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День аграріїв
   9 стор.

   10 стор.

   12 стор.

Щедрих врожаїв  
та нових здобутків!

Шановні аграрії Тернопільського району, керівники та трудові  
колективи сільськогосподарських підприємств!

День працівників сільського господарства, який традиційно відзна-
чаємо у третю неділю листопада, — вінець хліборобського року.  
З нагоди цього свята складаємо сердечну подяку Вам за нелегку пра-
цю, за щедрий цьогорічний ужинок. Саме Ви докладаєте великих зу-
силь для розвитку аграрної галузі Тернопільського району, області, 
України. Саме Ваш професіоналізм та наполегливість є визначальни-
ми чинниками економічного розвитку в нашому регіоні. Поступово, 
крок за кроком долаючи труднощі, Ви повертаєте віру людей в силу 
землі, впроваджуєте нові сучасні технології, розвиваєте міжгалузеве 
партнерство, освоюєте кращі зразки передового досвіду, працюєте 
для добробуту хліборобських родин. Прийміть щирі вітання  
з Днем працівників сільського господарства. Зичимо міцного здоров'я, 
щастя, добробуту, благополуччя, щедрих врожаїв та нових здобутків.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Андрій СТРОЄВУС, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

З Днем працівників 
сільського господарства!
За дорученням президії ради 

обласного об’єднання щиро і 
сердечно вітаю хліборобів Тер-
нопільщини з професійним свя-
том!

Це день, коли ми складаємо 
пошану людям, котрі взяли на 
себе почесну місію – працювати 
на землі і годувати країну. З ма-
ленького пшеничного зернятка 
починається сила народу. Ваша 
праця свята і благородна, адже 
вона, за Божим велінням, без-
перервна, як рід людський, як 
саме життя. 

Цьогоріч Тернопільщина ви-
ростила непоганий урожай, зро-
бивши гідний внесок у продо-
вольчу безпеку країни. 

На жаль, 2014-й став роком 
надзвичайних випробувань для 
нашої молодої держави. Трагічні 
й водночас величні події на київ-
ському Майдані, жертовність Не-
бесної сотні і тисяч доброволь-
ців, які боронять Україну від ро-
сійських найманців, згуртували 
нашу націю.

Хлібороби області допомагають українському війську продуктами 
харчування, пально-мастильними матеріалами, технікою і засобами 
захисту. Переконаний, що спільними зусиллями ми переможемо у 
цій війні.

Тож бажаю всім Вам, дорогі краяни, міцного здоров’я і впевне-
ності у завтрашньому дні. Хай щедра осінь обдаровує Вас своїми 
плодами, принесе у кожну українську родину мир і спокій, достаток 
і велике людське щастя. Нехай усі дні Вашого життя завжди будуть 
ясними, ниви рясними, а дощі вчасними.

Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ,  
голова ради обласного об’єднання  

сільськогосподарських підприємств.

З Днем працівників сільсько-
го господарства вітаємо праців-
ників ПП “Агрон”, фермерського 
господарства “Березовського”, 
пайовиків — жителів сіл Товсто-
луг, Застінка, Кип’ячка, Красів-
ка, Дичків, Грабовець, Великі 
Гаї, Костянтинівка та Малий Хо-
дачків Тернопільського району. 
Вітаємо з хліборобським святом 
наших шановних колег, керівни-
ків підприємств-партнерів, з 
якими нас єднають взаєморозу-
міння і співпраця. Завдяки золо-
тим рукам, мудрості, досвідче-
ності аграріїв живе наша україн-
ська нива. Впевнені у тому, що 
наполегливість, працелюбність 
сприятимуть збереженню та 
розвитку сільськогосподарської 
галузі, зміцненню державності 
України та її обороноздатності. 

Щиро зичимо міцного 
здоров’я, радості, невичерпних 
джерел людського щастя, здій-
снення мрій і сподівань. 

З повагою — Юрій і Наталя БЕРЕЗОВСЬКІ,  
с. Товстолуг Тернопільського району.

З професійним святом, 
шановні колеги!

Вдячність  
за самовіддану працю

Шановні працівники ТОВ “Друж-
ба” та пайовики господарства — 
мешканці сіл Лозова та Курники! 
Щиро вітаю Вас із Днем працівників 
сільського господарства, який увінчує 
напружений, сповнений клопотами і 
тривогами хліборобський рік. Хай не 
знають втоми Ваші руки, а серця по-
вняться радістю! Дозвольте від щирого 
серця подякувати Вам за самовіддану 
працю та наполегливість. Благополуч-
чя Вам і Вашим родинам! Нехай нива 
щедро колоситься, успіхи примножу-
ються, буде мир і спокій в Україні та 
кожній родині.

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

депутат Тернопільської районної 
ради.

Миру і достатку Вашим родинам!
З Днем працівників сільського 

господарства від душі вітаю праців-
ників ПП “Агрофірма “Медобори”,  
жителів сіл Скоморохи, Прошова, 
Мишковичі, Смолянка та Теофі-
лівка Тернопільського району. Щи-
ро зичу достатку Вашим родинам, 
здоров’я, злагоди та здійснення усіх 
добрих задумів. Хай сіється і родить-
ся, і жнеться, душа зліта на синіх 
крилах мрій, в країні рідній добре хай 
живеться — на многая літ!

 
З повагою — Володимир 
КРУПНІЦЬКИЙ, директор  

ПП “Агрофірма “Медобори”, 
заслужений працівник сільського 

господарства України.

Мистецько-наукова 
конференція, 

присвячена Року 
Митрополита 

Андрея 
Шептицького, 

у Білій.

Православний  
храм св. Димитрія 

Солунського 
освячено у селі 

Застав’я.

Дмитро Донцов — 
апостол  

української ідеї.

Хай нива  
колоситься врожаєм

Працівників ТОВ “Вікторія”, колег-
аграріїв та пайовиків товариства — жи-
телів сіл Байківці, Шляхтинці та Жов-
тневе — вітаю з Днем працівників сіль-
ського господарства. Щедрих Вам ужин-
ків, запашного хліба на столі, достатку в 
родинах, міцного здоров’я та добра. 

З повагою — генеральний  
директор ТОВ “Вікторія” 

 Степан МАЦІБОРКА.
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Вдячність ●

Шановні трудівники ТОВ “Стегниківське”!
Прийміть найщиріші вітання з професійним 

святом та з нагоди завершення сільськогосподар-
ського року. Бажаю Вам і Вашим родинам міцного 
здоров’я і благополуччя, щастя і добра, любові і 
достатку в домі, невичерпної наснаги і оптимізму. 
Нехай втілюються в життя усі Ваші плани, задуми 
та сподівання, а земля буде щедрою на врожаї!

З повагою — Мирон КУБАНТ,  
директор ТОВ “Стегниківське”, заслужений  
працівник сільського господарства України.

Працівників та пайовиків СПП “Мричко”, жителів сіл Баворів 
і Застав’я щиро вітаємо з Днем працівників сільського господар-
ства. Нехай у Ваших оселях і родинах, шановні хлібороби, одвічно 
панує міцне здоров’я, достаток, благополуччя, християнська віра  
та любов.

З повагою — Іван та Надія МричКи,  
с. Баворів Тернопільського району.

Щиросердечно вітаємо директора ПП “Агрон” Наталю Григо-
рівну БЕрЕЗОВСЬКУ та голову ФГ “Березовського” Юрія рома-
новича БЕрЕЗОВСЬКОГО з професійним святом та з нагоди за-
вершення сільськогосподарського року. Ваш трудовий подвиг, слу-
жіння землі та найблагороднішій професії хлібороба залишаються 
взірцем для багатьох. Хай і надалі рясно колосяться щедрими вро-
жаями Ваші ниви, сміливо втілюйте в життя плани, задуми та споді-
вання на радість Вашим рідним, на благо рідної України та піднесен-
ня добробуту українського народу.

З повагою — громада села Товстолуг.

Учнівський, батьківський та педагогічний колективи Лучківської 
ЗОШ І-ІІ ст., виконавчий комітет Миролюбівської сільської ради, ко-
лектив дитячого садка “Сонечко” с. Лучка сердечно вітають Вас з 
професійним святом — Днем працівників сільського господарства!

Щиро дякуємо Вам за щорічну спонсорську допомогу нашій школі, 
небайдужість у вирішенні проблем громади села Лучка. Хай надалі 
колосяться щедрими врожаями Ваші ниви, хай втілюються у життя 
Ваші плани та задуми і сподівання на благо розквіту незалежної 
України та піднесення добробуту нашого народу. Хай обходять Вас 
стороною природні стихії та негаразди. Бажаємо корпорації “Агро-
продсервіс”, Вашим родинам благополуччя, злагоди, сили і віри, 
творчого натхнення і наснаги. Хай Ваша праця заколоситься щедрою 
нивою успіху. Добрих Вам засівів, рясних сходів та щедрих ужинків! 

Шановні працівники  
корпорації “Агропродсервіс”!

Голова Тернопільської облас-
ної державної адміністрації Олег 
Сиротюк достроково склав повно-
важення. Про це рішення він пові-
домив представникам ЗМІ під час 
брифінгу, який відбувся 12 листо-
пада.

“Сьогодні оприлюднили офіцій-
ні результати виборів, відповідно, 
йдуть перемовини про формуван-
ня нової коаліції. Фракції ВО “Сво-
бода” у Верховній Раді восьмого 
скликання не буде. Тому відпові-
дальність за ситуацію в державі і 
за формування вертикалі виконав-
чої гілки влади повинні нести ті 
фракції, які будуть формувати ко-
аліцію в умовах парламентсько-
президентської республіки. Відпо-
відно ВО “Свобода” прийняло рі-
шення про складення повнова-

жень нашими представниками, які 
є в уряді, а також головами район-
них та обласних державних адмі-
ністрацій”, – зазначив керівник 
Тернопільської області.

Крім Олега Сиротюка відповідні 
заяви на Тернопільщині підписали 
голови ще семи районних дер-
жавних адміністрацій, які є пред-
ставниками ВО “Свобода”: Шум-
ської, Лановецької, Борщівської, 
Бучацької, Тернопільської, Козів-
ської та Підгаєцької.

“Відповідно до нашого рішення, 
ми складаємо повноваження і вва-
жаємо, що це аболютно правиль-
ний крок, тому, що в теперішніх 
умовах новостворена коаліція має 
брати на себе відповідальність за 
майбутнє країни”, – зазначив Олег 
Сиротюк.

Влада ●

Олег Сиротюк  
подав у відставку

Про те, як сьогодні жи-
веться аграріям Тернопіль-
ського району, напередод-
ні професійного свята — 
Дня працівника сільського 
господарства, який в  
Україні цього року відзна-
чають 16 листопада, — на-
ша розмова з заслуженим 
працівником сільського 
господарства України, де-
путатом Тернопільської 
районної ради,  виконав-
чим директором ПП  
“ А г р о н ”  Ю р і є м  
Березовським.

— Юрію романовичу, яким 
видався нинішній рік для ПП 
“Агрон”?

— 2014 рік тяжкий для Украї-
ни загалом, кожному українцю 
зараз непросто. На нашій землі 
триває війна, гинуть люди. В та-
ких умовах реалії вносять ко-
рективи у життя кожного. Нині 
аграрії потерпають не так про 
перспективи господарства, як 
про допомогу своїй державі у 
складний час. Для потреб укра-
їнського війська, добровольчих 
батальйонів аграріями нашого 
району за час АТО надано допо-
моги на сотні тисяч гривень. 
Допомагаємо необхідним прак-
тично щодня. Проте, намагає-
мося вчасно сплатити всі по-
датки, розраховуватися з пра-
цівниками, пайовиками.

Мудрі люди кажуть, що Бог 
усе бачить. І це правда, адже у 
такий скрутний для України час 
Господь подарував нам добрі 
обжинки. З часу моєї праці в ПП 
“Агрон” такого врожаю ще не 
було в жодні попередні роки. На 
аграрному бізнесі в нашому краї 
тримається не тільки Тернопіль-
ський район, а й  
область, держава в цілому. 
Більше того, Україна має потуж-
ний аграрний потенціал, саме 
тому на нашу землю і посягають 
загарбники. Нам треба зараз, 
як ніколи раніше, докласти усіх 
зусиль, щоб вберегти свою кра-
їну. Розумію, це тяжко, але це 
процес, через який треба про-
йти, щоб не стало гірше.

— Знаю, Ви дуже багато 
допомагаєте волонтерам 
АТО…

— У Тернопільському районі 
зараз дуже не вистачає коорди-
нації дій у справі допомоги бій-
цям АТО. Нині серед тих, хто 
звертається за допомогою, час-
то трапляються шахраї, а ті, ко-
му справді потрібна допомога, 
залишаються не почутими. Ми 
допомагаємо, чим можемо, але 
часто не знаємо правдивих, пе-
ревірених рахунків, куди можна 
спрямовувати гроші. А це по-
треба часу. 

— Зростає “Агрон” – зрос-
тає, очевидно, і колектив…

— Зараз в “Агроні” близько 
вісімдесяти працівників – про-

фесіоналів своєї справи. Вони 
мої надійні колеги. Орендуємо 
близько двох тисяч паїв у селах 
Товстолуг, Застінка, Білоскірка, 
Красівка, Дичків, Малий Ходач-
ків, Костянтинівка, Великі Гаї.

— розкажіть, будь ласка, 
про своїх партнерів.

— Щодо засобів захисту рос-
лин, понад десять років на 100% 
співпрацюємо з ТОВ  
“Агроскоп Україна”, щодо  
технічного забезпечення  
ідеальний для нас партнер ТОВ 
“Компанія “ЛАН” — офіційний 
дилер сільськогосподарської 
техніки марки “CLAAS” в Україні, 
співпрацюємо також з підпри-
ємствами “Інтерагротех”, “Тех-
ноторг”. Щодо переробки рос-
лин, другий рік комфортно пра-
цювати з Чортківським  
цукровим заводом, який демон-
струє європейський рівень ро-
боти з клієнтами. 

