/с “Небесна любов”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Аромат шипшини”.
22.35 Т/с “Колишня дружина”. (2).
01.00 Х/ф “Дещо про Генрi”. (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 «Щастя моє». Концерт П.Дворського
14.00 Х.ф. «Знову 18» 
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. «Сім’я» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.10 Т/с “Леся+Рома”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
11.45 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. Ранок.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Опiкун”. (2).
00.10 Т/с “Стрiла”.
01.00 Х/ф “Смертельний удар”. (2).

стб
06.10 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 “Зiркове життя. Окiльцювати 
         неодруженого”.
10.10 Х/ф “Любов Аврори”.
11.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.50 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”.
15.00 “Усе буде смачно!”
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Вiтер в обличчя”.
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 Уся така раптова.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.40 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
00.05 Репортер.
00.15 Х/ф “Табiр року”.

канал “україна”
06.05, 13.00 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (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, 17.00 Дайош молодьож!
14.50 17+.
15.50 Вiталька.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 6 кадрiв.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Європа очима українця”
15.00 «Глобальне попередження»
15.30 “Надія є”
15.45 “Тема дня”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Я любив Сестринівку незвичайно”
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”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Top shop.
10.30 Х/ф “Пригоди Буратiно”.
13.00, 19.50 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.55, 21.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.50 Х/ф “4:0 на користь Тетянки”.
18.30 Х/ф “Ключi вiд неба”.
23.40 Х/ф “Ми, що пiдписалися нижче”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.30 Вiд першої особи.
07.30, 00.30 На слуху.
07.40 Сiм iсторичних чудес України.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 19.45 З перших вуст.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Схеми.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.00 Як це?
14.30 Театральнi сезони.
14.55 Вiра. Надiя. Любов.
16.25 Х/ф “Капучино на трьох”.
18.15 Euronews.
21.25 Шустер-LIVE.
00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00, 09.30 “ТСН”.
06.45, 07.15, 07.35, 08.10, 09.10, 
         09.35 Снiданок з “1+1”.
07.10 “Особистий рахунок”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 М/ф “Аладiн”.
11.35 Х/ф “Свати 2”.
12.50 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.30 Х/ф “Викрасти за 60 секунд”.

інтер
07.00, 08.00, 09.00 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Аромат шипшини”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Склад злочину”.
13.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди радянського розшуку”.
14.45 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
16.45 Т/с “Небесна любов”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Мисливцi за дiамантами”.
01.15 Х/ф “За тобою”.

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. «Аве Марія» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Файне місто Тернопіль.
         Місто любові і весни
17.30 «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. «Здрастуй,смуток» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.10 Т/с “Леся+Рома”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
11.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.35 Дiстало!
14.35 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Лiтєйний”.
16.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 6”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Факти. Вечiр.
22.20 Х/ф “Небезпечна людина”. (2).
00.10 Т/с “Стрiла”.
01.00 Х/ф “Опiкун”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Бережiть чоловiкiв”.
07.40 Х/ф “Королева бензоколонки”.
09.05 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Чародiї”.
13.00 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.05 Т/с “Час любити”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 Т/с “Час любити”.
00.25 Х/ф “Любов Аврори”.

новий канал
05.50 М/с “КiтПес”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Уся така раптова”.
09.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
10.00 Т/с “Воронiни”.
16.45 Серця трьох.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
23.00 Х/ф “Гарольд i Кумар iдуть у вiдрив”. (2).
00.50 Репортер.
00.55 Х/ф “Нацiональний гольф i молокососи”.

канал “україна”
06.05 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25, 17.10, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Умови контракту”.
13.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (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 17+.
15.50 Вiталька.
17.00, 19.00 Розсмiши комiка.
18.00, 22.35 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 М/ф “Льодовиковий перiод-3.
          Ера динозаврiв”.
21.50 6 кадрiв.
23.25 Х/ф “Пiдйом з глибини”. (2).

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Україна невідома”
14.45 “Тема дня”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
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
09.00 Top shop.
09.30 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
11.10 Х/ф “П’ять вечорiв”.
13.00, 19.45 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.50, 21.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.50 Х/ф “Двоє пiд однiєю парасолькою”.
18.30 Х/ф “Вусатий нянь”.
23.30 Х/ф “Приморський бульвар”.

ут 1
06.00 Шустер-LIVE.
08.45 Пiдняття прапора України за участi 
        Президента України П. Порошенка.
09.30 Нацiональний вiдбiр на ДПКЄ-2014. Фiнал.
11.35 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
12.40 Свiтло.
13.10 Хочу бути.
13.30 М/с “Сандокан”.
14.25 Околиця.
14.55 Українського роду.
15.35 Наш спорт. Олiмпiйська слава України.
16.20 М/ф “Про козакiв”.
16.45 В гостях у Д. Гордона.
17.40 Концертна програма 
        “Символ країни - прапор України”.
18.45 Книга ua.
19.25 Д/ф “Харкiв 41-43. Життя як воно є”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Дреди епохи.
22.10 Моя країна.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.45 На слуху.
00.50 “Золотий гусак”.

канал «1+1»
06.05 “Шiсть кадрiв”.
07.00 “ТСН”.
08.00 М/с “Гуфi та його команда”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Х/ф “Мала Москва”.
14.30 “Вечiрнiй Київ”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї. На Росiї”.
21.20 “Анiмацiйний проект Кварталу 95
        “Мульти Барбара”.
22.30 Х/ф “День Незалежностi”.

інтер
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Вокзал для двох”.
13.00 Т/с “Я прийду сама”.
15.55 “Юрмала”.
18.00 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
22.30 Д/ф “Гаджьо”.
23.30 Т/с “На безiменнiй висотi”.

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Чорна долина» 
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. «Скажене золото» 
14.00 Файне місто Тернопіль. 
         Місто любові і весни
14.30 Мультфільми 
15.00 Х.ф. «Пригоди Тома Соєра» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 “Пісня моєї душі”. Концерт Н.Кулик
21.35 Х.ф. «Останній з собачого племені»                                            
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Прибуття» 

ICTV
06.10 Факти.
06.45 Свiтанок.
07.35 М/ф “Скубi Ду i король гоблiнiв”.
09.05 Зiрка YouTube.
10.30 Дача.
10.55 Х/ф “Прибульцi 2. Коридори часу”.
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Матриця”.
16.05 Х/ф “Матриця 2. Перезавантаження”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Матриця 3. Революцiя”.
22.40 Х/ф “Останнiй самурай”.

стб
06.25 Х/ф “Вам i не снилося”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
08.55 “Усе буде смачно!”
09.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
11.50 “Хатина н а тата”.
13.30 Т/с “Час любити”.
17.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
19.00 “Х-фактор 5”.
21.55 “Вагiтна в 16”.
22.55 “Дочки-Матерi”.
23.55 “Давай поговоримо про секс”.

новий канал
06.00 Нереальнi iсторiї.
08.10 Ревiзор.
12.45 Пристрастi за Ревiзором.
14.00 Уральськi пельменi.
15.45 Т/с “Воронiни”.
18.40 М/ф “Тарзан”.
20.40 Х/ф “Гра Ендера”. (2).
23.05 Х/ф “Хатина в лiсi”. (3).
01.00 Х/ф “Гарольд i Кумар iдуть у вiдрив”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
10.50 Х/ф “Нова сукня Корольової”.
12.45 Т/с “Умови контракту-2”.
22.00 Х/ф “Готель для Попелюшки”.
00.10 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя-2”.

тет
06.00 М/ф “Маленький Гобi”.
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 “Бiлка та Стрiлка.
           Пустотлива сiмейка”.
12.00 М/ф “Битва за планету Терра”.
13.25 Х/ф “Гензель i Гретель”.
14.30 Х/ф “Золотi леза: вогонь i лiд”.
16.20 Х/ф “Санта Клаус-3”.
18.10 М/ф “Льодовиковий перiод-3.
          Ера динозаврiв”.
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 “Прапор України”
15.35 “Україна невідома. 
          Розбудова держави”
15.45 “Думки вголос”
16.00 «Так було»
16.15 “Чудесний канал”
16.40 Д/Ф “Україна - рідний край”
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 “Шляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 Д/Ф “Дім Грушевських у Києві”
22.30 “Абетка здоров’я”

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Top shop.
10.30 Т/с “Бажана”.
21.25 Т/с “Брежнєв”.
01.20 Бiйцiвський клуб.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

диспетчер невідкладної медичної допомоги — 
0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допо-
моги — 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 до-
помоги — 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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Проводиться виплата однора-
зової грошової допомоги у 
разі загибелі (смерті), інвалід-
ності або часткової  
втрати працездатності 
військовозобов’язаних та ре-
зервістів, які призвані на на-
вчальні (або перевірочні) та 
спеціальні збори для прохо-
дження служби у військовому 
резерві.

Одноразова допомога — гаран-
тована державою виплата, право на 
її отримання відповідно до Закону 
України “Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та чле-
нів їх сімей” мають:

— у разі загибелі (смерті) вій-
ськовослужбовця, військово- 
зобов’язаного або резервіста, яко-
го призвано на навчальні (або пере-
вірочні) та спеціальні збори чи для 
проходження служби у військовому 
резерві — члени сім’ї, батьки та 
утриманці загиблого (померлого);

— у разі встановлення інвалід-
ності, що настала внаслідок пора-
нення (контузії, травми або калі-
цтва), отриманого під час виконан-
ня обов’язків військової служби (в 
період проходження військової 
служби) або внаслідок захворюван-
ня, пов’язаного з виконанням 
обов’язків служби (в період прохо-
дження ним військової служби), чи 
встановлення інвалідності особі піс-
ля її звільнення з військової служби 
внаслідок зазначених причин — вій-
ськовослужбовці, особи, звільнені з 
військової служби;

— у разі встановлення інвалід-
ності не пізніше, ніж через три міся-
ці після звільнення з військової 
служби чи після закінчення тримі-
сячного строку, але внаслідок за-
хворювання або нещасного випад-
ку, що мали місце в період прохо-
дження зазначеної служби — особи, 
звільнені з військової служби;

— у разі встановлення інвалід-
ності, що настала внаслідок пора-
нення (контузії, травми або калі-
цтва), заподіяного військово- 
зобов’язаному або резервісту при 
виконанні обов’язків військової 
служби або служби у військовому 
резерві, або не пізніше, ніж через 
три місяці після закінчення зборів, 
проходження служби у військовому 
резерві, але внаслідок захворюван-
ня або нещасного випадку, що мали 
місце в період проходження цих 
зборів, служби у військовому ре-
зерві — військово- зобов’язані або 
резервісти; 

— у разі отримання поранення 
(контузії, травми, або каліцтва) під 
час виконання обов’язків військової 
служби, що призвело до часткової 

втрати працездатності без встанов-
лення йому інвалідності — військо-
вослужбовці, військовозобов’язані 
або резервісти;

— отримання поранення (конту-
зії, травми або каліцтва) у період 
проходження строкової військової 
служби, що призвело до часткової 
втрати працездатності без встанов-
лення йому інвалідності — військо-
вослужбовці строкової служби;

— отримання поранення (конту-
зії, травми або каліцтва) при вико-
нанні обов’язків військової служби 
або служби у військовому резерві, 
що призвело до часткової втрати 
працездатності без встановлення 
йому інвалідності — військово- 
зобов’язані або резервісти. 