— Що в галузі сільського 
господарства Тернопільсько-
го району Вам хотілося б змі-
нити?

— Наша проблема в тому, що 
не маємо сьогодні компетент-
них організаторів, які б взялися 
створити, приміром, коопера-
цію у селах при сільських, се-
лищних радах. Так можна було 
б отримати додаткові робочі 
місця, зацікавивши людей пер-
спективою заробітку: приміром, 
навесні видати людям насіння 
квасолі чи гарбуза, а восени ви-
купити врожай. Так само можна 
було б робити і в тваринництві. 

— Які у Вас плани на май-
бутнє?

— Товстолуг навіть назвою 
своєю промовляє, що наше се-
ло має ідеальні природні умови 
для вирощування і випасання 

тварин – стільки розлогих лугів 
довкола. Сумно дивитися, як 
усе занепадає, луги заростають 
бур’янами, з’являються хащі , 
та й поголів’я худоби катастро-
фічно зменшується. Планую 
внести корективи у цю ситуа-
цію. Дуже перспективно, вва-
жаю, на наших лугах випасати 
кіз, ці тварини не вибагливі в 
годівлі – їдять 38 різновидів 
трав, коли вівці, до прикладу,  – 
лише 18 видів. Мрію відкрити 
власну пекарню, у якій випікали 
б якісний хліб за рецептами, 
якими користувалися господині 
в давнину. Для цього у нас уже 
є свій потужний млин.  

— 16 листопада – День 
працівників сільського госпо-
дарства. Як правило, аграрії 
Тернопільського району уро-
чисто відзначають професій-
не свято на районному,  
обласному рівнях. Як буде 
цього року?

— Зараз не та пора, щоб ве-
селитися. Цьогоріч буде без му-
зики і пригощань. Працівників 
ПП “Агрон” відзначимо грошо-
вими преміями з нагоди профе-
сійного свята. А у Тернополі, 
сподіваюся, відбудеться такий 
потрібний для мешканців нашо-
го краю ярмарок сільськогоспо-
дарської продукції.  

— Що побажаєте колегам 
напередодні професійного 
свята?

— Бажаю усім мирного неба 
над Україною, спокою в душі, 
здоров’я, благополуччя рідних і 
близьких та прихильної долі.

— Дякую за цікаву розмо-
ву, Юрію романовичу!

 
розмовляла Ірина ЮрКО.

Юрій Березовський:  
“Україна має потужний аграрний 

потенціал, саме тому на нашу 
землю і посягають загарбники”

Заслужений працівник сільського господарства  
України, депутат Тернопільської районної ради, 

виконавчий директор ПП “Агрон” Юрій Березовський.

* У Тернопільській області вже 
четвертий рік поспіль спостеріга-
ється приріст валової продукції 
аграрного сектору. В січні-жовтні 
2014 р. обсяг виробництва валової 
продукції сільського господарства 
зріс на 11,7%, порівняно з січнем-
жовтнем 2013 р., у т.ч. у сільсько-
господарських підприємствах – на 
25,3%, у господарствах населення 
– на 1,8%.

* На початок листопада 2014 р. 
в області було 428 діючих сільсько-
господарських підприємств, се-
редньооблікова кількість працівни-
ків у яких становить 15,5 тис. осіб. 
Крім того, на Тернопільщині нара-
ховується 581 економічно активне 

фермерське господарство. Діючі 
аграрні підприємства і фермери 
мають у власності та користуванні 
відповідно 483,4 тис. га і 63,1 тис. 
га сільськогосподарських угідь. 

* У січні-жовтні 2014 р. сільсько-
господарські підприємства (крім 
малих) реалізували власно виро-
щеної аграрної продукції на суму 
4096,6 млн. грн., що на 46,1% біль-
ше, ніж за відповідний період 
2013р. 

* Станом на 1 листопада 2014р., 
порівняно з 1 листопада 2013р., 
аграрні підприємства значно на-
ростили обсяги виробництва біль-
шості сільськогосподарських куль-
тур, зокрема, цукрових буряків 

(фабричних) та сої – на 60,1% від-
повідно, картоплі – на 56,4%, пло-
доягідних культур – на 52,7%, со-
няшнику на зерно – на 37,5%, 
зернових – на 22,3%, ріпаку на 
зерно – на 1,3%.   

* В області очікується рекорд-
ний урожай зернових. На 1 листо-
пада 2014 р. всіма категоріями 
господарств вже намолочено 
2118,2 тис. т зернових культур (у 
початково оприбуткованій вазі), що 
на 18,7% більше, ніж на 1 листопа-
да 2013 р. Урожайність зернових 
культур (включаючи кукурудзу) ста-
новить 52,6 ц з 1 га, що на 8,6 ц 
більше, порівняно з 1 листопада 
2013 р.

* У 2014 р. урожайність всіх 
основних сільськогосподарських 
культур (крім соняшнику та кукуру-
дзи на зерно) перевищує минуло-
річні показники. На Тернопільщині 
з 1 га в середньому збирали 74,4 
ц кукурудзи, пшениці та  ячменю 
– відповідно 51,5 ц та 45,9 ц (у по-
чатково оприбуткованій вазі), цу-
крових буряків – 417 ц, овочів від-
критого ґрунту – 224 ц, картоплі – 
201 ц, плодів та ягід – 121 ц.

* Станом на 1 листопада 2014 р. 
під урожай наступного року всі ка-
тегорії господарств посіяли 256,3 
тис. га озимих культур, або на 1,4 
тис. га більше, ніж торік. Сільсько-
господарські підприємства посіяли 

203,5 тис. га озимини, господар-
ства населення – 52,8 тис. га.

* На початок листопада 2014 р. 
у всіх категоріях господарств на-
раховувалося 196,3 тис. голів ве-
ликої рогатої худоби (зокрема 
105,5 тис. голів корів), 450,1 тис. 
голів свиней, 5,3 млн. голів птиці. 
Порівняно з 1 листопада 2013 р. в 
області збільшилася чисельність 
свиней (на 9,2%) та птиці (на 
3,1%), однак зменшилося поголів’я 
великої рогатої худоби загалом (на 
3,8%) та корів зокрема (на 2,9%).

 
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Статистична панорама  ●

Сільське господарство Тернопільщини в цифрах

Передплата-2015
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово”  
на 2015 рік

Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 50,79 грн.;
на 12 місяців — 100,38 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 59,79 грн. 
на 12 місяців —118,38 грн.

16 листопада – День працівників сільського господарства ●
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора. 

Тернопіль — Київ. 

10 листопада в Клубі 
Кабінету Міністрів у 
Києві відбувся прес-
день уряду України. 
Журналісти загально-
національних та регі-
ональних ЗМІ спілку-
валися з представни-
ками вітчизняних мі-
ністерств на актуальні 
теми сьогодення. 
Участь у заході взяла 
журналіст “Поділь-
ського слова” Ірина 
Юрко. 

Остап Семерак: 
“Люстраційний 
процес — нова 

тема у 
виконанні, 

однак не нова в 
обговоренні”

Відкритість. Для наступного 
Кабміну, який буде сформовано 
після створення парламентської 
коаліції, чинні  урядовці  готують 
нову редакцію регламенту, яка 
грунтується на європейському 
досвіді роботи. Про це на бри-
фінгу повідомив міністр Кабінету 
Міністрів Остап Семерак. Нова 
редакція концептуально відрізня-
тиметься від теперішньої проце-
дури та принципу організації ро-
боти загалом. За зразок розроб-
ники нового документа взяли  
європейський досвід, передов-
сім прибалтійських країн та Поль-
щі. Передбачаються, зокрема, 
зміни до законів “Про Кабінет Мі-
ністрів” та “Про центральні орга-
ни виконавчої влади”. Серед ін-
шого новації обговорюються на 
засіданні робочої групи, яка го-
тує коаліційну угоду.

За словами Остапа Семерака, 
Кабінет Міністрів підготував 160 
секторальних планів щодо імпле-
ментації Угоди про асоціацію з 
ЄС. Перше засідання ради Укра-
їна —  ЄС  відбудеться 15 грудня 
цього року в Києві. Від україн-
ської сторони у засіданні візьмуть 
участь усі члени Кабінету Міні-
стрів України, а від ЄС —  євро-
комісари.

Не обійшли на брифінгу і тему 
люстрації. За словами Остапа 
Семерака, люстраційний процес 
— нова тема у виконанні, однак 
не нова в обговоренні. Як відо-
мо, 16 жовтня 2014 року набрав 
чинності Закон №1682-VII “Про 
очищення влади” (про люстра-
цію). Того ж дня Кабінет Міністрів 
ухвалив  низку  своїх актів на ви-
конання  цього закону.  Нині про-
цес триває. Вже відомі перші 
прізвища. Утім, на думку міні-
стра, Верховна Рада нового 
скликання може внести зміни до 
цього  закону.

Сергій Бочковський: 
“Проблемним 
залишається 

питання 
переселення 
близько 700 
українців”

Захист. Міжвідомчий коорди-
наційний штаб, що функціонує на 
базі Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, у цілодо-
бовому режимі гарантує соціаль-
не забезпечення громадян, які 
покидають райони проведення 
АТО. Про це у рамках прес-дня 
уряду повідомив голова ДСНС 
України Сергій Бочковський. 

Холодна пора змусила пере-
глянути умови перебування окре-
мих сімей, позаяк під тимчасове 
поселення з літа використовува-
ли непристосоване для холодів 
житло. Цю проблему у Державній 

службі України з надзвичайних 
ситуацій сподіваються вирішити 
за допомогою фінансової під-
тримки уряду Німеччини. Німці 
запропонували Україні допомогу 
у форматі модульних будинків, 
перша партія уже у дорозі в 
Україну. Кошти на монтаж також 
надають німці. Доставлять мате-
ріали спочатку в м. Харків. Саме 
Харківщина першою із україн-
ських областей виділила гектар 
землі під забудову модульними 
будинками. Новосілля чотирьох 
тисяч переселених українців за-
плановане на 20 грудня ц. р. 
“Проблемним залишається пи-
тання переселення близько 700 
українців, які тимчасово прожи-
вають у районі м. Маріуполя До-
нецької області у приміщеннях, 
непристосованих до роботи в 
осінньо-зимовий період”, —  
сказав Сергій Бочковський. 

Людмила Денісова: 
“База даних 

переміщених осіб 
надійно захищена”

Соцполітика. “Станом на 7 
листопада ц. р. розміщено 169 
250 сімей (452 952 особи), од-
нак, насправді їх більше, позаяк 
дехто з переселенців вирішує 
житлові проблеми самостійно, — 
зазначила міністр соціальної по-
літики України Тетяна Денісова. 
— Постановою №509 уряд Украї-
ни запровадив облік та Єдину 
інформаційну базу даних вну-
трішньо переміщених осіб. Втім, 
не всі переселенці стають на об-
лік, бо потерпають про безпеку 
персональних даних. Запевняю, 
наша база захищена надійно, 
підстав для ризику нема”.

Міністр соцполітики України 
повідомила, що допомога на 
оренду помешкання і житлово-
комунальних послуг переселен-
цям призначається не більше як 
на шість місяців від дня звернен-
ня, і виплачується за місцем реє-
страції особи. Розмір допомоги 
— 884 грн. для непрацездатних 
осіб (пенсіонерів чи дітей), для 
працездатних — 442 грн. Ця до-
помога не оподатковується і не 
враховується у сукупному доході 
для призначення інших виплат 
(приміром, на житлово-
комунальну субсидію). Сім’я, яка 
не винаймає житло, а мешкає у 
родичів, теж має право на цю до-
помогу. “Якщо непрацездатні 
особи отримуватимуть по 884 
грн. щомісяця без проблем, то 
для працездатних є певні умови, 
— сказала Тетяна Денісова. — 
Перші два місяці їм виплачувати-
муть по 442 грн. Якщо особа 
знайшла роботу — надалі отри-
муватиме таку саму суму, а якщо 
не працевлаштувалася (само-
стійно чи за допомогою служби 
зайнятості) — наступні два місяці 
їй виплачуватиметься 50% цієї 
суми. Але, коли, приміром, лю-

дина знайшла роботу через 
три місяці, то всю допомогу 
їй виплатять у повному об-
сязі. Якщо ж працездатна 
особа не працюватиме 
впродовж чотирьох місяців, 
соціальні виплати їй будуть 
припинені”. Однак, це сто-
сується тільки тих, хто може 
і повинен працювати, але не 
стосується батьків, які до-
глядають за дитиною до 
трьох років, чи тих, хто до-
глядає за інвалідом. 

Василь 
Лазоришинець: 

“Торги 
блокуються 
спеціально”

Здоров’я. “Систему тен-
дерних закупівель ліків роз-
блоковано, — повідомив  
т. в. о. Міністра охорони 

здоров’я Василь Лазориши-
нець. — Станом на 1 жовтня 
(коли на Василя Лазоришин-

ця рішенням Уряду було покла-
дено тимчасове виконання 
обов’язків Міністра охорони 
здоров’я України) закуплено ліків 
на 88 мільйонів грн. за загально-
державними національними про-
грамами. На сьогодні ж вже ак-
цептовано тендерних процедур 
на 1 млрд. 415 млн. грн. (65 %). 
В процедурі закупівлі знаходить-
ся 722 млн. грн. з 2 млрд. 160 
млн. грн., які передбачено на ці 
цілі в Державному бюджеті Укра-
їни”.

— Водночас в Антимонополь-
ному комітеті заблоковано торгів 
на 37 млн. грн. Це пов’язано зі 
значною кількістю скарг — 42  
(у 2012 році таких скарг було 4, в 
2013-му — жодної), — повідомив 
Василь Лазоришинець. —  Тобто 
торги спеціально блокуються. 
Наразі ліки вже спрямовано на 
місця. Це — ліки для дітей, хво-
рих на хронічний вірусний гепа-
тит, імунобіологічні препарати та 
препарати для антиретровірусної  
терапії.

Юрій Колупайло: 
“Втрати в 

тепломережах 
становлять 13% за 
допустимих 18%”
Енергетика. “Починаючи з 

2004 року, в Україні спостеріга-
ється тенденція скорочення спо-
живання газу, — зазначив під час 
брифінгу в Клубі Кабінету Міні-
стрів  т. в. о. заступника голови 
правління НАК “Нафтогаз Украї-
ни” Юрій Колупайло. — Відповід-
но до завдань Уряду та ситуації, 
яка склалася з постачанням газу 
в країні, ми повинні скоротити 
споживання газу ще на 30% по-
рівняно з минулим опалюваль-
ним періодом. Обсяг споживання 
газу в державі поки що переви-
щує добовий ліміт, особливо у 
промисловості”.

За словами Юрія Колупайла, 
загальна ситуація з тепломере-
жами в Україні нормальна, втім, з 
огляду на сприятливу погоду, ви-
користання газу перевищує до-
бовий ліміт. “Ми перебираємо 
ліміти газу, особливо в промис-
ловості — на добу 112 мільйонів  
кубометрів газу для цього темпе-
ратурного режиму забагато”, — 
зазначив Юрій Колупайло.

 — В Україні наразі стабільні 
надходження газу за реверсом, 
— зазначив Юрій Колупайло. — 
Зокрема, минулого тижня вдало-
ся вийти на рекордний показник 
реверсу через постачання зі Сло-
ваччини рекордного обсягу — 
30,9 млн. куб. м газу за планових 
27 млн. куб. м газу за рахунок 
удосконалення системи подачі.  

За словами Юрія Колупайла, 
Україна купуватиме природний 
газ у Російської Федерації лише 
в необхідних їй обсягах.

Новий Кабінет  
Міністрів працюватиме  
за єврорегламентом?

Міністр соціальної політики  
Людмила Денісова.

Про атестацію на-
родних аматор-
ських і дитячих 
зразкових колек-
тивів Тернопіль-
ського району, 
про зміну форма-
ту проведення 
культурних захо-
дів — в інтерв’ю 
начальника відді-
лу культури Тер-
н о п і л ь с ь к о ї 
р а й д е р ж -
а д м і н і с т р а ц і ї  
Андрія Галайка.

— Андрію  
Васильовичу, яким 
чином мистецькі ко-
лективи Тернопіль-
ського району під-
тверджують звання 
народного? 

— Мистецькі колек-
тиви підтверджувати-
муть звання народних 
до кінця цього року. 
Згідно з наказом департаменту 
культури, релігій та національнос-
тей Тернопільської облдержадміні-
страції, створена спеціальна комі-
сія, яка їх атестує. Попередньою 
датою захисту було 16 червня ц. 
р., однак у зв’язку з напруженою 
ситуацією в Україні період захисту 
було відтерміновано.  

— Коли буде завершено атес-
тацію народних аматорських ко-
лективів? 

— У Тернопільському районі 
найбільша на Тернопільщині кіль-
кість дорослих народних аматор-
ських хорових колективів —  
десять. Зрозуміло, що за день пе-
реглянути на одній сцені всіх не-
можливо. Оскільки Тернопільський 
район географічно близький з об-
ласним центром, запрошуємо 
представників комісії переглянути 
колективи безпосередньо на міс-
цях. 19 жовтня під час відзначення 
70-річчя початку виселення лемків-
ського етносу з території Польщі в 
будинку культури села Жовтневе 
були присутні представники Тер-
нопільського обласного методич-
ного центру, які переглянули ви-
ступ місцевого народного аматор-
ського хору “Конар Лемківщини”. 
Цієї неділі своє 25-річчя відзнача-
тиме народний аматорський хор 
клубу села Шляхтинці. Департа-
мент культури, релігій і національ-
ностей відправить на ювілейний 
концерт своїх представників. 
Зобов’язані завершити атестацію 
мистецьких колективів Тернопіль-
ського району до кінця листопада 
2014 року. 25-26 листопада плану-
ємо переглянути шість колективів: 
народні аматорські колективи Ост-
рова, Великої Луки та Настасова 
— одного дня, фольклорний колек-
тив села Біла, народний аматор-
ський хор “Просвіта” імені Соломії 
Крушельницької (село Біла) та 
фольклорний колектив Лозівського 
будинку культури — наступного. 
Через об’єктивні причини затриму-
ється атестація народних аматор-
ських хорів села Смиківці та сели-
ща Велика Березовиця. Успішно 
пройшли атестацію народний ама-
торський духовий оркестр “Доля” 
Тернопільського районного будин-
ку Культури, народний аматор-
ський ансамбль народної музики 
“Настасівські музики” будинку 
культури села Настасів, народний 
аматорський ансамбль “Дикси-
ленд” Тернопільського районного 
будинку культури, жіночий вокаль-
ний ансамбль “Соломія” Велико-
бірківської музичної школи та жіно-
чий вокальний ансамбль “Калина” 
Тернопільського районного будин-
ку культури і Острівської музичної 
школи.       

— Чи підтвердили дитячі 
зразкові колективи Тернопіль-
ського району свій статус? 

— У травні-червні цього року ко-
місія департаменту культури, релі-
гій і національностей Тернопіль-
ської ОДА атестувала дитячі мис-

тецькі колективи. Звання дитячого 
зразкового підтвердили ансамбль 
“Дивоструни” Тернопільського ра-
йонного будинку культури і Острів-
ської музичної школи, дитячий 
зразковий ансамбль танцю “Візе-
рунок” клубу села Баворів, дитячий 
зразковий хор “Цимборики” Вели-
кобірківської музичної школи, ан-
самбль бального танцю “Пролісок” 
Тернопільського районного будин-
ку культури, зразковий художній 
фольклорно-обрядовий ансамбль 
“Ходаки” з Малого Ходачкова та 
народний аматорський ансамбль 
танцю “ГлоріяБай” будинку культу-
ри села Байківці. 

— У зв’язку з напруженою си-
туацією в Україні чи вносилися 
зміни в програму культурних за-
ходів Тернопільського району? 

— Через події в нашій країні і 
воєнні дії на Сході України формат 
заходів підкоригований. Обмежили 
проведення розважальних заходів і 
переорієнтувалися на національно-
патріотичну тематику. Головний 
акцент зроблено на виконанні па-
тріотичних пісень, які піднімають 
дух українців. Лейтмотивом заходів 
цьогоріч є Шевченківська програ-
ма, адже 2014 рік оголошено ро-
ком Тараса Шевченка, 200-річчя з 
дня народження якого відзначає 
вся Україна. В якому форматі про-
водити культурні заходи в селах і 
селищах вирішують на виконкомах 
разом із духовенством та депутат-
ським корпусом органи місцевого 
самоврядування. 

— Андрію Васильовичу, які 
мистецькі колективи Тернопіль-
ського району Ви б хотіли від-
значити? 

— Всі мистецькі колективи на-
шого району гідно виступають на 
культурних заходах не лише ра-
йонного чи обласного масштабу, а 
й всеукраїнського. У вересні цього 
року мали змогу побачити на Пер-
шому національному телеканалі в 
програмі “Фольк-musik” виступ на-
родного аматорського хору клубу 
села Великі Гаї (художній керівник 
— Іван Виспінський). Варто відзна-
чити народний аматорський ан-
самбль танцю села Байківці “Глорі-
яБай” (художній керівник — Лілія 
Вельган), який постійно перебуває 
в творчих поїздках по Європі, пред-
ставляючи хореографічне мисте-
цтво не лише Тернопільського ра-
йону, а всієї України. Щоб отрима-
ти звання народного, мистецький 
колектив має мати високий рівень 
виконавської майстерності. На-
ступного року проведемо сім твор-
чих звітів сільських і селищних рад 
Тернопільського району. Вже є від-
повідне розпорядження голови 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Андрія Строєвуса, де затвер-
джено графік звітів, під час яких 
переглянемо як уже відомі, так і 
новостворені мистецькі  
колективи.    

 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Андрій Галайко:  
“Мистецькі колективи 
підтверджують звання 
“народний” до кінця 

цього року”

Начальник відділу культури Тернопільської 
райдержадміністрації Андрій Галайко.
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З давніх-давен 
люди шано-
бливо стави-
лися до землі. 
Справжні гос-
подарі стара-
лися, щоб у 
будь-яку пору 
року вона була 
доглянута та 
гарна, та ще й 
мали своє ве-
лике господар-
ство. Більше з 
цим ознайоми-
тись нам допо-
могло підпри-
ємство “Агро-
продсервіс”.

Оскільки ми є 
учнями 9 класу і 
для декого цей 
шкільний рік — 
останній, з метою 
профорієнтації та 
для загального 
розвитку під керів-
ництвом нашого 
класного керівника 
Ганни Андріївни 
Стахів ми вирішили 
ознайомитись із 
свинокомплексом 
“Агропродсервіс”, що знаходиться 
неподалік від нашого населеного 
пункту. 

Відвідавши “Агропродсервіс” у 
селі Настасів, ми були приємно 
здивовані. Захоплення викликають 
досить великі будівлі та яблуневі 
сади поблизу них. Нас щиро зу-
стріла Марія Анатоліївна Дзьобак 
— колишня учениця нашої школи 
та теперішній молодий та профе-
сійний працівник, яка розповіла 
нам про свою роботу. Ми вируши-
ли оглядати територію і дізнава-
лись для себе багато нового і ціка-
вого. 

Спершу ми разом із паном Вой-
тиком відвідали свинокомплекс, 
який складається з репродуктора 
на 9 600 свиноматок, дорощування 
поросят на 45 000 голів, генетич-
ного центру для утримання кнурів 
потужністю 200 голів з лабораторі-

єю штучного осіменіння. Вразило 
те, що при такій великій кількості 
свиней всюди чистота і порядок. 
Люди відповідально ставляться до 
своєї роботи. На свинокомплексі 
побудована велика лагуна з уста-
новленою біомембраною (плівка, 
що не пропускає воду). 

Велику увагу в “Агроподсервісі” 
приділяють довкіллю. Так, у 2013-
му році на чотирьох гектарах зем-
лі працівники підприємства поса-
дили яблуневий сад. Уже восени 
12 тисяч молодих яблунь дали 
перші плоди. Впродовж багатьох 
років “Агропродсервіс” вирощує 
насіння зернових культур. Тут по-
будовані комплекси для очистки, 
сушки насіння та ангари для їх 
зберігання.

Загалом ми отримали багато 
гарних вражень та приємних емо-
цій. Можемо впевнено сказати, 
що у корпорації “Агропродсервіс” 
є повага партнерів, людська вдяч-

ність та розвиток справи є фунда-
ментальними основами. Тут пра-
цюють щирі та привітні люди, які 
завжди раді гостям та можуть по-
ділитися своїми знаннями. Тому, 
в першу чергу, хочемо подякува-
ти генеральному директору, за-
сновнику корпорації “Агропрод-
сервіс” Івану Адамовичу Чайків-
ському за велику працю, яку він 
робить. З кожним роком його 
господарство нарощує темпи ви-
робництва. Окрім цього, дякуємо 
Марії Анатоліївні Дзьобак, пану 
Войтику, іншим працівникам під-
приємства та класному керівнику 
Ганні Андріївні Стахів за цю чудо-
ву екскурсію. Ми впевнені, що це 
знадобиться нам у житті!

 
 Мар’яна МУДРИК, 

учениця 9 класу 
Великоберезовицької   

ЗОШ I-III ст.

Фундамент “Агропродсервісу” — 
повага до партнерів  
та розвиток справи

Учні 9 касу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. з класним керівником Ганною 
Стахів та працівником корпорації “Агропродсервіс” Марією Дзьобак. 

З 1 листопада 2014 року на-
ціональний оператор пошто-
вого зв’язку Укрпошта надає 
можливість споживачам ку-
пувати електронні квитки на 
потяги Укрзалізниці у будь-
якому відділенні поштового 
зв’язку або он-лайн на корпо-
ративному сайті Укрпошти.

Такий електронний квиток є по-
вноцінним перевізним документом 
та, на відміну від маршрут-квитанції, 
не потребує обміну в касах вокза-
лу. Е-квиток надає пасажиру ті самі 
права, що і його паперовий аналог.  
Завдяки QR-коду електронний по-
садочний документ містить всю 
необхідну інформацію про пасажи-

ра, що зберігається в електронній 
базі даних. Для здійснення посад-
ки на потяг пасажиру достатньо 
пред’явити QR-код або роздруко-
ваний електронний квиток, а також 
документ, що посвідчує особу. 

Впроваджуючи європейські 
стандарти якості обслуговування 
клієнтів, найбільші державні під-
приємства країни Укрпошта та Ук-
рзалізниця об’єднали зусилля за-
для зручності та комфорту спожи-
вачів. В Європі, наприклад, зви-
чайні квитки в касах становлять 
лише десяту частину від квитків 
електронних. 

Крім того, електронний квиток, 
як повноцінний проїзний документ, 
має статус звітного розрахунково-

го документа (фіскального чека), 
який можна використати для звіту-
вання перед бухгалтерією про 
службове відрядження та отриман-
ня компенсації за проїзд. 

За інформацією Укрзалізниці, на 
сьогодні електронний квиток впро-
ваджено у 97% потягів міжміського 
сполучення України. На потяги, де 
не впроваджено електронні квитки, 
пасажиру видається маршрут-
квитанція, яку перед посадкою у 
вагон необхідно обміняти на поса-
дочний документ у касі залізнично-
го вокзалу.

 
Адміністрація ТД УДППЗ 

“Укрпошта”.

Укрпошта впровадила продаж 
електронних залізничних квитків 

Новації ●

Напередодні Дня створення 
УПА представники 
Об’єднання заради громади 
“Ядро” побували в Одесі.  
З нагоди свята і за вірне слу-
жіння народу України волон-
тери подарували командиру 
корвету “Тернопіль” і його 
заступнику вишиванки, а ко-
манді – теплі речі, обмунди-
рування та амуніцію. Зараз 
моряки несуть службу на 
блокпостах навколо Одеси.