Одноразова допомога оформля-
ється та виплачується:

— членам сімей, батькам та утри-
манцям загиблого (померлого), 
особам звільненим з військової 
служби — через обласні військові 
комісаріати;

— військовослужбовцям, 
військовозобов’язаним або резер-
вістам, призваним на навчальні (або 
перевірочні) та спеціальні збори чи 
для проходження служби у військо-
вому резерві — через військові час-
тини, в яких вони проходять службу 
або збори. 

Розміри одноразової допомоги 
не залежать від службового стано-
вища військовослужбовця і станов-
лять:

— у разі загибелі (смерті)  
військовослужбовця, військово- 
зобов’язаного або резервіста, яко-
го призвано на навчальні (або пере-
вірочні) та спеціальні збори чи для 
проходження служби у військовому 
резерві — 609 тис. грн. (500-кратний 
прожитковий мінімум, встановле-
ний законодавством у 2014 році — 
1218 грн.).

Допомога виплачується рівними 
частками між особами, які мають 
право на її отримання. У разі відмо-
ви якоїсь з осіб від отримання одно-
разової грошової допомоги її частка 
розподіляється між іншими особа-
ми, які мають право на її отриман-
ня;

— у разі встановлення військо-
вослужбовцю, особі звільненій з 
військової служби інвалідності, що 
настала внаслідок поранення (кон-
тузії, травми або каліцтва) отрима-
ного ним під час виконання 
обов’язків військової служби або 
внаслідок захворювання 
пов’язаного з виконанням ним 
обов’язків військової служби: 

за 1 групу — 304,5 тис. грн. 
(250-кратний прожитковий міні-
мум);

за 2 групу — 243,6 тис. грн. (200-

кратний прожитковий мінімум);
за 3 групу — 182,7 тис. грн. (150-

кратний прожитковий мінімум);
— у разі встановлення військо-

вослужбовцю, особі звільненій з 
військової служби інвалідності, що 
настала в період проходження вій-
ськової служби, або внаслідок за-
хворювання, пов’язаного з прохо-
дженням ним військової служби, 
або встановлення особі, звільненій 
з військової служби, інвалідності не 
пізніше, ніж через три місяці після 
звільнення її з військової служби чи 
після закінчення тримісячного стро-
ку, але в наслідок захворювання 
або нещасного випадку, що мали 
місце в період проходження зазна-
ченої служби:

за 1 групу — 146,2 тис. грн. (120-
кратний прожитковий мінімум);

за 2 групу — 109,6 тис. грн. (90-
кратний прожитковий мінімум);

за 3 групу — 85,3 тис. грн. (70-
кратний прожитковий мінімум);

— у разі часткової втрати пра-
цездатності військовослужбовцю, 
який отримав поранення (конту-
зію, травму або каліцтво) під час 
виконання обов’язків військової 
служби без встановлення інвалід-
ності — у розмірі, що визначаєть-
ся у відсотках від 85,3 тис. грн. 
(70-кратний прожитковий мінімум) 
залежно від ступеня втрати пра-
цездатності, який встановлюється 
медико-соціальними експертними 
комісіями (МСЕК);

— у разі часткової втрати пра-
цездатності військовослужбовцем 
строкової військової служби, який 
отримав поранення (контузію, 
травму або каліцтво) у період 
проходження військової служби — 
у розмірі, що визначається у від-
сотках від 60,9 тис. грн. (50-
кратний прожитковий мінімум) за-
лежно від ступеня втрати працез-
датності, який встановлюється 
МСЕК;

— після прийняття рішення Мі-
ністром оборони України кошти 
надсилаються в обласний вій-
ськовий комісаріат (військову час-
тину), до якого були подані доку-
менти, для виплати одноразової 
допомоги отримувачем.

Виплата одноразової допомоги 
проводиться в порядку черговості 
відповідно до дати подання доку-
ментів після отримання Міністер-
ством оборони коштів, передба-
чених на ці цілі.

 
Володимир ГУРЮК, 
військовий комісар 

Тернопільського об’єднаного 
міського військового 

комісаріату, підполковник.

Соціальний захист 
військовозобов’язаних

Місцеві бюджети Тернополя  
і Тернопільського району отримали  

понад 325 мільйонів гривень
Саме на таку суму податків і зборів мобілізовано Тернопільською 

об’єднаною ДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області протягом січня-
липня цього року до казни обласного центру та району. Про це повідомив 
заступник начальника податкової інспекції Василь Кравець. Він зазначив, 
що до казни Тернополя надійшло близько 280 мільйонів гривень плате-
жів. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,6 млн. грн. 
більше. Бюджет Тернопільського району отримав майже 46 млн. грн., що 
на 2 млн. грн. перевищує аналогічний минулорічний показник.

На думку Василя Тарасовича, така позитивна тенденція зберігається 
вже протягом тривалого періоду. “Вважаю, що стабільне наповнення бю-
джетів усіх рівнів свідчить про зростання довіри платників до нашого ві-
домства та високу оцінку сервісів, запроваджених Міндоходами як для 
суб’єктів господарювання, так і для громадян,” — констатував він. 

29 мільйонів гривень — поповнення 
місцевого бюджету від плати за землю 

Саме стільки платежу сплатили платники податків Тернополя та Тер-
нопільського району протягом січня-липня 2014 року до місцевих бюдже-
тів, що на 1,9 млн. грн. більше, порівняно з відповідним періодом мину-
лого року.

Суб’єкти господарювання обласного центру поповнили скарбницю, 
сплативши трохи більше 25 млн. грн. цього платежу, що на 1,4 млн. грн. 
перевищує минулорічний показник. З них суб’єкти підприємницької ді-
яльності — юридичні особи сплатили 21,2 млн. грн. (на 1,3 млн. грн. біль-
ше), фізичні особи — 3,9 млн. грн. (на 100,6 тис. грн. більше).

Від платників податків Тернопільського району до бюджету надійшло 
3,8 млн. грн. плати за землю, що на 547,8 тис. грн. більше, порівняно з 
минулим роком. Суб’єкти господарювання — юридичні особи сплатили 
2,8 млн. грн. “земельного” платежу, а підприємці та громадяни — більше 
1 млн. грн., це відповідно на 493,2 тис. грн. та 54,6 тис. грн. більше, ніж 
торік. 

За матеріалами інформаційно-комунікаційного  
відділу Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ  

Міндоходів у Тернопільській області.

Податкові новини ●

“Підкажіть, чи можу я оплати-
ти ліцензію на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями 
та тютюновими виробами за річ-
ний період?”.

— Проводити оплату за весь 
період дії ліцензії не можна. 
Адже, законом передбачено, що 
плата за ліцензію на право роз-
дрібної торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими вироба-
ми знімається щоквартально рів-
ними частинами і зараховується 
до місцевого бюджету.

Після здійснення оплати, 
суб’єкту господарювання необхід-
но подати до контролюючого ор-
гану для внесення інформації про 
сплату наступного квартального 
платежу. Така інформація вносить-
ся на основі заяви довільної фор-
ми і копії платіжного документу.

За матеріалами 
інформаційно-комунікаційного 

відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 

у Тернопільській області.

“Гаряча лінія” ●

Важливо ●

Ольга КУЛІКОВСЬКА, 
начальник відділу з виплати 

пенсій управління Пенсійного 
фонду України  

в Тернопільському районі.
      
Недоотримана пенсія — це 
виплати, які пенсіонер не 
встиг отримати за життя. 
Відповідно до вимог Закону 
У к р а ї н и  “ П р о 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхуван-
ня” та Порядку надання та 
оформлення документів 
для призначення (перера-
хунку) пенсій, належну пен-
сіонерові суму пенсії, яку 
він не отримав через свою 
смерть, виплачують членам 
його родини. Під час роз-
рахунків суми враховують 
місяць, коли пішов із життя 
пенсіонер.

Недоотриману пенсію мають 
право отримати члени сім’ї, які 
проживали разом із пенсіонером 
на день його смерті. Також ма-
ють право на цю пенсію непра-
цездатні члени родини, що були 
на утриманні померлого пенсіо-
нера. І в цьому разі немає зна-
чення, проживали вони разом чи 
ні. До непрацездатних членів ро-
дини належать чоловік або дру-
жина, батько або мати, якщо во-
ни інваліди або досягли пенсій-
ного віку. Також непрацездатни-
ми членами родини є діти, що не 
досягли 18 років або старші, як-
що вони стали інвалідами до до-

сягнення 18 років. 
Особам, яким належить випла-

та недоотриманої пенсії, необхід-
но протягом шести місяців від дня 
смерті або оголошення пенсіоне-
ра померлим звернутися в тери-
торіальне управління Пенсійного 
фонду, де померлий перебував 
на обліку, з приводу виплати су-
ми пенсії. В цьому випадку необ-
хідно звернутися із заявою та на-
дати наступні документи — свідо-
цтво про смерть пенсіонера, до-
кументи, що підтверджують ро-
динні стосунки, довідки уповно-
важених органів за місцем про-
живання, зокрема, органів місце-
вого самоврядування, або інші 
документи, які підтверджують 
проживання з пенсіонером на 
день його смерті.

Непрацездатні члени родини, 
які не проживали разом із помер-
лими, подають документи, які за-
свідчують, що вони перебували 
на утриманні померлого пенсіо-
нера. Такими документами мо-
жуть бути, наприклад, довідка 
уповноважених органів за місцем 
проживання або рішення суду. 
Якщо за недоотриманою пенсією 
звертаються одразу кілька членів 
родини, тоді суму пенсії ділять 
між ними порівну.

Якщо у шестимісячний термін 
ніхто не звернувся за цією ви-
платою, сума увійде до складу 
спадщини. Для її виплати людям 
потрібно буде надати свідоцтво 
про право на спадщину, яке ви-
дають нотаріуси через півроку 
від дати смерті людини.

Недоотримана пенсія

Служба 101 ●

З початку 2014 року на вод-
них об’єктах Тернопільщини 
загинули 34 людини, з них 4 
— неповнолітні. Тернопіль-
ський районний відділ управ-
ління ДСНС України у Терно-
пільській області звертається 
до жителів і гостей нашого 
краю:  аби з вами не трапи-
лось біди, поводьтесь на во-
доймах обачно і обережно. 

Купатися краще вранці або вве-
чері, коли сонце гріє, але немає 
небезпеки перегрівання. Темпера-
тура води повинна бути не нижче 
17-19 градусів за Цельсієм, у більш 
холодній воді перебувати небез-
печно.  