Представники “Ядра” зустріли-
ся також із командиром бригади 
надводних кораблів ВМС ЗС Укра-
їни з питання забезпечення авто-
транспортом бригади.

— Бійці підрозділу охороняють 
Одесу. Віддаль між блокпостами 
значна. Для потреби у постачанні 
боєприпасів, амуніції, харчів по-
трібно невеликий дизельний бус 
або автомобіль типу “мінівен”. 
Один із доброчинців Тернополя 
вже пожертвував на цю справу 600 
євро. Представники логістичного 
центру допомоги бійцям АТО ви-

вчають можливі варіанти придбан-
ня такого транспортного засобу, 
— розповів представник ОЗГ 
“Ядро” Тарас Білан.

Волонтери “Ядра” зустрілися 
також із представником Самообо-
рони Одеси. Домовилися про 
спільну роботу щодо допомоги бі-
женцям, що розміщені в санаторіях 
Одеси. 

— Речі на складі № 2 логістич-
ного центру допомоги бійцям АТО 
сортуються на 3 частини: найкращі 
і найтепліші — на передову, серед-
ньої якості — в інші частини та бі-
женцям, непридатні для військових 
— на “шмати” для пошиття маску-
вальних сіток. Із Самообороною 
Одеси ми домовилися про при-
ймання, розподіл та контроль за 
речами, що збирають на складі та 
передаються для потреб біженців.

Представники Об’єднання за-
ради громади “Ядро” зустрілися 
також із одеською волонтерською 
групою “Оксана” і запросили її 
представників до Тернополя, аби 
обмінятися досвідом роботи і ско-
ординувати співпрацю. 

Моряки корвету  
“Тернопіль” отримали теплі речі 

і вишиванки від “Ядра”

Ольга ОЩИПКО, 
головний спеціаліст відділу з 

призначення пенсій управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.

Перерахунок пенсій працюю-
чим пенсіонерам відповідно 
до ч. 4 ст. 42 Закону України 
“Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страху-
вання” (зі змінами) у тому 
разі, якщо застрахована осо-
ба після призначення пенсії 
продовжувала працювати, 
здійснюється з урахуванням 
не менш як 24 місяців страхо-
вого стажу, набутого після 
призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії незалеж-
но від перерв у роботі. Пере-
рахунок пенсії провадиться із 
заробітної плати (доходу),  
з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера при 
перерахунку пенсії може бути вра-
хована також заробітна плата за 
періоди страхового стажу після 
призначення (попереднього пере-
рахунку) пенсії. У цьому випадку 
перерахунок пенсії проводиться із 
застосуванням показника серед-

ньої заробітної плати (доходу), 
який враховувався під час призна-
чення (попереднього перерахунку) 
пенсії.

Доцільність перерахунку пенсії з 
урахуванням і стажу, і заробітної 
плати, отриманих після призначен-
ня (попереднього перерахунку) 
пенсії, необхідно визначати в кож-
ному конкретному випадку. Це 
обумовлено тим, що у разі пере-
рахунку пенсії з урахуванням заро-
бітної плати, отриманої після при-
значення (попереднього перера-
хунку) пенсії, застосовуватиметься 
нова збільшена норма щодо стра-
хового стажу для визначення міні-
мального розміру пенсії за віком. 

Збільшення пенсії на 1% розмі-
ру пенсії, але не більш як на 1% 
мінімального розміру пенсії за ві-
ком, здійснюватиметься за кожен 
рік страхового стажу понад 35 ро-
ків чоловікам і 30 років жінкам. Для 
працюючих пенсіонерів виплати у 
зв’язку зі зростанням прожитково-
го мінімуму перераховуються після 
звільнення з роботи. Обчислення 
страхового стажу проводиться від 
наступного дня за днем, до якого 
включно обчислено страховий 
стаж під час призначення (попере-
днього перерахунку) пенсії.

Пенсійна реформа ●

Перерахунок  
пенсій працюючим 

пенсіонерам

Рішення  
виконавчого комітету Настасівської сільської ради

“Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів”

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
“ЕКО БАЛАНС ТЕР” №78 від 17.09.2014 року про намір скоригувати та-
рифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів у розмірі не 
нижче економічно обгрунтованих витрат на послуги, калькуляції втрат та 
висновок Державної інспекції з контролю за цінами в Тернопільській об-
ласті № 000054/4, керуючись пп. 2 п. “а”, пп. 2 п. “б” ст. 28, ст. 40, ч. 6 
ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 2 ч. 1 
ст. 7, ст. 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, вимога-
ми Закону України “Про відходи”, Порядком доведення до споживачів 
інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін і та-
рифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про враху-
вання відповідної позиції територіальних громад, затвердженого нака-
зом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 30.07.2012 р. № 390, зареє-
стровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 р. за  
№ 1380/21692, Порядком формування тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26 липня 2006 р. № 1010, п. 5 договору на надання послуг з ви-
везення побутових відходів на території Настасівської сільської ради 
Тернопільського району, Тернопільської області, з метою приведення 
тарифів до розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги з ви-
везення твердих побутових відходів, виконком Настасівської сільської 
ради вирішив: встановити нові (скориговані) тарифи на послуги з ви-
везення твердих побутових відходів, що надаються товариством з об-
меженою відповідальністю “ЕКО БАЛАНС ТЕР”: для населення і бюджет-
них організацій на (за 1 м куб.) — 61 грн. (з ПДВ), з них: 35,06 грн. (з 
ПДВ) — вивезення, 25,94 грн.(з ПДВ) — знешкодження; для інших спо-
живачів (за 1 м куб.) — 68,41 грн. (з ПДВ), з них: 42,47 грн. (з ПДВ) — 
вивезення, 25,94 грн.(з ПДВ) — знешкодження. Ці тарифи ввести в дію 
з 1 листопада 2014 р. Попередні тарифи на вищезазначені послуги, що 
надаються товариством з обмеженою відповідальністю “ЕКО БАЛАНС 
ТЕР”, затверджені рішенням виконавчого комітету № 09 від 14.02.2012 
року, вважати такими, що втратили чинність. Це рішення довести до 
відома споживачів у встановленому чинним законодавством порядку.

Настасівський сільський голова Д. П. БлАЩАК.

Всесвітні флешмоби штовха-
ють молодих людей на нео-
бдумані кроки. Ризикуючи 
життям, вони йдуть на все, 
аби отримати бажаний ре-
зультат та екстремальні від-
чуття. 

Такими любителями екстриму 
стали юні тернополяни. Два юнака 
вирішили підкорити радіотелевізій-
ну станцію в с. Лозова, висота якої 
сягає 252 м. Затьмарені жагою до 
підкорення висоти, хлопці забули, 
що ця телевежа знаходиться ще й 
під великою напругою. Через нео-
бачну поведінку вони за лічені хви-

лини могли б розпрощатись із 
життям. 

Вберегти юнаків від необдума-
них кроків вдалось правоохорон-
цям, адже цей об’єкт знаходився 
під охороною управління Держав-
ної служби охорони при УМВС 
України в Тернопільській області. 
Від оператора головного пульту 
спостереження управління ДСО 
до наряду спецпідрозділу груп 
затримання надійшло повідо-
млення, що на телевізійній вежі 
спрацювала тривожна сигналіза-
ція. Прибувши на місце виклику, 
наряд міліції виявив на вежі 17 та 
18-річних юнаків. Неочікуваному 

візиту правоохоронців хлопці бу-
ли не раді, адже їм не вдалося 
реалізувати задумане, до якого 
вони ретельно підготувались. Про 
це свідчив вміст їх сумок, в яких 
були продукти харчування і те-
плий одяг.

Вечір розваг для хлопців закін-
чився у Тернопільському районно-
му відділі міліції, адже в їх діях на-
явні ознаки “дрібного хуліганства” 
(стаття 173 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення).  

За матеріалами 
Тернопільського УДСО  

при УМВСУ.

Через бажання отримати вдалі фото 
хлопці могли поплатитись життям…

Служба 102 ●
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Податкові новини ●

Благодійництво ●

Жодного звернення 
не залишаємо без 

уваги
Взаємодовіра завжди є осно-

вою будь-яких відносин. А принци-
пова громадянська позиція, підкрі-
плена впевненістю, що їх почують, 
завжди була притаманна тернопо-
лянам. Це підтверджують звернен-
ня та запити, які громадяни впро-
довж січня-жовтня цього року 
адресували до Тернопільської  
ОДПІ. 51 звернення та 24 запити 
про надання публічної інформації 
були розглянуті фахівцями та ке-
рівництвом інспекції за даний пері-
од.

У 40 зверненнях громадяни по-
рушили питання ухилення від спла-
ти податків суб’єктами підприєм-
ницької діяльності та необхідності 
проведення у них перевірок.  
І недарма, адже контрольно-
перевірочними заходами щодо пе-
ревірки заявлених фактів, донара-
ховано більш як 60 тис. грн. плате-
жів та штрафних санкцій.

Також, за цей час керівництвом 
інспекції проведено 31 прийом 
громадян, що на 5 більше, ніж за 
відповідний період 2013 року. Усі 
порушені питання під час прийомів 
теж були вирішені. 3 звернення 
про прийняття податкової звітності 
на паперових носіях надійшло до 
сервісу “Пульс”. Усі вони були роз-
глянуті та вирішені по суті у вста-
новлений термін.

Нагадуємо, що запит на публіч-

ну інформацію можна надіслати 
факсом – 43-46-00, за поштовою 
адресою: м. Тернопіль, вул. Бі-
лецька, 1, або на e-mail: 
publicinfo1918@ukr.net. Про труд-
нощі у стосунках із територіальни-
ми органами Фіскальної служби та 
пропозиціями щодо вдосконален-
ня роботи відомства повідомляйте 
на телефонну “гарячу лінію “Пульс”: 
(044) 284-00-07.

Офіційно, отже 
законно

1143 перевірки фізичних осіб з 
питань дотримання податкового 
законодавства проведено фахівця-
ми Тернопільської ОДПІ протягом 
січня-жовтня 2014 року. З них: в 
Тернополі — 956 перевірок (35 — 
планових та 921 — позапланову) та 
в Тернопільському районі — 187 
(21 планову та 166 позапланових). 
За їх результатами порушникам 
донараховано 4,6 млн. грн.

Варто зазначити, що протягом 
жовтня 2014 року працівниками 
інспекції проведено 94 перевірки 
фізичних осіб, за результатами 
яких донараховано 52 тис. грн.

Також з початку року 207 нео-
блікованих найманих працівників 
виявлено у 107 суб’єктів господар-
ської діяльності — юридичних та 
фізичних осіб. На цей час з них 
офіційно працевлаштовано уже 
185 працівників.
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу  
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

“Як правильно оподаткувати 
дитячі новорічні подарунки?” (за-
питували під час проведення се-
мінару).

Відповідають фахівці 
інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ: 

— Порядок оподаткування по-
дарунків визначено ст. 165 По-
даткового кодексу України. Так, 
до загального місячного (річно-
го) оподатковуваного доходу 
платника податку не включають-
ся подарунки, якщо їх вартість не 
перевищує 50% однієї мінімаль-
ної заробітної плати (у розрахун-
ку на місяць), установленої на 1 
січня звітного податкового року. 

У 2014 році розмір мінімальної 
заробітної плати складає 1 218 
грн., тому, якщо подарунок дару-

ватиметься у грудні 2014 року, до 
загального оподатковуваного до-
ходу платника податку цього мі-
сяця не включатиметься вартість 
подарунка в межах 609 грн. Якщо 
вартість подарунків нараховува-
тиметься у січні 2015 року, то 
неоподатковуваний розмір буде 
вирахуваний з розміру мінімаль-
ної заробітної плати, встановле-
ної на початок нового року. 

Проте, якщо ж вартість пода-
рунків буде більшою за зазначе-
ну суму, то таке перевищення 
стане об’єктом оподаткування 
податком на доходи фізичних 
осіб. 

За матеріалами 
інформаційно-комунікаційного 

відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

“Гаряча лінія” ●

А Миколай  
подарунок принесе?

Саме так називають джере-
ло та озеро, які бачать усі, 
хто в’їжджає до Кип’ячки. 
Нині біля джерела спору-
джують капличку, насаджу-
ють дерева.

У Кип’ячці продовжується акція 
“Від джерел до джерел”. Жителі 
села проводять благоустрій тери-
торії навколо озера, джерела.  

У сквері, площа якого майже 0,9 
га, відкрили дитячий майданчик та 
місце відпочинку для дорослих.

Перші дерева у сквері посади-
ли учні та вчителі початкової шко-
ли Кип’ячки (директор Галина Бо-
рисівна Кунцевич).

При місцевій церкві планують 
створити ініціативну групу. Парох 
Ки’пячки о. Любомир Зозуляк на-
дає допомогу щодо спорудження 

каплички та фігури Матері Божої. 
Навесні буде продовжено роботу 
щодо облагородження місця біля 
джерела.

Громаду Кип’ячки у її благо-
родних починаннях підтримують 
голова Тернопільської РДА Андрій 
Строєвус та перший заступник го-
лови райдержадміністрації Богдан 
Лихий. За це мешканці села їм 
щиро вдячні.

Золоті ворота Кип’ячки
Учні початкової школи с. Кип’ячки під час акції “Від джерел до джерел”.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка ІІІ курсу  

відділення “Журналістика”  
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Кожного року щедрої осін-
ньої пори в НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” прово-
диться солодкий ярмарок. 
Тож і цього року відбулося 
таке благодійне дійство.

Солодкий ярмарок, який за-
вжди є очікуваною і бажаною по-
дією, відбувся 7 листопада. Ви-
ступ учнів, які виконували пісні, 
розважали присутніх яскравими 
сценками, надавали торговиці 
колориту, святковості, налашто-
вували на позитивні емоції та до-
давали веселого настрою всім 
учасникам і гостям. 

Опісля виступу розпочався 
справжній ярмарок. Чудовий на-
стрій та смачні запахи швидко 
поширились на всю школу і до 
кінця перерви до столиків з їжею 
вже було не підступитись. Все це 
дійство відбувалось на великій 
перерві у вестибюлі школи. На 
імпровізованих торгових прилав-
ках — тортики, тістечка, пиріжки, 
печиво, інші солодощі. Учні про-

давали все це за символічну ці-
ну. Активними покупцями стали 
учні школи, батьки та вчителі.

Метою кожного класу було 
продати більше, таким чином на-

збирати більше грошей. Кошти, 
виручені від продажу солодощів, 
які спекли учні та батьки, підуть 
на допомогу бійцям АТО та у ди-
тячий будинок “Малятко”.

Солодкий ярмарок

Шестикласники НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ”  
жваво торгували солодощами.

Класний керівник 7 класу НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” 
Наталя Лемешко та її вихованці під час ярмаку.

Військовою прокуратурою 
Тернопільського гарнізону 
скеровано до Тернопіль-
ського міськрайонного суду 
для розгляду по суті обви-
нувальний акт за фактом 
незаконного поводження зі 
зброєю. 

Досудовим розслідуванням у 
цьому кримінальному прова-
дженні зі здійсненням процесу-
ального керівництва військовою 
прокуратурою Тернопільського 
гарнізону установлено, що на-
прикінці серпня на залізничному 
вокзалі м. Тернопіль міліцією був 
затриманий лейтенант військової 
частини з м. Кіровограда, який у 
спортивній сумці перевозив бо-

йові припаси, вибухові речовини 
та вибуховий пристрій, які при-
дбав шляхом привласнення зна-
йденого під час служби у зоні 
АТО та, за відсутності встановле-
ного законом дозволу, носив 
безпосередньо при собі.

Як зазначив військовий про-
курор Тернопільського гарнізону 
Руслан Куляш, підозрюваний 
офіцер повністю визнав себе ви-
нним у скоєнні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 263 КК України, та щиро 
розкаявся у скоєному.

 
За матеріалами прес-служби 

військової прокуратури 
Західного регіону України.

Кримінал ●

Передано до суду обвинувальний 
акт за фактом незаконного 

поводження зі зброєю

Україна в небезпеці — 
захистимо її разом!

Шановна громадо Тернопільського району!
Слава Ісусу Христу!

Волонтери Тернопільського району звертаються до Вас з великим 
проханням долучитися до збору коштів, теплого одягу, продуктів хар-
чування та інших життєво необхідних речей для наших солдатів у 
гарячих точках АТО.

Проявімо свою християнську жертовність задля наших синів,  
братів, батьків!

Контактний телефон (067) 354-79-88 — Світлана.

Звернення ●



Програма телепередачП‘ятниця, 14 листопада 2014 року

17 листопада
понеділок 

18 листопада
ВіВторок

19 листопада
середа

20 листопада
ЧетВер

21 листопада
п’ятниця

22 листопада
субота

23 листопада
неділя

ут 1
06.00, 00.25 Вiд першої особи.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
         18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
08.45 Телемагазин.
09.35, 19.00 Про головне.
10.25 Х/ф “Гора Будди”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20 Вiкно до Америки.
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Моя країна.
14.35 Хочу бути.
15.00 Як це?
15.25 Книга.ua.
15.55 Euronews.
16.20 Х/ф “Аврора”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.45 Конструктор Василiй Єрмiлов.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

канал «1+1»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Шiсть кадрiв”.
10.35 “Мiняю жiнку”.
12.00 “ТСН”.
12.10 “Хоробрi серця”.
13.35 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Грошi”.
23.30 “Сказочная Русь”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Болота 2”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.35, 09.00
          Новини.
07.15, 07.35, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Лiсове озеро”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.50 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Чужий серед своїх”.
23.05 Т/с “Iнквiзитор”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства.інфо»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 «Унікальна Україна»
12.40 «Етнографія і фольклор» 
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Москаль-чарівник» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Тигриця Шаоліня» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Надзвичайнi новини.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Х/ф “Спогади людини-невидимки”.
12.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.35 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Рiддiк”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
00.25 Х/ф “V” означає Вендета”. (2).

стб
06.05 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
06.55 “Усе буде добре!”
08.50 “Усе буде смачно!”
09.50 Х/ф “Ас”.
11.40 Х/ф “Мiльйонер”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 14”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Детектор брехнi 6”.
23.50 “Один за всiх”.
01.05 Х/ф “Ас”.

новий канал
05.55 М/с “Справжнi мисливцi 
        за привидами”.
06.57 Т/с “Вiола Тараканова”.
08.00 Шоуманiя.
08.55 Т/с “Татусевi дочки”.
11.00 Т/с “Молодята”.
14.00 Шоуманiя.
14.55 Т/с “Молодята”.
15.55 Х/ф “Шибайголова”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Стажери.
21.10 Супермодель по-українськи.
23.10 Х/ф “Зелений лiхтар”. (2).

канал “україна”
06.10 Подiї тижня з О. Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 14.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Шукаю попутника”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “П’ятницький. 
         Роздiл четвертий”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Хмарний атлас”. (2).

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

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “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”.
17.15 “Просто неба”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
20.00 “Пісні нашого краю”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час змін”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Чаc країни”.

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.40 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.45 Утеодин з Майклом Щуром.
11.40 Чоловiчий клуб.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Хто в домi хазяїн?
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Моя країна.
14.40 Фольк-music.
15.55 Euronews.
16.25 Конструктор Василiй Єрмiлов.
17.30 Д/ф “Майбутнi зiрки”. “Розвиток”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Перша студiя.
22.15 Д/ф “Унiверситет Сеула”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок 
          з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
09.40 “Чотири весiлля 3”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка 4”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Територiя обману”.
23.35 “Мультибарбара”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Болота 2”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.35,
          09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чужий серед своїх”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Чужий серед своїх”.
23.05 Т/с “Iнквiзитор”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти 
09.45 «Живе багатство України»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.00 Хіт-парад
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Примара в глибині» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 Культура і мистецтво
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Наші вітання
21.30 «Щоденник для батьків»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Турбулентність-2» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.25 Т/с “Брат за брата”.
12.30 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Цивiльна оборона.
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Чужий район”.
23.25 Х/ф “Iнший свiт 4. Пробудження”. (2).
01.10 Голос Америки.
01.15 Х/ф “Мисливець на прибульцiв”. (2).

стб
06.05 “Вiкна-новини”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.25 “Усе буде смачно!”
09.20 “Зiркове життя. Зорянi власницi”.
10.20 Х/ф “Дiм малюка”.
14.05 “Битва екстрасенсiв”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
00.00 Х/ф “Дiм малюка”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Вiола Тараканова”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.00 Шоуманiя.
14.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху? 3.
21.00 Т/с “Воронiни”.
00.05 Абзац!
01.00 Репортер.
01.05 М/ф “Бунт пернатих”.

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл четвертий”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
20.55 Футбол. Товариський матч. Україна 
         Латвiя.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Лягавий”. (2).

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

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

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
        18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Перша шпальта.
11.10 Чоловiчий клуб. Бокс.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20 Перша студiя.
13.45, 18.05 Час-Ч.
14.15 Казки Лiрника Сашка.
14.25 Моя країна.
14.45 Нотатки на глобусi.
15.10 Як ваше здоров`я?
16.00 Euronews.
16.30 Д/ф “Iсраель Гальван,
         андалуський акцент”.
17.30 Д/ф “Майбутнi зiрки”.
        “Самозаглиблення”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.15 Д/ф “Вигнанцi”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
09.40 “Чотири весiлля 3”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка 4”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Болота 2”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.35, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чужий серед своїх”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Чужий серед своїх”.
23.05 Т/с “Iнквiзитор”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти 
09.45 «Живе багатство України»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Щоденник для батьків»
13.00 Володимир Коциловський, 
        «Я з того краю»
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Термінове занурення» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України 
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Тринадцять» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.25 Т/с “Брат за брата”.
12.30 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Останнiй шанс.
21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Чужий район”.
23.20 Х/ф “Нi живий, нi мертвий”. (2).

стб
06.25 “Вiкна-новини”.
07.00 “Усе буде добре!”
08.55 “Усе буде смачно!”
09.55 “Зiркове життя. Знiвеченi пластикою”.
10.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
14.05 “Битва екстрасенсiв”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “МастерШеф 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “МастерШеф 4”.
01.10 Нiчний ефiр.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Вiола Тараканова”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
11.55 Т/с “Воронiни”.
14.00 Шоуманiя.
14.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
20.10 Т/с “Воронiни”.
00.10 Абзац!
01.05 Репортер.
01.15 М/ф “Божевiльний професор”.

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл четвертий”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл четвертий”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Лягавий”. (2).

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

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “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”.
17.15 “Економічний інтерес”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України “.
18.45 “Пісня в дарунок”.
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”.
22.30 “Час країни”.

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30, 00.15 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.20 Х/ф “Метелик”.
11.45, 18.30 Подорожуй першим.
12.15 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.00 Православний вiсник.
13.40 Фольк-music.
14.50 Х/ф “Схiдний вiтер з дощем”.
17.00 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
19.00 ДПКЄ-2014. Пiслямова.
19.30 Концерт з Магдебурзького 
        собору. Мендельсон, симфонiя 
        №2 “Гiмн слави”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Русалонька”.
07.35 М/ф “Ну, постривай!”
08.00 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.15 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт 3: 
          Танзанiя, Ефiопiя”.
12.25 “Ескiмоска 2: Пригоди в Арктицi”.
12.35 “Машинi казки”.
13.10 “Iнспектор Фреймут”.
14.55 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
18.30 “15 республiк”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.15 “Хоробрi серця”.
23.05 Х/ф “Напролом”.
01.05 Х/ф “Рейчел виходить замiж”.

інтер
06.25 “Подробицi” - “Час”.
06.55 “Щастя з пробiрки”.
08.00 “Вдалий проект”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
          Незвiдана Європа”.
11.00 “Великий бокс. 
          В`ячеслав Сенченко - Ласло Тот”.
12.00 Т/с “Лабiринти долi”.
16.10 Т/с “Боцман Чаю”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.55 “Чорно-бiле”.
23.05 Т/с “Водоверть чужих бажань”.

TV-4
06.00 Х.ф. «Дорога на січ» 
07.30 «Про нас»
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Європа у фокусі
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
09.45 Ранковий фітнес 
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної 
        Святої Літургії з                                                
        Архикатедрального Собору 
        УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 М.ф. «Бембі» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
16.00 «Щоденник для батьків»
16.30 «Слідства.Інфо»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Про кіно»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті.
        Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Останні герої» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.55 Зiрка YouTube.
09.10 Козирне життя, на дачi.
09.50 Дивитися всiм!
10.50 Крiт.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Джон Картер”.
23.00 Х/ф “Глобальне вторгнення. 
        Битва за Лос-Анджелес”.
01.15 Х/ф “Опiкун”. (2).

стб
05.45 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
08.00 “МастерШеф 4”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
10.50 “МастерШеф 4”.
14.20 “Х-Фактор 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 14”.
21.10 “Один за всiх”.
22.20 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
23.25 Х/ф “Це мiй собака”.

новий канал
05.45 М/с “Барбоскiни”.
06.30 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
08.00 Х/ф “Перстень дракона”.
09.45 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”.
11.40 Х/ф “Вiдьмина гора”.
13.40 1000 жiночих бажань.
14.40 Хто зверху? 3.
18.45 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”. (2).
20.40 Х/ф “Маска Зорро”.
23.30 Х/ф “Легенда Зорро”.

канал “україна”
06.50 Подiї.
07.30 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”.
13.00 Т/с “Смуга вiдчуження”.
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.00 Т/с “Смуга вiдчуження”.
22.00 Хочу до Меладзе.
00.00 Великий футбол. 

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.45 М/ф “Барбi:
          казкова країна моди”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
12.15 Х/ф “Червона шапка”.
13.25 Х/ф “Дiлова жiнка”.
15.25 Країна У.
16.15 Панянка-селянка.
19.00 Любов онлайн.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Вiталька.
00.00 Х/ф “Три метри над
          рiвнем неба”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Фільм-дітям”.
15.20 “Михайлівський музей”.
15.30 “Шляхами Тараса”.
15.45 “Крізь призму часу”.
16.00 “Назбиране”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 “Спортивні 
         меридіани”.
17.00 “Пісні нашого краю”.
17.15 “Словами малечі 
         про цікаві речі”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Студмістечко”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Ми українські”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Музичний 
          калейдоскоп”.
20.30 “Загублені у часі”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Повір у себе”.

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
        18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.40 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Слiдство. Iнфо.
11.00 Кордон держави.
11.20 Д/ф “Чотириногi герої вiйни”.
11.40 Д/ф “Майбутнi зiрки”. 
        “Новий навчальний рiк”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Українського роду.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Моя країна.
14.35 Свiтло.
15.10 Надвечiр`я...
16.00 Euronews.
16.20 Д/ф “Iзабелла Роселлiнi”.
17.25 Д/ф “Палетт. Кандинський”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Д/ф “Навчальний центр Ролекс”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Право на владу”.
00.30 “ТСН”.
00.45 Х/ф “Вiдкрий свої очi”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.35, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чужий серед своїх”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Чужий серед своїх”.
23.05 Т/с “Iнквiзитор”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти 
09.45 «Живе багатство України»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Володимир Коциловський, 
       «Я з того краю»
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Авторська теорія» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Слідства.Інфо»
20.30 «Унікальна Україна»
21.00 Наші вітання
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Голлівудський фінал» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.35 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. Ранок.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.50 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Iнсайдер.
21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Чужий район”.
23.15 Х/ф “Опiкун”. (2).
01.15 Голос Америки.