Не слід доводити себе до озно-
бу. При переохолодженні можуть 
виникнути судоми, припинення ди-
хання, втрата свідомості. Краще 
купатися декілька разів по 15-20 
хвилин. Не можна входити та пірна-
ти у воду після тривалого перебу-
вання на сонці. Периферичні суди-
ни сильно розширені для тепловід-
дачі. При охолодженні у воді настає 
різке рефлекторне скорочення 
м’язів, що веде за собою припи-
нення дихання. 

Якщо немає поблизу обладна-
ного пляжу, безпечне місце для 

купання необхідно вибирати з по-
ступовим схилом та твердим чис-
тим дном. У воду слід заходити 
обережно. Не влаштовуйте грубі 
ігри на воді: не можна, підпливаючи 
під тих, хто купається, хапати їх за 
ноги, “топити”, подавати помилкові 
сигнали про допомогу та ін. Дуже 
обережно плавайте на надувних 
матрацах, автомобільних камерах і 
надувних іграшках. Вітром або пли-
ном їх може віднести дуже далеко 
від берега, а хвилею — захлеснути, 
із них може вийти повітря і вони 
втратять плавучість. 

Ніколи не пірнайте в незнайомих 
місцях, які спеціально не обладнані. 
Навіть якщо напередодні це місце 
було безпечним для стрибків, то за 
ніч могли щось вкинути у воду або 
плином могло принести корчі. Не 
запливайте далеко, тому що можна 
не розрахувати своїх сил. Купання 
із маскою, трубкою і ластами, по-
требує обережності. Не плавайте з 
трубкою при сильному хвилюванні 
води. Плавати треба тільки уздовж 
берега та обов’язково під постій-
ним наглядом, щоб вчасно могла 
прийти допомога при потребі. Не 
наближайтеся до суден, човнів і ка-
терів, які пропливають поблизу.

Пам’ятайте, порушення цих пра-
вил залишається головною причи-

ною загибелі людей на воді. Друга 
причина — самовпевненість, а по-
тім страх. Коли у воді судома зво-
дить м’язи, це лякає людину. На 
якусь мить розладнується дихання, 
втрачається координація рухів, го-
лосову щілину зводить спазм. Цьо-
го часом буває цілком достатньо, 
аби захлинутися. 

Судоми самі по собі не можуть 
утопити.  Треба лише уміло їм про-
тидіяти. Коли звело литку (а це, до 
речі, буває найчастіше), слід захо-
пити рукою пальці ноги, сильно 
притягти їх до себе і тримати так, 
незважаючи на біль. Допомагає 
енергійний масаж у воді напруже-
них м’язів. Та, як правило, через 
3-5 хвилин судоми минають без 
стороннього впливу. Отже, треба 
просто протриматися цей час на 
плаву, не панікувати.

 Громадяни, не наражайте своє 
життя на небезпеку та ризик, будь-
те вкрай обережними, відпочиваю-
чи на водоймах, неухильно дотри-
муйтесь елементарних правил, які 
дозволять вберегти життя та 
здоров’я.

За матеріалами 
Тернопільського РВ  

управління ДСНС України  
у Тернопільській області.

Тернопільська область:  
вода знову забирає людські життя

Колектив, члени виконкому і депутатський корпус Ступківської 
сільської ради висловлюють щирі співчуття депутату Повх Любо-
мирі Зіновіївні з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті 
батька Романюка Зіновія Федоровича.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі спів-
чуття вчителю початкових класів Фоці Надії Олексіївні з приводу 
важкої та непоправної втрати – смерті матері.
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Подорожі ●

Світ — це книжка,
 і той, хто не подорожує, 

читає лише одну сторінку.
Св. Августин.

 
Людмила ДЕЙНЕКА.

Святі місця… В Україні їх ба-
гато, і в цьому є щось диво-
вижне. Після мандрівок у свя-
ті місця немовби відкриваєть-
ся друге дихання: вони зці-
люють тіло, заряджають жит-
тєдайною енергією, дають 
спокій та умиротворення ду-
ші. Молитва у таких місцях 
— найщиріша та найбільш 
близька до Бога, енергетика 
— найпотужніша, бо Творець 
торкається їх своєю ласкою. 
У всі часи люди розуміли зна-
чення таких місць та селили-
ся поряд, шукаючи у них за-
хисту від незгод життя, бажа-
ючи долучитися до благодаті 
Господньої. Відтак будували 
монастирі, церкви, фортеці 
та замки, які збереглися до 
наших часів і милують око не-
повторною, колоритною архі-
тектурою. 

У неділю, 10 серпня 2014 р., 
працівники управління з експлуа-
тації майнового комплексу Терно-
пільської обласної ради вирушили 
у мандрівку Тернопільщиною. Цьо-
го гарного погожого дня відвідали 
Зарваницю, Бучач, Язловець, Ру-
комиш, які славляться своїми чу-
дотворними місцями. 

У купелі Святої Анни в Зарвани-
ці всі охочі мали змогу зануритися 
у воду, аби духовно та тілесно зці-
литись. Священнослужителі ка-
жуть, що оздоровлення відбува-
ються по-різному, але якщо люди-
на щиро вірить, відчути полегшен-
ня можна одразу. Народні перека-
зи оповідають, що до Зарваниці 
люди приходили не лише помоли-
тися перед іконою Божої Матері, 
але й оздоровитися. За легендою, 
одного разу занедужав князь Тере-
бовлянський Василько. Вислав він 
послів до монаха, якому уві сні яви-
лася Матір Божа, з проханням при-
йти до нього. Але чернець відповів, 
щоб князь сам прибув до чудот-
ворного місця. Василько приїхав, 
помолився і отримав зцілення. З 
вдячності за це він побудував церк-
ву поблизу джерела. Відтоді ще 
більше людей приходили сюди і 
отримували чудесні оздоровлення 
від своїх недуг.

На півдні Тернопільської облас-
ті, у Бучацькому районі, є село 
Язлівець, яке колись було містом. 
Учасники екскурсії ознайомилися 
з багатою історією Язлівця, яке у 
ХVI-XVII ст. називали Ключем від 
Поділля. Як місто Язловець був 
заснований у ХVI ст. бучацькими 
князями гербу “Habdank”. Язлі-
вецький замок, руїни якого збере-
глися, служив оборонним укрі-
пленням перед нападами татар, а 
згодом турків. У XVII ст. замок став 
резиденцією гетьмана Конєцполь-
ського, який побудував поруч свій 
палац. Останнім власником язлі-
вецького палацу і руїн замку був 
барон Христофор Блажовський. 
Сам він мешкав з родиною в су-
сідній Новосілці, а в палаці вла-
штовував прийоми та бали для 
місцевої знаті.  

Духовна історія цього поділь-
ського містечка пов’язана з відо-
мим зараз осередком духовності 
– Монастирем Сестер Непорочно-
го Зачаття Пресвятої Діви Марії. У 
вересні 1862 р. з Риму приїхала 
Марцеліна Даровська, яка на цей 
час шукала місця для жіночого мо-
настиря, а також для навчально-
виховного закладу, який сестри-
монахині мали намір організувати 
для дівчат. Христофор Блажов-
ський погодився віддати власний 
замок для духовних і освітніх по-
треб, але за однієї умови: сестри 
щороку мали брати на виховання 
дівчину, яку запропонує родина. 
Згодом Марцеліна викупила па-
лац, і він став власністю кляштору. 
Мати Марцеліна була переконана, 
що Язлівець – це вибрана Богом 
місцина. 

Уже в 1863 р. з Риму до Язлівця 

приїжджають чотири перші мона-
хині. У бенкетному залі палацу 
було облаштовано капличку. До 
кінця навчального року спільнота 
при монастирі налічувала 7 сестер 
і 20 дівчат-учениць. Так розпоча-
лася велика освітня справа Матері 
Марцеліни. 

Сестри працювали жертовно і з 
великим натхненням, за духовною 
допомогою до них зверталися міс-
цеві мешканці, монахині допомага-
ли усім, незважаючи на віроспові-
дання чи національність. Навесні 
1864 р. сестри відкрили при мо-
настирі школу для дітей із Язлівця 
та сусідніх сіл – Новосілки, Буряків-
ки та інших. Одразу зголосилося 
понад 200 охочих навчатися. Мар-
целіна Даровська володіла поль-
ською і українською мовами, тому 
не зважала на походження, вірос-
повідання, мову спілкування своїх 
вихованок. Труднощів, звичайно, 
не бракувало: 5 березня 1865 р. у 
лівому крилі будинку зайнялося. 
Був сильний вітер – полум’я швид-
ко поширювалось. Марцеліна Да-
ровська клякнула посеред подвір’я 
прямо в сніг, тримаючи вервицю в 
руках, і голосно молилася: “Госпо-
ди! Якщо це справа виключно люд-
ських рук – нехай згорить, а якщо 
Твоїх – рятуй!”. Полум’я умить по-
гасло. Всі присутні були вражені – 
сталося чудо. 

У 1873 р. було збудовано гробі-
вець на зразок римських ката-
комб. Зараз там покоїться прах 
сестер. Настоятелька монастиря 
Марцеліна Даровська відійшла у 
вічність 5 січня 1911 р., вона також 
покоїться в язлівецькому гробівці. 
За благочестиве життя і подвиж-
ницьку працю 6 жовтня 1996 р. 

папа Іван Павло ІІ проголосив 
Марцеліну Даровську блаженною.

З початком Першої світової ві-
йни монастир став прихистком 
для багатьох біженців, шпиталем 
для поранених. Сестри неустанно 
працювали, не шкодуючи сил і ча-
су, аби допомогти потребуючим. 
Поміж солдатами царської армії 
ходили легенди про те, що Божа 
Мати оберігає цей монастир і всіх, 
хто приходить сюди. Улан Владис-
лав Новацький мав видіння, на-
чебто з боку монастирського муру 
виходить пані в білосніжній одежі і 
підходить до вмираючих від ран 
солдатів. Ставши згодом майо-
ром, Новацький не соромився про 
це розповідати і присягнув Непо-
рочній Діві, що обов’язково, якщо 
виживе, піде в паломництво зі 
Львова до Язлівця. 

Рукомиш — ще одне цікаве міс-
це в околицях Бучача. Це маленьке 
село з населенням всього 400 
мешканців, відоме завдяки давньо-
му скельному монастирю на березі 
річки Стрипа. Вважається, що пер-
ші монахи з’явилися тут наприкінці 
ХІІІ століття, рятуючись від татаро-
монгольської навали, що охопила 
Київську Русь. Начебто тоді на вер-
шині гори ченці збудували каплич-
ку Св. Бориса і Гліба і видовбали 
дві печери: одну — для богослу-
жінь, іншу — для помешкання. Міс-
це, в якому знаходиться монастир, 
це так звані Травертинові скелі — 
величезне родовище травертину 
— матеріалу, придатного для ви-
робництва облицювальних виро-
бів. Родовище відкрили працівники 
тресту “Київгеологія” у 1975 році, 
але, враховуючи значення місця 
для місцевих мешканців, розро-

бляти його не наважилися. 
Спочатку в обителі жили два 

ченці, а згодом їх кількість збіль-
шилася до восьми. У 1712 році в 
монастирі оселилися ще троє 
монахів-василіян з Бучача. До на-
ших днів зберігся видовбаний у 
скелі печерний храм з назвою 
“Божий гріб”. Церква була місцем 
молитви у всі часи свого існуван-
ня. Особливо багато людей тут 
збиралося на свята Св. Онуфрія, 
Св. Бориса і Гліба, Воздвиження 
Чесного Хреста, а напередодні 
Успіння Пресвятої Богородиці в 
печерній церкві моляться цілу ніч. 
Тут завжди лежить фігура помер-
лого Христа, а в страсну п’ятницю 
сюди виносять плащаницю для 
поклоніння. 