стб
06.20 “Вiкна-новини”.
06.55 “Усе буде добре!”
08.50 “Усе буде смачно!”
09.45 “Зiркове життя. Багатодiтнi сiм ї̀”.
10.45 “Зiркове життя. Обдурити зiрку”.
11.40 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
14.05 “Битва екстрасенсiв”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Зваженi i щасливi 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Зваженi i щасливi 4”.
00.00 Х/ф “До мене, Мухтар!”

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Вiола Тараканова”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
11.55 Т/с “Воронiни”.
14.00 Шоуманiя.
14.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “Воронiни”.
23.05 Герої i коханцi.
00.30 Репортер.
00.35 Х/ф “Випускний”. (2).

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “П’ятницький. Роздiл четвертий”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл четвертий”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Лягавий”. (2). 

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

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “Європа очима українця”.
15.00 “Чернівці. 
           На полотні життя”.
15.30 “Надія є”.
15.45 “Тема дня”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
17.15 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Фабрика ідей”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Час країни”.

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
21.00 Новини.
06.50, 07.25, 08.25 Гiсть студiї.
07.40 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 “Схеми” з Н. Седлецькою.
11.15 Д/ф “Вигнанцi”.
11.40 Д/ф “Майбутнi зiрки”. “До роботи”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20 Час-Ч.
13.45 Школа Мерi Поппiнс.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Моя країна.
14.35 Театральнi сезони.
15.05 Вiра. Надiя. Любов.
16.00 Euronews.
16.25 Музичне турне.
17.35 Д/ф “Палетт. Сезанн”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40, 21.40 Шустер LIVE.
00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.25 На слуху.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок з 
“1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Мультибарбара”.
21.00 “Вечiрнiй Київ 2014”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.55 Х/ф “Таємницi Лос-Анджелеса”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
          08.35, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Чужий серед своїх”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 “Щастя з пробiрки”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Янгол у серцi”.
01.05 Х/ф “Живi”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства.Інфо»
08.00 «Унікальна Україна»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Акценти 
09.45 «Живе багатство України»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.00 Хіт-парад                                            
14.00 Акценти
14.15 Х.ф. «Італійська казка» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Акценти
17.15 Живе багатство України
17.30 «Bon appetit»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.00 Наші вітання
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Акценти
22.50 Х.ф. «Прекрасна Донна» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Майстер i Маргарита”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Майстер i Маргарита”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Майстер 
        i Маргарита”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Майстер 
        i Маргарита”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Майстер 
        i Маргарита”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Крiт.
22.00 Х/ф “Апокалiпсис”. (2).
00.55 Х/ф “Нi живий, 
         нi мертвий”. (2).

стб
07.05 Х/ф “Я тебе люблю”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Танцюють всi! 7”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Танцюють всi! 7”.
00.00 Х/ф “Катала”. (2).

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi
          за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Вiола Тараканова”.
08.00 Шоуманiя.
09.00 Т/с “Татусевi дочки”.
12.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.00 Шоуманiя.
14.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху? 3.
21.00 Т/с “Воронiни”.
00.50 Абзац!
01.05 Репортер.

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00,
           15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. 
         Роздiл четвертий”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “П’ятницький. 
          Роздiл четвертий”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Пiдстава”.

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс
          школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.00 Богиня шопiнгу. 
         Повернення.
14.50 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Любов онлайн.
20.00 Х/ф “2012”. (2).
23.00 Х/ф “Три метри над 
          рiвнем неба”. (2).

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

ут 1
06.05 Д/ф “Колос правди”.
06.30 На слуху.
06.45 Пiдсумки.
07.00 Шустер-LIVE.
11.30 Д/ф “Геноцид українського 
         народу”.
12.50 Свiтло.
13.25 Хочу бути.
14.00 Нотатки на глобусi. Бейрут.
14.20 Д/ф “Американська 
      допомога голодуючiй Українi. 
     1921-23рр.”
14.40 Д/ф “Фелiкс Валлотон,
         життя на вiдстанi”.
15.40 В гостях у Д. Гордона.
16.35 Соцiальнi гарантiї.
16.55 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.55 Чоловiчий клуб.
18.30 Книга.ua.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, 
         Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи. 
            Пiдсумки.
00.15 Митрополит любовi.
           Пам`ятi Блаженнiшого 
           Володимира.

канал «1+1»
06.50 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
09.10 “ТСН”.
10.00 Х/ф “Сiсi - прекрасна
         iмператриця”.
14.15 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана 4”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 Х/ф “Анжелiка -
          маркiза янголiв”. (2).
23.30 Х/ф “Коко до Шанель”. (2).

інтер
07.05 “Школа доктора 
        Комаровського. 
         Невiдкладна допомога”.
08.00 “Школа доктора 
           Комаровського”.
08.20 “Чорно-бiле”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “Коли квiтне бузок”.
11.55 Т/с “Янгол у серцi”.
15.50 Х/ф “Пiти, щоб залишитися”.
16.00 “Всеукраїнська хвилина 
       мовчання на згадку про
        жертви голодоморiв 1932-1933”.
17.55 Т/с “Лабiринти долi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Лабiринти долi”.
22.35 “Великий бокс. 
       В`ячеслав Сенченко - Ласло Тот”.
23.35 “Великий бокс. 
        Поєдинок за участю 
        Умара Саламова”.
00.40 Х/ф “Любов на асфальтi”. (2).

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Дорога на січ» 
09.00 Час-Tайм
09.15 В.ф. «Срібна земля»                                            
10.30 Блага звістка 
11.00 Ранковий фітнес
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Європа у фокусі
12.30 Х.ф. «Тінь велетня» 
14.30 «Щоденник для батьків» 
15.00 М.ф. «Бембі» 
16.30 Дім книги
17.00 В.ф. «Золотий 
         вересень» 
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп 
         подій
18.00 Замки Тернопілля
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Невідома Україна»
20.10 «Соло» 
21.00 Х.ф. «Голод 33» 
22.40 Європа у фокусі 
23.10 Культура і мистецтво
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Останні герої» 

ICTV
08.55 Останнiй шанс.
09.55 Дiстало!
10.55 Цивiльна оборона.
11.55 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Чорнi кiшки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Повiтряна
        в`язниця”. (2).
22.20 Х/ф “Голодний 
        кролик атакує”. (2).
00.25 Х/ф “Поховайте 
        мене живцем”. (2).

стб
06.45 Х/ф “Чорна стрiла”.
08.20 Х/ф “Циганочка з виходом”.
16.00 “Зваженi i щасливi 4”.
19.00 “Х-Фактор 5”.
22.05 “Таємницi Х-Фактора. 
         Мамо, не горюй!”
23.15 “Х-Фактор 5. Пiдсумки 
        голосування”.
00.30 “Детектор брехнi 6”.

новий канал
05.45 Х/ф “Гретель”.
07.10 Ревiзор.
08.55 Стажери.
11.05 Х/ф “Золотий компас”.
13.10 Х/ф “Перстень дракона”.
15.00 Х/ф “Геркулес”.
18.40 Х/ф “Вiдьмина гора”.
20.40 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”. (2).
22.30 Х/ф “Вiйна богiв: Безсмертнi”. (2).
00.40 Х/ф “Гретель”. (3).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”.
16.50 Т/с “Смуга вiдчуження”.
21.30 Х/ф “Намисто”.
23.30 Д/ф “Живi”. 

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.55 М/ф “Титан: 
         пiсля загибелi Землi”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
10.35 М/ф “Чарiвний горох”.
12.20 Х/ф “Королiвство 
         Кривих Дзеркал”.
13.45 Х/ф “Чарiвна країна”.
15.40 Х/ф “2012”. (2).
18.35 Х/ф “Три метри над 
         рiвнем неба”. (2).
23.20 Х/ф “Дев’ята брама”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Новини України”.
14.15 “Актуально”.
14.30 “Хто і коли відповість?”.
15.00 “На часі”.
15.30 “Вінтаж”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “ПрофStyle “.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Смак липової 
         бруньки”.
17.00 “Панорама подій”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Так було”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Скарби роду”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Сильніша за долю”.
20.30 “Шляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Театральні 
         зустрічі”.
22.55 “Пам’ятаємо”.

6-11

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

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

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 
0674130345, 29-42-33

Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) 
медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03

Великобірківський пункт екстреної (швидкої) 
медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої) 

медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги 

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
цілодобовий консультативний центр 

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Під головуванням віце-
прем’єр-міністра Укра-
їни – міністра регіо-
нального розвитку, бу-
дівництва та житлово-
комунального госпо-
дарства Володимира 
Гройсмана відбулася 
селекторна нарада у 
режимі відеоконферен-
ції. 

Під час наради обговори-
ли готовність центрів надан-
ня адміністративних послуг 
до виконання розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів Украї-
ни від 16 травня 2014 року 
№ 523-р “Деякі питання на-
дання адміністративних по-
слуг органів виконавчої вла-
ди через центри надання 
адміністративних послуг”. 

Участь у нараді взяли го-
лова Тернопільської облас-
ної державної адміністрації 
Олег Сиротюк, заступник голови 
Леонід Бицюра, директор депар-
таменту економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності та між-
народного співробітництва ОДА  
Галина Воляник і голови район-
них державних адміністрацій. 

Як зазначив віце-прем’єр-
міністр України – міністр регіо-
нального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального госпо-
дарства Володимир Гройсман, з 
1 жовтня 2014 року надання ад-
міністративних послуг Державної 
реєстраційної служби України та 
Державної міграційної служби 
України повинні здійснювати 
центри надання адміністративних 
послуг. “Сьогоднішня нарада 
присвячена тому, щоб проаналі-
зувати стан підготовки центрів 
адмінпослуг до роботи. Осно-
вним питанням сьогодні є запро-
вадження з 1 жовтня надання 
послуг Державної реєстраційної 
служби та Державної міграційної 
служби через Центри надання 
адміністративних послуг. Аналіз 
роботи ЦНАПів по всій Україні 
свідчить, що підготовка до ново-
введень триває і потребує мак-
симальних зусиль РДА та ОСМ. 
Реалізація реформи в сфері ад-
мінпослуг є нашим послідовним 
шляхом у боротьбі з корупцією”.

На Тернопільщині до нововве-
день у сфері надання адміністра-
тивних послуг готуються. За сло-
вами Олега Сиротюка, в області 
провели навчання адміністрато-

рів ЦНАПів щодо надання послуг 
у сфері міграції. Станом на 24 
вересня реєстраційною службою 
також проведено понад 60 семі-
нарів. 

“Всього в області працюють 
18 центрів надання адміністра-
тивних послуг у 17 районах та в 
Тернополі, — зазначила дирек-
тор департаменту економічного 
розвитку, інвестиційної діяльнос-
ті та міжнародного співробітни-
цтва облдержадміністрації Гали-
на Воляник. — Лише протягом 
січня-серпня 2014 року ними на-

дано майже 15,6 тис. адміністра-
тивних послуг, з них 1991 послу-
ги соціального характеру та 6018 
дозвільних документів”. 

Також Володимир Гройсман 
зазначив, що перед районними 
держадміністраціями та органа-
ми місцевого самоврядування 
стоїть завдання налагодити якіс-
ну роботу ЦНАПів та максималь-
но спростити надання адміні-
стративних послуг.

Прес-служба  
Тернопільської ОДА.

На Тернопільщині готуються  
до нововведень у сфері надання 

адміністративних послуг

Голова Тернопільської ОДА Олег Сиротюк та відповідальні  
працівники облдержадміністрації під час відеоконференції.

Голови РДА області під час відеоконференції.

Самобутній колектив із Пло-
тичі в 2011 році виборов пер-
ше місце в другій лізі чемпіо-
нату Тернопільського району 
з футболу, а в рік свого де-
бюту у вищому дивізіоні зумів 
здобути бронзові медалі і ви-
грати Кубок Тернопільського 
району з футболу імені Івана 
Вишневського, що вдається 
небагатьом. Запросивши до 
своїх лав досвідченого Ми-
хайла Забитівського, коман-
да почала плекати власні мо-
лоді таланти. Якщо минулого 
року в чемпіонаті колективу 
не вистачило сил на довгу 
дистанцію, то Кубок зали-
шився в них іще на рік.

Цього року команда задеклару-
вала мету боротися за чемпіон-
ство, кинувши виклик минулоріч-
ним чемпіонам із Грабівця. Однак 
уже перший тур виявився непро-
стим – нищівна поразка в очному 
протистоянні. Перше коло колек-
тив провів вдало, та дві поразки 
зумовили досить великий відрив 
від першого місця. Старт із десяти 
ігор без поразок (тільки одна нічия 
в цій серії) дозволив футболістам 
знову поборотися за чемпіонство. 
Проте на кінець чемпіонату забра-
кло сил – нічийний синдром із 
трьох ігор, і як наслідок – відста-

вання від чемпіона на вісім очок.
У колективі збалансований 

склад виконавців, як досвідчених 
бійців, так і здібної молоді. Осно-

вний голкіпер команди – юний  
Антон Лукавський, якого при по-
требі може замінити Володя Бицка 
або Коля Вірковський. Основу за-

хисту складають Михайло Забитів-
ський, Тарас Кормило, Олег Сте-
фанів і Саша Ковальчук, яких мо-
жуть змінити Віктор Скоренький, 

Міша Стровський, Тарас Мензюк. 
У цьому сезоні вдало влився в ко-
лектив Василь Огаль. Найсильні-
шою ланкою команди є півзахист. 
На цій позиції діють такі досвідчені 
футболісти, як Анатолій Грінченко, 
Євген Гурін, Ігор Козелко, Назар 
Головко. В деяких іграх допомага-
ли не менш відомі Міша Слободян 
і Юрій Беркита, виходили на заміну 
Іван Кічула та Ігор Коніцький. Ата-
куючий тандем складали молоді  
Василь Лагно і Олег Більський, 
яким на допомогу в будь-яку мить 
міг прийти ветеран Андрій Дохват.