У 1754 році Микола Потоцький 
відкрив при монастирі отців васи-
ліян у Бучачі гімназію і наказав чен-
цям переселитися з Рукомиша до 
бучацького монастиря. Монастир 
мав припинити своє існування, 
проте, щоб зберегти обитель, на-
місник Рукомиша, майор війська 
Потоцького і Бучацький комендант 
Фадей Венгерський перетворив 
монастирську церкву на парафі-
яльну. Микола Потоцький продо-
вжував опікуватися храмом, і у 
1756 році подарував йому унікаль-
ний дзвін, який зберігся донині. У 
1768 році на місці старої монас-
тирської церкви Фадей Венгер-
ський збудував новий кам’яний 
храм, який було освячено деканом 
отцем Хадзинським під титулом 
Св. Онуфрія. Товщина стін храму 
сягає 1,5 метра, що дозволяє при-
пустити, що церква мала виконува-
ти й оборонні функції. Протягом 
багатьох років браму Онуфрієв-
ської церкви прикрашала фігура 
Св. Онуфрія, створена в кінці 
1750-х років геніальним майстром, 
скульптором Іоганном Пінзелем. 

Мури і будівлі цих величних 
споруд, цілющі джерела поряд з 
ними, що б’ють життєдайною во-
дою, природа та щирість людей у 
цих місцинах викликають неймо-
вірні відчуття, створюють непо-
вторний настрій, залишають теплі 
спогади на все життя. Якщо ви 
хочете подорожувати, почніть зі 
святих місць. Гортаючи сторінки 
історії козацької звитяги, навчає-
мося шанувати минуле, торкаю-
чись сакральних пам’яток, надиха-
ємося на дальший духовний роз-
виток і самовдосконалення, а це 
те, чого маємо навчити прийдешні 
покоління.

Молитва там найщиріша

 Учасники екскурсії біля підніжжя  
Травертинових скель в Рукомиші Бучацького району.

Працівники управління з експлуатації майнового комплексу Тернопільської обласної ради на 
території монастиря Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Язлівці Бучацького району.

Природне джерело і водоспад біля скельного монастиря ХІІІ ст.  
у с. Рукомиш Бучацького району. 
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Домашня консервація ●

Порадниця

Літо  
рік годує

Помідори  
для зимової закуски

Петрушку дрібно посікти, часник вича-
вити, змішати з сіллю, цукром, оцтом і 
водою, ретельно розмішати до повного 
розчинення солі та цукру.

Помідори вимити, обсушити, нарізати 
товстими кружальцями. Вкласти помідори 
в скляний або керамічний посуд, полива-
ючи кожен шар заливкою, накрити криш-
кою, зверху покласти гніт і поставити на 3 
дні у холодильник. Можуть зберігатися 
кілька місяців.

Для заливки: 2 пучки петрушки, 3 го-
ловки часнику, 1 ч. ложка з гіркою солі, 1 
ст. ложка цукру, 3 ст. ложки оцту 9%, 0,5 
склянки перевареної холодної води.

Кетчуп домашній
Інгредієнти:
4 кг помідорів
500 г кислих яблук
500 г цибулі
2 склянки цукру
1 склянка оцту
10 горошин гвоздики
10 горошин духмяного перцю
10 горошин гіркого перцю
10 лаврових листків
2 ч. ложки (неповні) кориці
1 ст. ложка меленого червоного перцю
2 ст. ложки солі
2 ст. ложки крохмалю.
Помідори, яблука і цибулю змолоти на 

м’ясорубці. Додати цукор, оцет, гвоздику, 
духмяний і гіркий перець, лаврове листя та 
сіль. Перемішати і варити 30-40 хв. Потім 
процідити через марлю і варити ще 1 год. 
За 10 хв. до готовності додати крохмаль, 
корицю, а також червоний перець. Коли 
закипить, вимкнути і розлити в банки.

Томати як свіжі
Помідори помити, нарізати на 4-6 час-

тин, поставити на вогонь. Не солити! Як 
тільки закиплять, розкласти у підготовлені 
простерилізовані банки і закрити. Пере-
вернути і вкрити.

За бажання перед консервуванням по-
мідори можна очистити від шкірки. Взимку 
використовувати у стравах, де потрібні 
свіжі помідори, — піца, суп, соус...

Помідори у власному 
соку з часником і перцем

Інгредієнти (на 3-літрову банку):
1,8-2 кг помідорів середньої стиглості
2 кг перестиглих помідорів (для томат-

ного пюре)
1/4 склянки дрібно нарізаного часнику
1/4 склянки натертого кореня хрону
250 г болгарського перцю
2 ст. ложки солі
4 ст. ложки цукру.
Подрібнити перестиглі помідори і зва-

рити до м’якості, перетерти через сито, 
додати сіль і цукор, часник і хрін, а також 
болгарський перець, двічі змелений на 
м’ясорубці. Довести до кипіння. Вийде 

близько 1,5-1,7 літра томатного пюре.
У банки вкласти помідори середньої 

стиглості, залити гарячим томатним пюре 
і відразу ж закрити кришками.

Фаршировані  
зелені помідори

Інгредієнти:
3 кг зелених помідорів
2 солодких червоних перці
1 морква
1 головка часнику
Зелень петрушки
Спеції — лаврове листя, духмяний пе-

рець, гвоздика
Для маринаду:
3 літри води
3/4 склянки солі
1,25 склянки цукру
1 склянка оцту
1 пекучий перець — за бажанням.
Помідори вимити, надрізати кожен до 

середини. Перець почистити і нарізати 
дрібненькою соломкою. Часник почисти-
ти, нарізати пластинками. Моркву наріза-
ти тоненькими кружальцями. У розріз по-
мідора викласти перець, часник, моркву.

Для маринаду з’єднати всі складники. 
На дно банки покласти петрушку, скласти 
помідори, залити маринадом. Літрову 
банку з помідорами стерилізувати 15 хв.

Якщо любите гостріші помідори, можна 
у розріз додати пекучого перцю, який на-
різати дрібною соломкою.

Салат з рисом і перцем
Інгредієнти: 
2 кг помідорів
1 кг солодкого перцю
1 кг цибулі
1 кг моркви
0,5 літра олії
1 склянка рису
1 склянка цукру
2 ст. ложки солі.
Помідори нарізати великими дольками, 

перець — соломкою, цибулю — кружальцями, 
моркву натерти на грубій тертці. Все виклас-
ти у велику каструлю, додати олію, переміша-
ти, варити 40 хв. Тоді додати сирий рис, цу-
кор, сіль, перемішати, варити ще 40 хв.

Помідори, мариновані  
з болгарським перцем
Інгредієнти (на 3-літрову банку):
помідори (кількість залежить від величи-

ни плодів)
4 стручки солодкого перцю
головка часнику
2 парасольки кропу
Для маринаду:
1,5 літра води
1,5 ст. ложки солі

6 ст. ложок цукру
85 мл оцту 9%.
Часник нарізати не дуже тонкими плас-

тинками. Помідори ретельно вимити й об-
сушити. У місці плодоніжки зробити ножем 
невеликий надріз і вставити туди пластинку 
часнику. Перець почистити і нарізати уздовж 
на смужки.

У простерилізовані банки покласти пара-
сольку кропу, шар помідорів, шар перцю, 
знову кріп, помідори, перець — наповнити 
банку по “плічки”.

Для маринаду змішати воду, цукор і сіль, 
довести до кипіння, залити помідори і зали-
шити на 15 хв. Маринад злити у каструлю, 
довести до кипіння, додати оцет, залити по-
мідори, закрити банку, перевернути догори 
дном і накрити ковдрою. Залишити на добу. 
Зберігати в темному прохолодному місці.

Лечо з перцю  
“15 хвилин”

Інгредієнти:
5 кг помідорів
5 кг болгарського перцю
2 кг цибулі
4 ст. ложки солі
0.5 кг цукру
1 склянка оцту
1,5 склянки олії.
Помідори змолоти на м’ясорубці. Варити 

масу у каструлі 15 хв., додати сіль, цукор, 
олію і оцет, варити ще 15 хв. Додати наріза-
ний уздовж на 6-8 частин перець і варити ще 
15 хв. Додати подрібнену цибулю, варити 
ще 15 хв. Ще через 15 хв. розлити у банки, 
закрити.

Перець, маринований  
по-вірменськи

Інгредієнти:
7 кг болгарського червоного перцю
по 150 г зелені селери і петрушки
6-7 зубчиків часнику
лаврове листя, перець чорний горошком.
Для маринаду:
0,5 літра олії
0,5 літра води
80 мл оцту 9%
100 г цукру
3 ст. ложки солі.
Перці почистити, промити, розрізати на 

4-6 смужок. Зелень нарізати не дуже дрібно, 
часник нарізати брусочками.

Інгредієнти для маринаду налити в ема-
льовану каструлю, дати закипіти. Перці по 
кілька вкладати в маринад і бланшувати 2-3 
хв. Шумівкою вийняти, перекласти в миску, 
вкласти наступну порцію перців і так зварити 
всі.

На дно літрових простерилізованих банок 
покласти лавровий листок, трохи зелені з 
часником, 5-7 горошин чорного перцю. Ви-
класти до середини банки перці, покласти 
ще трохи зелені з часником, чорний перець 
горошком і знову перець до верху, акуратно 
утрамбовуючи. Банки залити до верху мари-
надом.

Банки прикрити стерильними кришка-
ми, стерилізувати 20 хв. з моменту заки-
пання. Закрити, перевернути, накрити і 
залишити до наступного дня.

Баклажани в томаті
Інгредієнти:
3 кг баклажанів
3 кг помідорів
1 кг болгарського перцю
2 головки часнику
2 стручки гострого перцю
1-2 яблука — за бажанням
100 г солі
100 мл оцту 5%
2 склянки цукру
1 склянка олії.
Всі овочі, крім баклажанів, нарізати і 

подрібнити за допомогою м’ясорубки (або 
блендера, не дуже дрібно), скласти в ка-
струлю. Поставити на плиту, додати сіль з 
цукром і олію.

Нагріти до кипіння, додати оцет і 
закип’ятити.

Баклажани нарізати товстими кружаль-
цями або напівкружальцями і покласти в 
киплячий маринад. Варити на середньому 
вогні 20 хв., розкласти разом з марина-
дом у простерилізовані гарячі банки і за-
крити.