Вдало провівши чемпіонат, ко-
лектив із Плотичі здобув срібні ме-
далі, і тепер команді не вистачає 
тільки золота – це мета на наступ-
ний рік, а в чемпіонаті-2014 коман-
да здобула 15 перемог, чотири 
зустрічі звела внічию і зазнала три 
поразки при різниці м’ячів 62-35 
(+27). Цікаво, що за сезон футбо-
лісти з Плотичі в половині зустрі-
чей (11 з 22) забили по чотири 
м’ячі у ворота суперників, при цьо-
му жодна з них не була програна 
(одна нічия і десять перемог). 

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу,  

Олександр КОВАЛЬЧУК,  
ФК “Плотича”.

Футбол ●

Знайомтесь: срібний призер – ФК “Плотича”

Футболісти ФК “Плотича”.

Світлана ГУМЕННА, 
прес-служба департаменту 

охорони здоров’я ТОДА.

У дворі міської дитячої по-
ліклініки, що на вулиці 
Федьковича, – гамірно.  
Дітлахи, хто з батьками, хто 
з бабусями-дідусями, гра-
ються на новому майданчи-
ку. Саме тут облаштовано 
спеціальні ігрові конструк-
ції, які, власне, допомага-
ють в реабілітації хворих 
дітей.

Як повідомив прес-службу де-
партаменту охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА головний лі-
кар Тернопільської дитячої місь-
кої лікарні Роман Книш, цей май-

данчик створений та включений 
до проекту розвитку міста. Об-
лаштований новий ігровий май-
данчик за сприяння міської ради 
спільно з Центром соціальної ре-
абілітації дітей-інвалідів та Тер-
нопільською міською дитячою ко-
мунальною лікарнею. Створено 
його саме для дітей, які прохо-
дять комплексну реабілітацію в 
центрі соціальної реабілітації та 
поліклініки Тернопільської місь-
кої дитячої комунальної лікарні.

Усе ігрове обладнання — тре-
нажери, рукохід, гойдалки, гірка 
тощо — сертифіковане в Україні 
та призначене для розвитку за-
гальної моторики та фізичних 
вправ на свіжому повітрі. Вар-
тість ігрового обладнання — 132 
тисячі гривень.

У дворі дитячої поліклініки 
відкрито ігровий майданчик 

для дітей з особливими 
потребами

Ірина ЛЕБІДЬ, 
заступник начальника відділу з 
призначення пенсій управління 

Пенсійного фонду України   
в Тернопільському районі.

Постановою правління Пенсій-
ного фонду України затверджено 
Порядок підтвердження періодів 
роботи, які зараховуються у тру-
довий стаж для призначення пен-
сій на пільгових умовах або за 
вислугу років. Порядком визначе-
но механізм підтвердження періо-
дів роботи, які зараховують у тру-
довий стаж для призначення пен-
сії на пільгових умовах або за ви-
слугу років, у разі ліквідації під-
приємств, установ або організацій 
без визначення правонаступника.

Згідно з Порядком, для під-
твердження стажу роботи потріб-
но подати в органи Пенсійного 

фонду України за місцем прожи-
вання такі документи: заяву про 
підтвердження стажу роботи; до-
відку з Єдиного державного реє-
стру юридичних та фізичних осіб 
— підприємців про ліквідацію під-
приємства, установи, організації; 
трудову книжку; документи, видані 
архівними установами, а саме: до-
відку про заробітну плату (за весь 
період пільгової роботи), копії до-
кументів про проведення атестації 
робочих місць (у разі проведення), 
копії документів про переведення 
на іншу роботу, на роботу з непо-
вним робочим днем, про надання 
відпусток без збереження заро-
бітної плати (у разі відсутності — 
довідку про їх відсутність); інші 
документи, що можуть підтверди-
ти виконання робіт, які дають пра-
во на призначення пенсії на піль-
гових умовах. 

Це важливо ●

Як підтвердити пільговий 
стаж, якщо підприємство 

ліквідоване?

Індекси споживчих цін 
у жовтні 2014 року

За даними Державної служби статистики України, величина ін-
дексу споживчих цін у Тернопільській області в жовтні 2014 року, 
порівняно з вереснем 2014 року, становила 102,3%, з початку року 
– 119,9%, в Україні –102,4% та 119,0% відповідно.

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим  

та м. Севастополя.

Головне управління статистики у Тернопільській області.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

31 жовтня на базі Велико-
гаївської ЗОШ І-ІІІ ст. від-
булася учнівська краєзнав-
ча конференція з нагоди 
100-річчя створення легіону 
Українських січових стріль-
ців. Учасники дев’яти кра-
щих пошукових загонів на-
вчальних закладів Терно-
пільського району виступи-
ли з тезами із проведених 
пошуково-дослідницьких та 
науково-краєзнавчих робіт. 

Участь у конференції взяли 
представники відділу освіти Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції, Тернопільського районного 
методичного кабінету, педагоги, 
відповідальні за туристсько-
краєзнавчу роботу, школярі. 

Відкрив краєзнавчу конферен-
цію методист Тернопільського 
районного методичного кабінету 
Василь Кльоц: “Минуло сто ро-
ків, відколи український народ 
пережив три голодомори, дві сві-
тові війни, але й досі, на жаль, не 
зійшов із шляху випробувань, — 
сказав Василь Ігорович. — Легіон 
Українських січових стрільців, 
сторіччя утворення якого відзна-
чаємо цьогоріч, був першим вій-
ськовим формуванням України. 
Участь в легіоні брали найкращі 

хлопці і дівчата – ліцеїсти, 
студенти, літератори, митці 
з Галичини”.

Право покласти гірлянду 
до символічної могили Січо-
вих стрільців та воїнам УПА 
надали учням 9-А класу Ве-
ликогаївської школи Богда-

ну Хемію, Ка-
ріні Онуфер-
ко, Ростисла-
ву Рудяку. 
М о л и л и с я 
присутні і за 
полеглих на 
Євромайдані, 
в зоні АТО, за 
мирне життя 
в Україні. 

Предста-
вити свої до-
слідницькі ро-
боти того дня 
мали змогу 
школярі з Ве-
ликогаївської 
ЗОШ ІІІ ст., 
Настасівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., 
Баворівської 
ЗОШ  І-ІІІ ст., 
Буцнівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., 
М и ш к о в и ц ь к о ї 
ЗОШ І-ІІІ ст., Вели-
коглибочецько ї 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька, НВК “Ве-
ли коб і р к і в с ь к а 
ЗОШ І-ІІІ ст. — гім-
назія ім. С. Балея”, 
Лучківської ЗОШ 

І-ІІ ст., Великобірківського будин-
ку творчості школяра. Кожен ви-
ступ супроводжувався презента-
цією на мультимедійній дошці, де 
на слайдах учні помістили най-
кращі знахідки своїх досліджень.  

Після виступів учнів до при-
сутніх звернулася вчитель історії 
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Ган-
на Шаварин: “Прикметно, що 

учнівська краєзнавча конферен-
ція з нагоди сторіччя утворення 
легіону Українських січових 
стрільців відбувається напере-
додні 1 листопада – річниці Лис-
топадового зриву, який став по-
чатком проголошення Західноу-
країнської народної республіки, 
— підсумувала конференцію Ган-
на Миколаївна. — Ми повинні 
знати своє минуле, щоб зберег-
ти майбутнє України”. 

Після конференції присутні 
оглянули виставку краєзнавчих 
пошуково-дослідницьких матеріа-
лів кращих пошукових загонів 
юних дослідників-краєзнавців у 
форматі звіту на тематику Січово-
го стрілецтва. Ведучою конфе-
ренції була вчитель української 
мови і літератури Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Людмила Кравчук. 

Як зазначила завідувач Терно-
пільського районного методич-
ного кабінету Галина Кубелко, 
мета цієї конференції — вшану-
вання пам’яті героїв  
українського національно-
визвольного руху у боротьбі за 
створення Української держави, 
виховання патріотизму та націо-
нального руху учнівської молоді 
Тернопільського району.  
“В рамках цього заходу, —  
зазначила Галина Кубелко, — на-
ша молодь отримала своєрідний 
урок історії, гідності, який служи-
тиме для них містком між героя-
ми ХХ і ХХІ століть – між Україн-
ськими січовими стрільцями, які 
рятували поневолену Україну під 
час Першої світової війни, та 
сьогоднішніми героями, що муж-
ньо стоять на захисті Української 
держави.

Знати минуле,  
щоб зберегти майбутнє 

Методист Тернопільського районного  
методичного кабінету Василь Кльоц.

Участь в учнівській краєзнавчій конференції з нагоди 100-річчя створення  
легіону Українських січових стрільців взяли (на першому плані справа наліво):  

директор Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Кость, завідувач Тернопільського районного 
методичного кабінету Галина Кубелко, заступник начальника відділу освіти  

Тернопільської РДА Марія Краковецька, методист Тернопільського РМК Ірина Руцька,  
вчителі та учні пошукових загонів навчальних закладів Тернопільського району.

Учасники кращих пошукових загонів навчальних закладів 
 Тернопільського району під час учнівської краєзнавчої конференції у Великогаївській  

ЗОШ І-ІІІ ст. з нагоди 100-річчя створення легіону Українських січових стрільців.

Під час учнівської краєзнавчої конференції вчитель історії  
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Ганна Шаварин (зліва) 

та вчитель української мови і літератури  
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Людмила Кравчук. 

Наталя ВОЛОШИН, 
начальник відділу 

економічного розвитку  
і торгівлі Тернопільської 

районної державної 
адміністрації.  

Тернопільська районна 
державна адміністрація 
повідомляє про те, що з 
метою поширення досвіду 
поводження з відходами, 
що містять ртуть, Програ-
ма розвитку ООН (ПРООН/ 
UNDP) та Глобальний еко-
логічний фонд (ГЕФ/GEF) 
запрошують зацікавлені 
неурядові організації до 
участі у грантовому кон-
курсі на проведення де-
монстраційної програми з 
організації пунктів зі збору 
та утилізації використаної 
енергоефективної освіт-
лювальної продукції, що 
містить ртуть, у рамках 
проекту “Трансформація  
ринку в напрямку енергое-
фективного освітлення”.

До участі у грантовому кон-
курсі запрошуються неурядові 
організації та суб’єкти господа-
рювання, які офіційно зареє-
стровані в Україні та готові за-
безпечити виконання вимог, 
необхідних для підготовки аплі-
каційної заявки. Також можна 
подавати спільні заявки від де-
кількох неурядових організацій.

Напрямки, на які надається 
грантове фінансування, та ви-
трати, які не підлягають по-
криттю, розміщені на офіційно-
му веб-сайті Тернопільської 
обласної адміністрації на сто-
рінці Тернопільського району в 
рубриці “Гранти. Конкурси. 
Проекти. Виставки. Форуми”.

Для участі у цьому грантово-
му конкурсі необхідно надісла-
ти один оригінал і дві роздру-
ковані копії аплікаційної заявки 
українською мовою, згідно з ін-
струкцією (форма і вимоги до-
даються) (див. офіційний веб-
сайт Тернопільської обласної 
адміністрації на сторінці Терно-
пільського району в рубриці 
“Гранти. Конкурси. Проекти. 
Виставки. Форуми”), на адресу 
Офісу ПРООН в Україні: вул. 
Кловський Узвіз, 1, Київ, 01021, 
Україна, з приміткою “Проект 
UNDP/GEF “Трансформація 
ринку в напрямку енергоефек-
тивного освітлення”. Заявка 
повинна бути повністю запо-
вненою, містити правдиву і точ-
ну інформацію, бути зшитою і 
пронумерованою (на останній 
сторінці вказати загальну кіль-
кість сторінок), відповідно за-
печатаною і завізованою.

Критерії відбору конкурсних 
заявок розміщені на офіційному 
веб-сайті Тернопільської облас-
ної адміністрації на сторінці 
Тернопільського району. З де-
тальною і додатковою інформа-
цією щодо цього грантового 
конкурсу англійською мовою 
можна ознайомитися у додатках 
або звернувшись до контактної 
особи Сергія Лобанова за тел. 
+38 (066) 048-23-12 або e-mail: 
serhiy.lobanov@undp.org.

Заявники не будуть персо-
нально поінформовані  про 
прийняття конкурсних заявок, 
їх список буде опубліковано на 
офіційному веб-сайті Проекту 
(http://lampochi.org.ua) протя-
гом 10 днів від дати завершен-
ня прийому заявок. Лише заяв-
ники, обрані за результатами 
оцінки заявок, будуть повідо-
млені конкурсною комісією про-
тягом 5 днів від офіційного 
оприлюднення списків пере-
можців. Разом з тим, вони 
отримають примірний варіант 
договору про співпрацю, який 
необхідно узгодити і завізувати 
протягом 5 днів від отримання 
погодженого договору.

Фінансування відбуватиметь-
ся у гривнях відповідно до умов 
договору.

Проекти ●

Грант — 
джерело 

фінансування
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Святині ● Вітаємо! ●

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

“Ой, у селі під лісочком сто-
їть церква на горбочку” — 
прозвучало у душі, коли бу-
ли далеко від Застав’я. Ще 
не дуже чітко виднілись об-
риси села. Але нова церква 
постала у всій своїй красі та 
величі. Ця святиня, напевне, 
одна з наймолодших у райо-
ні. У 1995 році громада 
Застав’я вирішила побуду-
вати свій православний 
храм. Кожен, хто береться 
за будову, знає, яка це не-
проста праця, особливо ни-
ні. Але, як кажуть, у святій 
справі Господь допомагає.

 Усю відповідальність за будо-
ву взяв на себе житель Застав’я, 
будівельник із сорокарічним ста-
жем, до того ж учасник церковно-
го хору Євген Васильович Філик. 
Люди розповідають, що він про-
тягом десяти років днював та но-
чував на будові. Усі застав’яни 
дружно взялись за роботу, не 
шкодували власних коштів, сил та 
часу.