Баклажанове лечо
Інгредієнти:
4 кг баклажанів
2 кг помідорів
1 кг болгарського перцю
1-2 гіркі перці — за бажанням
1 кг моркви
8-10 ріпчастих цибулин
2 склянки рафінованої олії
1-2 головки часнику
0,5 склянки оцту 9%
4 ст. ложки солі
1 склянка цукру.
Баклажани помити, нарізати невелики-

ми кубиками. Моркву натерти на грубій 
тертці. Часник дрібно нарізати. Помідори і 
гіркий перець змолоти на м’ясорубці. Ци-
булю нарізати півкільцями, болгарський 
перець — соломкою або кубиками. Всі ін-
гредієнти скласти в каструлю або емальо-
ване відро, влити оцет і олію. Варити одну 
годину.

Лечо одразу ж розкласти у стерильні 
банки і герметично закрити простерилізо-
ваними кришками. Перевернути, накрити 
теплою ковдрою до повного охолодження.

Аджика з баклажанами
Інгредієнти:
5-літрове відро помідорів
0,5 кг яблук
0,5 кг моркви
1 кг баклажанів
250 г часнику
150 мл олії
125 мл оцту
200 г цукру
сіль, гіркий перець — до смаку
кріп, петрушка — до смаку.
Плоди змолоти на м’ясорубці, змішати 

з олією, цукром і сіллю і варити 1-1,5 год., 
постійно помішуючи. За 15 хв. до закін-
чення варіння додати зелень, часник і 
оцет. Закрити в простерилізовані банки і 
накрити до повного охолодження.

Час консервувати помідори! Солоні, 
мариновані, квашені томати давно 
стали особливим типом страв, які 
радують сніжною, морозною зимою. 
Господині, які щороку консервують, 
зазвичай намагаються знайти якийсь 
новий рецепт, експериментувати. 
Тому вдалих вам заготівель!

Ароматні перці прикрасять стіл як 
закуска, компонент для салату або 
пікантне доповнення до смаженого 
м’яса.

Заготівлі з баклажанами — універ-
сальна страва. Завжди виручить, ко-
ли завітають несподівані гості. Мож-
на подати й до пісного столу.
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100-річчя Українського січового стрілецтва ● Вітаємо! ●

Українські січові стрільці 
(УСС, усуси) є одним із уні-
кальних вітчизняних вій-
ськових феноменів ХХ сто-
ліття. В роки незалежності 
стрілецька тема опинилася 
в тіні визвольних змагань, а 
відтак дещо випала із сус-
пільного обговорення. Факт 
скорочення владою матері-
алу про УСС у шкільних під-
ручниках є додатковою під-
ставою актуалізувати 
пам’ять про звитяги січових 
стрільців.

Більш ніж через два століття 
після Полтавської битви 1709 ро-
ку українцям вдалося відновити 
своє військо. Відродження без-
посередньо пов’язане з розкві-
том пожежно-спортивних това-
риств “Січ” і “Сокіл” на початку 
ХХ століття та Першою світовою 
війною. 28 червня 1914 року, ко-
ли в Сараєві було вбито австрій-
ського престолонаслідника 
Франца Фердинанда, у Львові 
відбувався крайовий з’їзд “Січі”. 
У ньому взяло участь близько 10 
тис. членів товариства, які пред-
ставляли 916 осередків. Галицькі 
українці показали себе силою, з 
якою варто рахуватися, тим біль-
ше, що Галичина мала б стати 
авансценою бойових дій.

У цей час українські політики 
закликали молодь стати під 
синьо-жовтий прапор Україн-
ських січових стрільців для бо-
ротьби проти Російської імперії, 
а громадськість – матеріально 
підтримати організацію свого 
війська. На заклик зголосилося 
близько 28 тис. добровольців та 
було зібрано кілька сотень тисяч 
крон пожертв. Тоді до УСС могли 
вступати лише особи, які не під-
лягали мобілізації, тобто віком 
до 18 або ж після 50 років (пізні-
ше – після 55). Характерним є 
спогад про добровольців відомо-
го політичного діяча Володимира 
Темницького: “Перед одним на-
шим вербунковим комісаром 
стає поважний наш хлоп. Волосє 
снігом припорошене, чоло поо-
ране журбою, на руках мозолі 
довголітньої праці. Праворуч і лі-
воруч два хлопці 17-ти і 18-літні. 
“Пане комісарю! – каже, а голос 
звучить твердо, як сталь. – Я 
маю п’ять синів, три вже у вій-
ську, а я, старий, і отсі два па-
рубчаки голосимося до україн-
ських стрільців... Прийміть нас 
всіх трьох разом. Нехай і ми по-
можемо нашому народови добу-
вати волю”.

Швидке захоплення росій-
ським військом Галичини позна-
чилося й на формуванні УСС. 
Вчасно до Львова потрапили ли-
ше 10 тис. легіонерів. Евакую-
вавши їх до Стрия, австрійське 
командування дало згоду на 
створення легіону в кількості ли-
ше 2,5 тис. осіб та залучення до 
нього з резерву тільки 20 
старшин-українців.

Особливістю Легіону УСС ста-
ла також присутність у бойових 
лавах жінок. Фактично це була 
єдина військова частина, де на 
рівні з чоловіками служили й 
жінки. Одна з них, Софія Галеч-
ко, у щоденнику за 11 вересня 
1914 року записала: “Мої мрії 
здійснилися – працюю для Укра-
їни, йду кувати кращу долю… 
Кинула я книжки, науку, старий 
спокійний Ґрац, забула про рід-
ню, про іспити й увесь світ… 
Крила вистрілили з рамен і лечу 
на стрічу сонцю золотому…”.

У перших боях, що відбулися 
в Карпатах, поміж відзначених 
“за хоробрість” опинилася й 
жінка-усус Олена Степанів. Ко-
ли австрійський генерал Фляй-
шман нагороджував її, то заува-
жив: “Перший раз маю щастя 
винагородити медаллю хоро-
брість жінки і тішить мене, що 
на вашій груді заблистить від-
знака, яку досі лише вояк-
мужчина міг здобути”.

Бойовий шлях УСС усклад-
нювався невизначеністю австро-
угорської влади щодо галичан. 
Підозрюючи їх у проросійських 

настроях, австрійці не поспіша-
ли довіряти стрільцям важливі 
бойові пости. Восени та взимку 
1914-1915 років усуси, як най-
молодша формація, були задіяні 
в “стежній” службі. А справжню 
бойову славу здобули у травні 
1915-го на Маківці. У той час 
Львів відвідав російський імпе-
ратор Микола ІІ, і його візиту 
командування хотіло присвяти-
ти прорив карпатського фронту 
та швидкий наступ на Відень. 
Ціною 47 загиблих, 76 поране-
них та 35 полонених стрільці 
зупинили московське військо. У 
наказі команди 55-ї австрійської 
дивізії з нагоди боїв на Маківці 
гідно відзначено й усусів: “Укра-
їнці! З великою гордістю може-
те глядіти на ваші найновіші 
геройські подвиги. Кожний му-
сить славитися приналежністю 
до Вашого корпусу, бо матиме-
те право назвати себе вибра-
ною частиною”.

Подальші бойові дії УСС най-
більше будуть пов’язані з Терно-
пільщиною. У липні 1915 року 
стрільців відвідав австрійський 
престолонаслідник, майбутній 
імператор Карл Габсбург. Після 
цього візиту легіон було пере-
творено на окрему одиницю – 
полк, а низка вояків отримала 
бойові нагороди. Після наступ-
ного великого бою під Семиків-
цями 1 листопада 1915 року ні-
мецьке командування у звіті до 
штабу армії зазначило: “З нами 
йшли в наступ українські добро-
вольці. Це, мабуть, найкращий 
відділ з усієї австро-угорської 
армії”.

Успішними, але дуже жертов-
ними стануть бої у вересні 1916-
го, а особливо бій під горою 
Лисонею. Загалом же повні 
втрати (вбиті, ранені, полонені) 
стрілецтва тільки того місяця 
становитимуть 1300 осіб. Уже 
наступного року після бою під 
Конюхами в складі УСС зали-
шиться лише дев’ять старшин та 
444 стрільці. Хоча легіон УСС 
налічував на початках 2500 
стрільців, станом на 1 листопада 
1918 року через їхні лави про-
йшло понад 9 тис. осіб.

Прикордонні землі Тернопіл-
ля мали величезне стратегічне 
значення для обох імперій. У 
містах нашого краю в попередні 
десятиліття споруджено значну 
кількість австрійських касарень 
(армійських казарм), густа сітка 

залізничних шляхів мала забез-
печити оперативне перекидання 
сюди додаткових сил австрій-
ського війська. Та, як не дивно, 
цього не було достатньо для 
успішного ведення війни. 

Хронологія подій:
15 червня 1917 р. – приїзд 

російського політичного діяча, 
голови Тимчасового Уряду Росії 
Олександра Керенського до 
Тернополя. 

27 червня 1917 р. – україн-
ська маніфестація у Тернополі.

29-30 червня 1917 р. – битва 
УСС із російськими військами 
між селом Бишки (тепер Козів-
ського р-ну) та Зборовом.

1 липня 1917 р. — битва під с. 
Конюхи, де російські підрозділи 
взяли в полон майже весь полк 
УСС.

11 липня 1917 р. — російська 
армія захопила Тернопіль.

19 липня 1917 р. — австро-
німецькі війська перейшли в 
контрнаступ.

25 липня 1917 р. — вступ в 
Тернопіль пруської гвардії ні-
мецької армії.

29 липня 1917 р. — останній 
бій січових стрільців біля с. Бур-
дяківці Борщівського району над 
Збручем.

Бій під Бурдяківцями залишив 
помітний слід у героїчному літо-
писі стрілецтва. Він увійшов у 
історію як одна з найуспішніших 
операцій Легіону УСС. Деякий 
час вони стояли над Збручем, а 
14 вересня 1917 р. їх стягнено 
до с. Залісся (Чортківський ра-
йон), де Легіон пробув до кінця 
листопада. В Залісся прибув з 
вишколу (начальна військова 
школа) цілий курінь під команду-
ванням отамана Мирона Тарнав-
ського, якого призначили коман-
диром всіх фронтових сил УСС. 
З тим куренем повернулося на 
фронт багато відомих давніх 
старшин і стрільців з так званої 
“старої війни”, колишніх поране-
них на горі Лисоні, що поверну-
лися зі шпиталів. А серед них 
також і сотник Дмитро Вітов-
ський. Легіон значно поповнив 
свій бойовий склад. Відроди-
лось давнє, духовне і ідейне 
життя. Центр політичної актив-
ності УСС перенісся знову з Ко-
ша і Вишколу до фронтових час-
тин. Серед дискусій на зборах 
обговорювалися політичні події 
та майбутня доля УСС.

1918 року російська армія 

вже не була здатна до боротьби: 
фронт занімів. Збруч розділив 
два світи: старого австрійського 
порядку і української революції. 
Останньою краплею в перепо-
вненій чаші неспокою і непев-
ності стала звістка про передачу 
Галичини під владу відродженої 
Польщі. Не тільки серед стріле-
цтва, але й серед українського 
населення запанувало сильне 
обурення. Політичне керівництво 
Загальної Української Ради ухва-
лило протест та закликало весь 
регіон до непокори. “Перед на-
ми ніби фронт, але за ним Укра-
їнська держава... Ми не найми-
ти, щоб служити Австрії, яка на-
ми торгує” — чулося в розмовах 
між стрільцями і старшинами. Чи 
не час вже розлучитися зі зрад-
ливою Австрією? Все виразніше 
вимальовувався інший фронт: не 
на Схід проти своїх же братів — 
українців, а на Захід.

Вдруге січовим стрільцям по-
трібно було вирішувати свою до-
лю. Від їхнього рішення, крім них 
самих, залежала багато в чому і 
подальша доля Галичини та її ко-
рінного населення. Тому було 
вирішено зібратися і обговорити 
політичне і військове становище 
УСС. Місцем зустрічі вибрано не-
великий ліс біля села Гуштин. На 
таємній нараді старшин в гу-
штинському лісі в грудні 1917 р. 
знову вирішувалось майбутнє сі-
чових стрільців. Один з ініціато-
рів її скликання — підхорунжий 
УСС Дмитро Паліїв вніс пропо-
зицію, щоб Легіон перейшов 
Збруч і став на службу до УНР. 

5 грудня 1917 року сотник 
Дмитро Вітовський, який був ду-
шею стрілецтва, організував зі-
брання. Обговорювали два про-
екти: Дмитра Паліїва і поручника 
Цьокана. Паліїв обстоював дум-
ку, що УСС не повинні залиша-
тися на стороні Австрії. “Треба з 
Австрією порвати, перейти 
фронт і віддатися Українській 
державі”, — наполягав він. За 
його планом, під різними причи-
нами стрільці мали об’єднатися 
з вишколом і запасом, що стоя-
ли в тилу, і тоді назавжди роз-
прощатися з Австрією. Такий 
перехід з технічного боку не 
представляв надто великих 
труднощів. Різні частини Легіону 
розділяли всього кільканадцять 
кілометрів, та й фронт був по-
близу. А на самій лінії вогню 
стояла технічна сотня УСС. На 
ділянці фронту усуси могли пе-
рейти через Збруч. За такий 
план промовляли і відкрито ан-
тиавстрійські настрої рядового 
стрілецтва. Більшість старшин 
також вважали цей план найкра-
щим.

Але на противагу рішучим на-
строям січовиків виступали нео-
днозначні політичні наслідки та-
кого рішення. Якщо б усуси пе-
рейшли Збруч і покинули свої 
позиції, негайно розпочалися б 
репресії проти українського на-
селення і стрільців, що зали-
шаться в тилу і на італійському 
фронті. На весь світ Австрія про-
голосить українців зрадниками.

Зовсім протилежну думку ви-
словлював поручник Цьокан. Він 
зазначав, що перехід на бік УЦР 
причинив би більше шкоди, ніж 
користі. Переходячи на Велику 
Україну, УСС позбавили б Гали-
чину зародку власної армії, яка 
вже скоро може бути дуже по-
трібна. Знову зав’язалась довга 
дискусія... 

Сотник Дмитро Вітовський 
не був проти розриву з Австрі-
єю і переходу УСС під команду 
центральної влади, але напо-
лягав, що на це ще не настав 
час. “Треба приготовлятись, 
бути готовим на всяку несподі-
ванку”, — були останніми сло-
вами Вітовського на нараді. 
Його думка і перемогла. Січові 
Стрільці залишились в Галичині 
і надалі служили народу і спра-
ві, за яку боролися. А гуштин-
ський ліс ще і досі таїть в собі 
нерозгадані таємниці перебу-
вання там Вітовського та його 
побратимів.

Шляхетність і сила
Щиро і сердечно 

вітаємо з 50-річчям 
з о о т е х н і к а -
о р г а н і з а т о р а  
ПП “Агрофірма 
“ М е д о б о р и ”  
Марію Іванівну  
ПЕЛЕШОК.

За роком рік життя 

невпинно лине,

Дарує весен веселковий час.

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив ПП 
“Агрофірма “Медобори”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора ТОВ “Стегників-
ське”, заслуженого працівника 
сільського господарства України 
Мирона Михайловича КУБАНТА.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – блакиті,

Хай обминають горе і біда.

З повагою — колектив ТОВ 
“Стегниківське”.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу клубом села Малий Ходач-
ків Тернопільського району Дарію 
Іванівну ПОПІВ.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім. 

З повагою – працівники відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури. 

Вітаємо з ювілеєм завідуючу 
клубом села Застінка Тернопіль-
ського району Галину  
Миколаївну СІРАНТ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою – працівники відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Ірина ГУМЕННА, 
с. Чернелів-Руський.

Серця наші сьогодні такі 
стомлені від війни, що ве-
деться на Сході України. Бу-
ваємо розчаровані, спусто-
шені, особливо, коли при-
возять загиблих із зони АТО. 
Чорним крилом махнула 
смерть і над нашим  
селом… 

Лікуймо наші серця і душі мо-
литвою. Бо молитися — це зна-
чить черпати з нескінченного 
джерела Божої ласки поживу для 
душі.

А ще я люблю мою рідну при-
роду, люблю побути наодинці з 
нею. Поле зустрічає мене сліпу-
чим сонцем у безмежності літ-
нього неба. З-під ніг вистрибу-
ють невтомні коники, а навкруги 
линуть пахощі польових квітів. 
Ось так пий очима яскраві барви 
природи, слухай ніжні мелодії 
спекотного літнього дня, збирай 
враження, черпай натхнення, від-
почивай душею. Ти одна серед 
поля. Немає війни, немає горя. 
Почувся гуркіт комбайна. Мир. 
Збирають хліб! Над стернею сів 
лелека. Повільно походжає. Пора 
додому.

У річці тихо, зажурено стоїть 
сіра чапля. Це вона так риба-
лить. Ось чапля знялась. Дивно 
закрутила гачком шию. Полетіла 
рибалити в інше місце.

Тихий вітерець приніс голос 
пастухів. Це вони женуть корів до 
водопою.

Тільки б не було війни!

Відпочинок 
для душі

Образок ●

Почесну варту біля 
Державного прапора 
України та прапора 

ОУН-УПА під час 
панахиди за  

полеглими в боях  
за Самостійну  
Україну біля  

символічної могили 
січових стрільців у 

Чернелеві-Руському 
несуть Ольга Балик 
(справа) і Соломія 

Бойко. Фото 2007 р.



П’ятниця, 15 серпня 2014 року10 Час місцевий
Розіграш 
№783
від 10.08.2014 р.
Кульки —  17, 23, 

68, 61, 41, 21, 60, 
51, 5, 37, 56, 4, 6, 

27, 12, 39, 33, 53, 47, 29, 20, 
62, 8, 7, 52, 46, 30.

Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 164 366 грн.
3 лінії у 3 полях — 55 гравців — 

2 173 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 264 гравці 

— 19 грн.
2 лінії — 520 гравців — 114 грн.
1 лінія — 55 464 гравці —  

7 грн. 
Бiлет   № 388556 — Харківське.

Розіграш
№1393
від 13.08.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №1.
Виграшні номери:  

46, 21, 51, 2, 10, 19.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 4348 

грн.
4 номери — 49 гравців — 

248 грн.
3 номери —  897 гравців —  

23 грн.
2 номери — 7188 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1352
від 13.08.2014 р.
Виграшні номе-

ри:  33, 02, 09, 37, 
15, 26.

Мегакулька — 7.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 6 275 

грн.
4 номери — 155 гравців —  

177 грн.
3 номери — 2 159 гравців — 

21 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець —  

5 000 000 грн.
4+ Мегакулька — 42 гравці — 354 

грн. 
3+Мегакулька — 541 гравець — 

42 грн.

Грайте і вигравайте ●Футбол ●

ПРОДАМ
* пшеницю. Тел.: (0352) 49-

26-34, (097) 437-62-86.
* 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.

* 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. 

* 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.

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

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

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

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
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, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 
оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

ПОСЛУГИ
* міняю дубові двері 2100Х1100 

на соснові. Тел. 096 903-37-81.
* фуршетні столи до урочис-

тих подій (серця, лебеді тощо). 
Тел. 098 592-71-01.

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

*лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич 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 газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення водо-
нагрівачів, пральних машин, кон-
диціонерів, лічильників; заміна сто-
яків, водопроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасникам 
Великої Вітчизняної війни — зниж-
ки. 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; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 грн./
м2. Власне риштування, підсобни-
ки, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098-
531-95-46.

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

* 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, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-

монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

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

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

* послуги тамади, народні ве-
сільні обряди. Тел. 098 592-71-
01.

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

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

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

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

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. 

У матчах чергового туру чем-
піонату Тернопільського ра-
йону з футболу три з чоти-
рьох лідерів у своїх групах 
зазнали поразок. У першому 
дивізіоні футболісти з Вели-
ких Бірок переграли досі не-
переможних фаворитів із 
Грабівця з рахунком 6:3.

 Інші зустрічі в першій лізі за-
вершилися з такими результата-
ми: Велика Березовиця — Товсто-
луг 1:0, Івачів — Шляхтинці 2:2, 
Плотича — Дичків 4:0, Гаї-
Шевченківські — Дубівці 1:4, Миш-
ковичі — Великі Гаї 2:4. На рахунку 
команди з Грабівця залишилося 
34 очки, футболісти з Плотичі на-
брали 30 балів, 28 заповітних 
пунктів — у колективу з Дубівців, 
по 25 турнірних очок у представ-
ників Великих Бірок і Товстолуга. 
До речі, колектив із Плотичі здо-
був п’яту перемогу поспіль, по три 
вікторії в останніх трьох турах здо-
були футболісти з Дубівців і Вели-

ких Бірок. Уперше після серії три-
валих поразок порадували своїх 
прихильників футболісти Великої 
Березовиці, забивши єдиний м’яч 
на останніх хвилинах другого тай-
му. Внизу турнірної таблиці про-
довжується падіння колективів з 
Івачева і Гаїв-Шевченківських, 
яким тепер тільки звитяги в на-
ступних іграх допоможуть не по-
низитися в класі.

В групі “А” другої ліги першої 
поразки зазнав лідер з Озерної, 
поступившись своїм переслідува-
чам із Пронятина з рахунком 2:4. 
Інші ігри принесли такі результа-
ти: Цебрів — Довжанка 5:0,  Ігро-
виця — Підгороднє 3:0, Домамо-
рич — Кутківці 4:1, Козлів — За-
бойки 6:3. Гравці з Озерної випе-
реджають своїх переслідувачів на 
шість очок. Зараз в їхньому активі 
28 балів, у футболістів Пронятина 
22 очки, інші претенденти на пе-
ремогу в групі значно відстали — 
в колективу з Домаморича 18 
пунктів, у команди Довжанки 16 

балів. Перші перемоги в другому 
колі здобули команди з Цеброва 
(другу поспіль) та Ігровиці (перша 
в турнірі). Продовжує падіння в 
турнірній таблиці колектив із За-
бойок, який після ряду невдач 
опустився на восьме місце. 

В групі “Б” зустрічалися колек-
тиви, які займають перші два міс-
ця. На відміну від інших лідерів, 
футболісти з Білої вирішили не 
псувати своїх турнірних показни-
ків, упевнено перегравши переслі-
дувачів із Романівки з рахунком 
5:1. В інших зустрічах зафіксовано 
такі результати: Стегниківці — “Ди-
намо” (Ступки) 4:1, Жовтневе — 
Байківці 3:4, Гаї-Шевченківські-2 
— Лозова 1:3, Смиківці — Малий 
Ходачків 3:8. Зараз в команди з 
Білої 31 турнірне очко, у футболіс-
тів із Романівки залишилося 25 
балів, колектив із Байківців набрав 
23 пункти, у представників з “Ди-
намо” (Ступки) залишився 21 бал. 

У групі “В” аж чотири колективи 
постійно міняються місцями на 

вершині турнірної таблиці. Після 
звітного туру команда з Великого 
Глибочка знову повернулась на 
перше місце і розділила його з 
Прошовою. В обох колективів за-
раз по 27 очок, 25 балів залиши-
лося у футболістів з Острова, 24 
пункти в команди з Великої Луки. 
Зустрічі в групі завершилися з та-
кими рахунками: Білоскірка — 
Грабівці-2 9:2, Великий Глибочок 
— Петриків 2:1, Плотича-2 — Баво-
рів  +:- (3:0), Острів — Товстолуг-2 
0:2, Велика Березовиця-2 — Вели-
ка Лука 3:7, Лучка — Прошова 0:4. 
Команда з Баворова не виїхала на 
календарну гру до представників 
Плотичі-2, тому їй зараховано тех-
нічну поразку. Тішать своїх уболі-
вальників новачки з Товстолуга-2, 
які заявились тільки в другому колі 
і здобули дві перемоги поспіль.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

Чемпіонат Тернопільського району:  
синхронні поразки лідерів

За останні декілька років на 
Тернопільщині в рази змен-
шилася кількість емігрантів. У 
2014 році, чи не вперше за 
тривалий період, тих, хто по-
вернувся в Україну, більше, 
ніж бажаючих емігрувати за 
кордон.

— У першому півріччі цього року 
для отримання дозволу на виїзд на 
постійне місце проживання (далі — 
ПМП) за кордон до нас звернулося 

трохи більше трьох десятків терно-
полян і жителів області, — повідо-
мила головний спеціаліст сектору 
еміграційної роботи УДМС України 
в Тернопільській області Надія  
Петрів. — У той же час повернулися 
в Україну півсотні краян.

Для порівняння: за перші шість 
місяців 1998 року дозвіл на виїзд на 
ПМП за кордон отримали 248 жите-
лів області, у 2004 р. — 263.

Тенденція до зменшення кіль-
кості бажаючих оселитися за кордо-

ном на Тернопільщині спостеріга-
ється з 2010 року. Так, вже у 2011 
році, порівняно з початком двоти-
сячних, бажаючих емігрувати з 
України стало вдвічі менше.

Довідково: 
Термін розгляду заяви на отри-

мання дозволу на виїзд на постійне 
місце проживання — три місяці. 
Вартість послуги 195,31 грн. Підста-
ви для відмови у надані дозволу на 
виїзд на ПМП передбачені ст. 6 За-
кону України “Про порядок виїзду з 

України і в’їзд в Україну громадян 
України”. Детальніше про умови 
отримання адміністративної послу-
ги можна дізнатися, зателефону-
вавши на гарячу лінію Управління 
ДМС України в області за номером 
27-13-89, або завітавши у територі-
альний підрозділ міграційної служ-
би за місцем проживання.

 
За матеріалами УДМС України  

в Тернопільській області.

На Тернопільщині зменшилася кількість 
бажаючих емігрувати за кордон

Суспільство ●

На Тернопільщині працівниками ДАІ у період з 11 серпня по 
14 вересня 2014 року проводяться цільові профілактичні 
заходи під умовною назвою “Документ”.

Ці заходи спрямовані на документування правопорушень, скоє-
них учасниками дорожнього руху, які пред’явили працівникам Дер-
жавтоінспекції візитні картки керівництва Департаменту ДАІ, 
ГУМВС, УМВС та УДАІ, різного роду талони, спеціальні перепустки, 

посвідчення, дозволи тощо, що містять прохання сприяти праців-
никам ДАІ в безперешкодному їх пересуванні автотранспортом на 
території держави, про надання їм допомоги, а також з метою не-
допущення уникнення відповідальності за порушення правил до-
рожнього руху.

Олег ПРОКОПОВИЧ,  
т.в.о. начальника ВДАІ Тернопільського району.

Безпека руху ●

“Документ”  — цільові профілактичні заходи
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У селі: 
– Сусіде, я ще десять гектарів колгосп-

ної землі прикупив! 
– А я думаю: чому твій кінь за хлівом 

повісився?

В Америці є дороги, які побудували, 
але забули відзначити на карті. В Україні є 
дороги, які відзначили на карті, але забу-
ли побудувати.

На футбольному матчі один із глядачів 
запитує хлопчика: 

– А де ж ти гроші взяв на такий дорогий 
квиток? 

– Батько купив. 
– А де він сам? 
– Удома. Квиток шукає…

Мало хто знає, що у лікаря Айболита 
був брат – патологоанатом Айпомер.

Викладач – викладачеві: 
– Але й студенти мені попалися тупі! 

Пояснюю теорему – не розуміють. Пояс-
нюю вдруге. Не розуміють! Утретє пояс-
нюю. Сам вже зрозумів. А вони не розумі-
ють...

Прапорщик командує солдатами: 
– Так. Копати тут, тут і тут! А я поки піду 

дізнаюся, де потрібно...

Міліціонер побачив злочинця ... Але той 
був старший, ніж він, за званням.

– Любий, ти проведеш мене додому?
– Тільки поглядом, кохана…

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.
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Овнам, які мають дітей, цей тиждень обі-
цяє приємні клопоти. Ви із задоволенням 
будете займатися облаштуванням свого 
житла і вихованням дітей. Хороший час для 
подорожей. Якщо ви в туристичній поїздці, 
вас чекає багато приємних вражень. На-
прикінці тижня до вас здалеку приїдуть ро-
дичі.

У Тельців можуть виникнути непорозу-
міння з друзями. Ви можете не зовсім пра-
вильно зрозуміти чиїсь слова і зробити по-
спішні висновки. У ці дні краще не плануйте 
нічого на тривалу перспективу: навряд чи 
зможете реально окреслити шляхи досяг-
нення своєї мети. Друга половина тижня 
принесе багато приємних хвилин спілкуван-
ня з оточуючими. Можливо, вас запросять 
на пікнік чи на дачу. 

Початок тижня складатиметься не дуже 
сприятливо. При спілкуванні можете відчу-
ти, що від вас щось приховують. Крім того, 
обговорення вашого плану дій може викли-
кати розбіжності. Друга половина тижня 
буде пов’язана з приємними подіями у ва-
шому житті. Швидше за все вас втішать 
вдалі покупки. Хороший час для придбання 
товарів для дому.

На початку тижня зірки не радять Ракам 
робити генеральне прибирання. Ви будете 
дуже незібрані, тому ризикуєте створити 
ще більший хаос, до того ж можете загуби-
ти дуже потрібну і коштовну річ. Друга по-
ловина тижня вдала для зміни зовнішнього 
вигляду.

Леви на початку тижня будуть схильні 
до нерозбірливості в пошуках варіантів 
дій. Це передусім стосується самотніх Ле-
виць. Не виключено, що у вас буде дещо 
туманне уявлення про те, чого не можна 
допускати при побудові взаємин. Ви та-
кож можете ревнувати своїх партнерів, що 
аж ніяк не зміцнить ваших стосунків.

У Панн може виникнути напруження в 
партнерських стосунках. Можливо, ваші 
партнери захочуть щось приховати, і це 
вас буде насторожувати. Як би ви не ста-
ралися з’ясувати незрозумілі вам момен-
ти, навряд чи щось дізнаєтеся. Друга по-
ловина тижня буде більш позитивною. 
Хтось із впливових чи компетентних лю-
дей зуміє залагодити непорозуміння. За-
галом у цей час зросте сприятливий 
вплив друзів чи колег на ваше життя.

На початку тижня важко буде змусити 
себе щось робити. Вам не хотітиметься 
прибирати в домі, доглядати за домашні-
ми тваринами чи рослинами. Постарай-
тесь все-таки мобілізуватися і робити хо-
ча б мінімум з того, що потрібно. Друга 
половина тижня пробудить у вас цікавість 
до справ. 

Скорпіонам слід ощадливо ставитись 
до фінансових ресурсів, особливо якщо 
ви у відпустці. У любовних і романтичних 
стосунках у другій половині тижня царю-
ватиме взаєморозуміння і гармонія. Оди-
ноким Скорпіонам зірки рекомендують 
вирушати в подорожі. 

Стрільцям буде складно знайти взаємо-
розуміння з близькими чи членами сім’ї. 
Несприятливий час для гостин і вживання 
спиртного. Стежте за своїм майном: існує 
ризик крадіжок, можливі й інші неприєм-
ності. Друга половина тижня обіцяє спокій і 
комфорт.

До Козерогів на початку тижня можуть 
дійти неприємні чутки і плітки, що кидати-
муть тінь як на вас, так і на близьких людей. 
Не найкращий також час для веселих за-
міських прогулянок. Друга половина тижня 
принесе мир і гармонію у ваші стосунки з 
коханою людиною.

На початку тижня зірки радять Водоліям 
нікому не позичати грошей. Вам також бу-
дуть пропонувати взяти участь у якихось 
фінансових схемах, і вірогідність зіткнутися 
з шахрайством дуже висока. Друга полови-
на тижня сприятлива для поїздок.

Рибам на початку тижня не слід зосеред-
жуватися на справах, де не все до кінця 
зрозуміло, чи вносити зміни в свій зовніш-
ній вигляд. Друга половина тижня сприят-
лива для любовних стосунків. Ваші почуття 
до коханої людини будуть наповнені осо-
бливою ніжністю і витонченістю.

від Івана Круп'яка з 18 по 24 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! ●Канікули ●

12 серпня зу-
стріла свій 45-й 
день народження 
б і б л і о т е к а р  
с. Серединки  
Марія Михайлів-
на КОЛОДЕННА. 
Н а й б і л ь ш о г о 
щастя, найміцні-
шого здоров’я, 
найрадісніших днів, незгасної 
енергії, невпинного збагачення, 
доброзичливих і вірних друзів Вам 
на багато-багато років.

Душею щедра і красива

І просто жінка чарівна,

Нехай роки приносять щастя,

Завжди в душі співа весна!

З повагою — колектив  
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
центральної бібліотеки, 

районної організації 
профспілки працівників 

культури.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу ФАПом с. Лозова  
Валентину Володимирівну  
КУБРАК, акушерку ФАПу с. Ве-
лика Лука Галину Зіновіївну 
ХОМУ, акушерку ФАПу с. Біла 
Наталію Василівну КУШНЕРИК, 
фельдшера-диспетчера ШМД 
ТРТМО Миколу Дмитровича 
ШТУКУ, дезінфектора Галину 
Романівну КІПТИК, працівницю 
кухні Марію Ярославівну  
КРАСНОВСЬКУ. 

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-рентгенолога ТРТМО  
Марію Степанівну ЛЕВИЦЬКУ, 
лікаря-офтальмолога Марію  
Михайлівну СИМЕЦЬ, лікаря-
стоматолога Ольгу Дмитрівну 
ОСТРОВСЬКУ, сестру-
господиню Віру Петрівну  
КОРШИЛІВСЬКУ, акушерку  
Марію Зеновіївну КАШИЦЬКУ, 
медсестру стоматологічного від-
ділу Лілю Олексіївну МИХАЙ-
ЛЮК, медсестру з фізіотерапії 
Галину Теодорівну ПАСІЧНИК, 
медсестру поліклініки Ольгу  
Василівну МИРОНЮК.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата Ігро-
вицької сільської ради Андрія 
Ярославовича ДЕЙНЕКУ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем народження 
молодшу медичну сестру Надію 
Миколаївну КОРНЯТ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) щиро вітає з днем наро-
дження соціального робітника  
с. Велика Лука Надію Йосипівну 
СПЛАВНИК.

З днем народження вітаємо,

Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.

Хай кожна днина буде гожа,

Нехай благословить Вас Мати Божа,

Нехай ангел Божий поруч Вас крокує,

А Господь многая літ дарує!

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження заступника ди-
ректора з виховної роботи Ната-
лію Володимирівну КОСТИК.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження вчителя 
трудового навчання Івана  
Зеновійовича ГУКА.

Здоров’я, щастя зичим не на рік, 

На все життя бажаєм щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік 

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька щиро вітає з 50-
річчям вчителя світової літератури 
Олександру Зеновіївну ШАЛАЙ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Надію Михайлівну  
ВОЖДАЄНКО.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Колектив управління Державної 
казначейської служби України в 
Тернопільському районі щиро  
вітає з днем народження 
спеціаліста-юрисконсульта Юлію  
Володимирівну БУЧИНСЬКУ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно 
вітає з днем народження заступ-
ника директора з виховної робо-
ти, практичного психолога Марію 
Йосипівну ДМИТЕРКО.

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. 

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя біо-
логії Ольгу Іванівну ВОВК.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щи-
ро вітає з ювілеєм соціального 
робітника с. Почапинці Надію 
Миколаївну МАРКУТУ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Щиро вітаємо з днем  
народження хорошу подругу і 
прекрасну людину Марту  
Володимирівну ЛЯСОТУ.

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.

Хай молодість Твоя ще довго квітне,

Усмішка сяє на Твоїх устах,

І лиш хороше, радісне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях!

З повагою — друзі.

Світлана ЯХВАН, 
головний спеціаліст сектору 

молоді та спорту 
Тернопільської РДА.

До дитячого стаціонарного 
оздоровчого пансіонату “Лісова 
пісня”, що у м. Борщів Борщів-
ського району Тернопільської об-
ласті  9 серпня 2014 року поїхали 
діти пільгових категорій та непо-
внолітні, які перебувають на обліку 

у ТРПКВІ Тернопільського району. 
У цьому році це остання зміна, 
адже невдовзі розпочнеться на-
вчання і замість розваг діти по-
чнуть здобувати освіту. Але це бу-
де потім, а зараз протягом 21 дня 
діти будуть активно, цікаво і зміс-
товно проводити час, відпочивати 
та розважатись.  

Пансіонат “Лісова пісня” розта-
шований у парковій зоні тихого та 
мальовничого куточка Борщова.  

В таборі розташовані один чоти-
риповерховий і три двоповерхові 
спальні корпуси. Діти розміщують-
ся у кімнатах по 4-7 осіб. У кожно-
му корпусі функціонують душові 
кімнати, цілодобово є гаряча вода. 
Харчування в закладі п’ятиразове.

До послуг дітей стадіон, фут-
больне поле, волейбольні та бас-
кетбольні майданчики, тенісні 
столи, кімнати для різноманітних 
гуртків.

Остання табірна зміна
Школярі Тернопільського району та їх наставники на площі 

Героїв Євромайдану в Тернополі перед відправленням в оздоровчий табір.

З компетентних джерел ●

Любов СТОЙКЕВИЧ,  
головний спеціаліст відділу 

санітарного нагляду 
Теребовлянського 

міжрайонного управління  
ГУ Держсанепідслужби  

у Тернопільській області.

Дві третини території України 
є зоною природного дефіци-
ту йоду. Ця проблема – одна 
з найактуальніших в охороні 
здоров’я населення країни, 
передусім дітей. І якщо йодо-
дефіцит однієї людини може 
певний час не турбувати на-
віть її саму, то на фоні держа-
ви проблема різко загострю-
ється. За даними науковців, з 
понад 400 тисяч українських 
новонароджених 340 тисяч 
мають вроджений йодний де-
фіцит, понад 38 мільйонів на-
ших громадян постійно від-
чувають його різною мірою. 

У разі нестачі в організмі йоду 
щитоподібна залоза не виробляє 
достатньої кількості гормонів, що, 
у свою чергу, призводить до цілої 
низки йододефіцитних захворю-
вань. Рівень йодозалежних захво-
рювань значно підвищився після 
аварії на ЧАЕС та у зв’язку з при-
пиненням групової та індивідуаль-
ної йодної профілактики в епіде-
мічних щодо йоду регіонах. Насе-
лення не отримує достатньої кіль-
кості йодованої солі, морепродук-
тів, продуктів, виготовлених за 
новітніми технологіями, які збага-
чені йодом та іншими мікроеле-
ментами.         

Цей елемент виробляє гормони 
щитоподібної залози, від яких за-
лежить життєдіяльність організму й 
навіть стан психіки. Недостатня 
кількість йоду в організмі призво-
дить до зменшення кількості по-
вноцінних гормонів, що в свою 
чергу спричиняє вкрай небезпечні 
хвороби. У дорослих людей неста-
ча гормонів щитоподібної залози 
викликає погіршення діяльності 
нервової, серцево-судинної систе-

ми, шлунково-кишкового тракту. 
Дефіцит йоду в організмі є небез-
печним для вагітних. Це може ста-
ти причиною кретинізму, наро-
дження дітей з низькою масою ті-
ла, нейросенсорною глухотою, 
спастичними паралічами тощо.  

Добова потреба людини в йоді 
залежить від віку: дітям віком до 12 
років необхідно 90-120 мкг; підліт-
кам і дорослим — 150 мкг; вагітним 
та жінкам, що годують — 200 мкг 
йоду на день. 

Основними природними дже-
релами йоду для людини є про-
дукти рослинного (34%) і тварин-
ного (60%) походження, питна во-
да (3%) та повітря (3%). До 90 
відсотків цього мікроелементу лю-
дина отримує з їжею.  Багатими 
на йод є такі продукти, як риба, 
морська капуста, хурма, солодкий 
перець, фейхоа. Але, наприклад, 
рибу потрібно варити, а не смажи-
ти. А от звичайні капуста й редька, 
навпаки, вимивають йод з організ-
му. Тому лікарі не схвалюють по-
пулярну останнім часом капустяну 
дієту. Але, щоб організм засвоїв 
йод, шлунково-кишковий тракт 
має бути здоровим. Коліти, га-
стрити, дуоденіти та інші такі за-
хворювання порушують усмокту-
ваність кишечника. Тоді скільки не 
вживай багатих йодом продуктів 
– усе буде проходити повз пункт 
призначення.

Вживання йодованої солі, мо-
репродуктів та збагачених йодом 
продуктів є найбільш простим, 
випробуваним методом поста-
чання йоду в організм людини. 
Йодована сіль корисна всім без 
винятку мешканцям регіонів, які 
мають природній дефіцит йоду 
або рівень його надходження в 
організм недостатній. Вживати 
йодовану сіль необхідно в тій же 
кількості, що й звичайну. Доросла 
людина вживає на добу 6 грамів 
солі, причому половину з тієї кіль-
кості в “прихованому” вигляді – з 
хлібом, ковбасою, консервами 
тощо. Тому для підсолювання за-
лишається тільки 2-3 грами (мен-

ше половини чайної ложки). 
Треба знати, що йод легко ви-

паровується, тому йодована сіль 
вимагає уважного використання. 
По-перше, термін придатності та-
кої солі не перевищує трьох міся-
ців і в простроченому продукті 
йоду вже немає. По-друге, йодо-
вана сіль повинна бути запакова-
на в непрозорий поліетиленовий 
пакет або фольгу, зберігати її тре-
ба в щільно закритій посудині. По-
третє, солити їжу потрібно після її 
приготування, тому що при висо-
кій температурі йод швидко випа-
ровується. Багаті на йод риба, 
морські продукти, морська капус-
та, хурма, солодкий перець, фей-
хоа. Групова профілактика перед-
бачає застосування препаратів 
йоду в організованих колективах 
(дитячих садках, школах, спеціалі-
зованих дитячих закладах). Індиві-
дуальну профілактику проводять 
серед неорганізованого населен-
ня та за спеціальними медичними 
показаннями.

Використання йодованої солі 
для профілактики хвороб, 
пов’язаних з дефіцитом йоду, має 
перевагу в тому, що нічого не по-
трібно робити спеціально. Просто 
замість звичайної солі треба вжива-
ти йодовану. Для профілактики слід 
вживати продукти моря: 100 г мор-
ської капусти містить 150 мкг йоду, 
100 г м’яса креветок – 110 мкг, тоді 
як у 100 г овочів, річкової риби, яло-
вичини, яєць 5-12 мкг; збагачені 
йодом  молоко, молочно-кислу про-
дукцію, таблетовані препарати 
“Йодомарин-100” та “Йодомарин-
200” (призначають для запобігання 
та при ендемічному зобі дітям, під-
літкам і дорослим, при вагітності і 
грудному годуванні). 

Профілактика йодної недостат-
ності – одне з пріоритетних за-
вдань, яке ставлять перед собою і 
вітчизняні лікарі, і міжнародні орга-
нізації ВООЗ та ЮНІСЕФ, адже за-
хворювання, обумовлені дефіци-
том йоду в навколишньому серед-
овищі, є серйозною медико-
соціальною проблемою.

Йодована сіль корисна 
для всіх без винятку