 Вражає красою розпис святи-
ні — сцени з життя Ісуса Христа, 
його Пресвятої Матері. Член На-
ціональної спілки художників 
України Володимир Купецький 
сказав, що два роки, протягом 
яких він розписував церкву, мину-
ли як мить. Дуже приємно було 
працювати з людьми, які мали 
власну думку щодо того, якою 
має бути їхня святиня, і одночас-
но поділяли погляди художника, 
довіряли його творчому смаку.

8 листопада 2014 року стане 
пам’ятним в історії Застав’я. Тут 
освятили церкву Святого Велико-
мученика Димитрія Солунського. 
На свято прибув архиєпископ  
Нестор, який відслужив урочисту 
архієрейську літургію. Владику з 
хлібом-сіллю зустрічали діти в 
українських строях. 

У духовній про-
повіді архиєпископ 
Нестор побажав 
громаді Застав’я 
довгого віку в добрі 
та здоров’ї, без-
грішного життя з 
Богом. Владика ви-
словив надію на як-
найшвидше закін-
чення війни на Сході 
України, яка разом з 
матеріальними ре-
сурсами забирає у 
держави найцінніше 
— життя її грома-
дян.

Парох Застав’я 
отець Миколай щас-
ливий разом зі сво-
їми парафіянами, 
що збулася їх мрія 
— мати свою святи-
ню. Священик 
вдячний громаді 

Застав’я за згуртованість, завдя-
ки якій вдалося власним коштом у 
стислі строки звести такий велич-
ний храм. Особливо урочисто 
звучав у цей день спів церковного 
хору (регент — Ганна Чабак). Хо-
ристи одухотворено виконували 
літургійні пісні та композиції про 
святого великомученика Дими-
трія Солунського.     

Погода у цей листопадовий 
день була на диво сонячною та 
безвітряною. Ніби Господь благо-
словляв усе, що зробила  
людина в ім’я Його. 

У ці святкові дні на цих історич-
них теренах сталася ще одна ві-
копомна подія. 9 листопада у  
греко-католицькому храмі Свято-
го Івана Хрестителя у Баворові 
було урочисто встановлено та по-
свячено новий дзвін. Святкову 
літургію відслужив о. Василь  
Брегін.

Православний храм у Застав’ї

Владика Нестор  
та священнослужителі під час  
архиєрейського богослужіння 

у церкві Святого  
Великомученика Димитрія 

Солунського.

Молодь та громада Застав’я хлібом-сіллю зустрічають владику Нестора.

Найстарші жителі Застав’я давно  
мріяли про власну святиню.

Тернопільський художник Володимир Купецький  
разом з родиною у православному храмі  

Святого Великомученика Димитрія Солунського у Застав’ї.

Новозбудований храм Святого Великомученика  
Димитрія Солунського та дзвіниця вражають простотою та вишуканістю.

Щиро вітаємо 
з днем народжен-
ня бухгалтера 
відділу освіти 
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Надію 
Б о г д а н і в н у 
БИЦЬ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Вітаємо з днем народження ху-
дожнього керівника народного 
аматорського хору с. Велика Лука 
Любов Євгенівну БОЙКО.

Хай доля буде, як волошка в житі,

Душа хай буде завжди молода,

Від сонця — золота, а від небес — 

блакиті,

Хай обминають горе і біда.

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури,  

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

9 листопада свій день наро-
дження відзначила директор тери-
торіального центру соціального 
обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Тернопільського райо-
ну Надія Іванівна БОЙКО. 

Бажаємо Вам, щоб кожне починання

Було успішно втілене в життя,

Нехай людська повага і визнання

Крокують поруч з Вами в майбуття.

Любові Вам і злагоди в родині,

Не знати горя, смутку і біди,

Хай прибуває щедро Вам щоднини

Із сонця й вітру, із роси й води.

З повагою — колектив 
територіального центру 

соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

Тернопільського району.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів щиросердечно вітає з 
днем народження кухаря школи 
Марію Степанівну ПОМАЗАНСЬКУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас. 

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. сердечно вітає з 
днем народження вчителя-
пенсіонера Любов Зиновіївну 
ЛИТВИН.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
ювілеєм вчителя біології Ольгу 
Йосипівну ДЗЮБАК.

Хай будуть поруч віра і надія, 

Як два крила, що впасти не дадуть, 

А сам Господь із милості наділить 

Багато літ, що сонцем виграють.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вихователя гру-
пи продовженого дня, вчителя фі-
зики Мар’яну Орестівну ЛУЧКІВ.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Сердечно вітаю з днем наро-
дження дорогу подругу Наталію 
Михайлівну ЗАГНИБІДУ з с. Ло-
зова. Наша дружба, мила подруго, 
розпочалася ще зі шкільної лави. 
Випробувана десятиліттями, жит-
тєвими перипетіями, вона не змілі-
ла, а залишилася такою ж чистою, 
міцною, вірною, за що Тобі щиро 
вдячна. 

Хай життя Твоє завжди квітує

Веселково-іскристим розмаєм.

Бог ласкавий хай щастя дарує

І здоров’я міцне посилає.

Хай Твоя життєва дорога,

По якій ще треба пройти,

Буде завжди під ласкою Бога,

Повна сонця, щедрот, доброти.

З повагою і любов’ю — Наталія 
Капець з Лозови.
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Дмитро Іванович  
Донцов – політичний 
діяч, ідеолог україн-
ського націоналізму, 
український літератур-
ний критик, есеїст і пу-
бліцист – народився 
29 серпня 1883 року в 
Мелітополі Херсон-
ської губернії (нині За-
порізька область) у 
сім’ї багатого землев-
ласника. Навчався в 
реальному училищі в 
Мелітополі, в Царсько-
сельському ліцеї, сту-
діював право у Петер-
бурзькому (1901-1907 
роки) та Віденському 
(1909-1911 роки) уні-
верситетах. Доктор-
ську дисертацію з пра-
ва захистив у Львові 
1917 року.

Під час навчання у Пе-
тербурзі підтримував кон-
такти з революційним ру-
хом у Києві, був активним 
членом Української соціал-
демократичної робітничої 
партії, за що його двічі (в 
1905 і 1907 роках) зааре-
штовували. В 1908 році 
Дмитро Іванович переїз-
дить до Львова, де в 1912 
році одружується. Друку-
ється у часописах “Дзвін”, 
“Наша дума” та “Украин-
ская жизнь”, працює як 
журналіст у Відні, Берліні. 
Після заснування 4 серпня 
1914 року Союзу Визво-
лення України (СВУ) стає 
його першим головою, од-
нак уже у вересні вихо-
дить із цієї організації.

У 1917 році поверта-
ється до Києва, підтримує 
Українську народну респу-
бліку Михайла Грушев-
ського, Володимира Ви-
нниченка, Симона Петлю-
ри. В 1918 році стає чле-
ном Головної Управи пар-
тії українських хліборобів-
демократів, очолює Укра-
їнську Телеграфічну Аґен-
цію (УТА) гетьмана Павла 
Скоропадського. Після по-
валення Директорії у 
1919-21 роках очолює 
прес-бюро при посольстві 
УНР у Берні (Швейцарія).

З 1922 року по 1939 рік 
Дмитро Донцов жив у 
Львові, редагував часопи-
си “Літературно-Науковий 
Вістник” (1922-32 роки), 
“Заграва” (1923-24 роки) 
та “Вістник” (1933-39 ро-
ки). Його бурхлива редак-
ційна та видавнича діяль-
ність розпочалася при 
безпосередній організа-
ційній та фінансовій допо-
мозі Євгена Коновальця 
та Української Військової 
Організації (УВО).

Невдача зі створенням 
Партії Національної Рево-
люції, органом якої мала 
бути “Заграва” і за якою 
стояла УВО, була причи-
ною того, що Дмитро Дон-
цов відійшов від політич-
ної діяльності і почав ви-
ступати як незалежний 
редактор і публіцист. Дру-
кувався в українській, німецькій, 
швейцарській та польській пресі.

Перед початком війни, у 1939 
році, Дмитро Донцов був 
ув’язнений польською владою до 
Берези Картузької. Після звіль-
нення з табору він переїздить до 
Бухареста, де видає журнал “Ба-
тава” (1941 рік), а через деякий 
час після короткого перебування 
у Львові емігрує за кордон. Спо-
чатку до Чехословаччини, Німеч-
чини, Франції, Великобританії, 
США, а згодом – до Канади.

У 1948-53 роках викладав 
українську літературу в Монре-
альському університеті (Канада). 
Видав за кордоном ряд концепту-
альних праць – “Московська отру-
та” (Торонто, 1955 рік), “Від міс-
тики до політики” (Торонто, 1957 
рік), “Хрестом і мечем” (Торонто, 
1967 рік). До останніх днів життя 

багато друкувався в періодиці 
української діаспори.

Дмитро Донцов вважався од-
ним із найбільших ворогів радян-
ського режиму. Його постать ста-
ла однією з найбільш суперечли-
вих і ключових в історії України ХХ 
століття. Погляди Дмитра Донцо-
ва еволюціонували від соціал-
демократії до націоналізму, від 
атеїзму до ідей воюючої церкви. 
В 1913 році Донцов виступив на 
Другому Всеукраїнському сту-
дентському з’їзді у Львові з рефе-
ратом “Сучасне політичне поло-
ження нації і наші завдання”,  
в якому обґрунтував концепцію 
відділення України від Росії, що 
викликало гостру критику з боку 
російських революціонерів та 
чорносотенників.

Пізніше, у працях “Підстави на-
шої політики” (Відень, 1921 рік), 

“Націоналізм” (Львів-
Жовква, 1926 рік) та “Дух 
нашої давнини” (Прага, 1944 
рік) Дмитро Донцов розви-
нув доктрину українського 
націоналізму. Особливо він 
наголошував на духовному 
відокремленні України від 
Росії, культуру якої вважав 
антиіндивідуалістичною, азі-
атською.

Своїм головним завдан-
ням Дмитро Донцов вважав 
виховання “провідної вер-
стви” української нації в дусі 
активізму, особливі надії по-
кладаючи на молодь. Обсто-
ював ідею виховання україн-
ської нації в дусі сильних 
народів. На формування сві-
тогляду Донцова великий 
вплив мали Микола Міхнов-
ський, В’ячеслав Липин-
ський, але на відміну від 
консервативного В’ячеслава 
Липинського, який вважав, 
що треба йти від держави 
до нації, Дмитро Донцов 
стверджував, що тільки 
сформована нація може 
створити власну державу.

Донцов критикував демо-
кратичну систему, але це не 
дає підстав зараховувати 
його до тоталітарних мис-
лителів. Він бачив Україну 
сучасною цивілізованою 
європейською державою, 
започаткував в українській 
політиці й політології широ-
ке геополітичне мислення. 
Його погляди характеризу-
ють ірраціоналізм, ідеалізм 
та плекання культу сильної 
людини.

Великий вплив мала ді-
яльність Дмитра Донцова у 
міжвоєнній Галичині та в 
еміграції. Завдяки йому 
створювалася специфічна 
атмосфера, в якій вихову-
валася українська молодь, 
що згодом вливалася до 
лав Організації Українських 
Націоналістів (ОУН) та 
Української Повстанської 
Армії (УПА). Донцов не тіль-
ки вплинув на особистості 
Євгена Коновальця, Степа-
на Бандери, Ярослава 
Стецька, а й безпосеред-
ньо на формування ОУН, 
хоч сам він ніколи членом 
ОУН не був. Політична фі-
лософія і публіцистика Дон-
цова великою мірою позна-
чилася на формуванні ідео-
логії так званого “інтеграль-
ного націоналізму”.

Всупереч звинуваченням 
недругів, у своїй видавни-
чій діяльності Дмитро Дон-
цов ніколи не користувався 
грошима правлячих режи-
мів, зокрема, польського і 
нацистського урядів, і не 
служив їм, що підтверджу-
ють відповідні наукові до-
слідження і публікації.

Дмитро Донцов був осві-
ченою людиною, вільно чи-
тав німецькою, англійською, 
французькою, іспанською 
та італійською мовами. Свої 
матеріали писав німецькою 
та англійською, слідкував 
за публікаціями популярних 
європейських інтелектуа-
лів, з якими знайомився в 

оригіналі. Навколо “Літературно-
Наукового Вістника” (пізніше “Ві-
стника”) Донцов згуртовує групу 
провідних літераторів, есеїстів і 
публіцистів, яку пізніше називали 
“вістниківцями” і “празькою шко-
лою”. До неї входили Євген Ма-
ланюк, Олег Ольжич, Юрій Клен, 
Олена Теліга, Юрій Липа та інші.

Починаючи від 60-х років, 
окремі твори Дмитра Донцова не-
легально поширювались у диси-
дентських колах. Нині деякі з них 
перевидані в Україні. Безкорисна 
відданість національній ідеї, твор-
чість і постать Дмитра Донцова 
викликають велику зацікавленість 
як у сучасних українських політич-
них колах, так і в гуманітарних 
галузях і не залишають байдужи-
ми українців-патріотів. Помер 
Дмитро Донцов 30 березня 1973 
року в Монреалі (Канада).

Апостол української ідеї

 Цитати  
Дмитра Донцова

* Нація, в якій воля до власного політичного 
ідеалу, до політичного чину ще не розвинена 
або розвинена рудиментарно, властиво, не є 
нація, а тільки нарід…

* Націоналізм — це бунт проти особистого й 
гуртового егоїзмів. Бунт проти ідеології, яка 
ставить інтереси класу над нацією, національ-
ної меншості країни над автохтонами.

* Наша мандрівка по пустелі ще не скінчила-
ся, тому що було в нас тисячі воль замість од-
ної і сотки туманних замість одної яскравої 
думки, що лучила б усіх в одну цілість. Бо що 
є нація, коли не скупчення міліонів воль довко-
ла образу спільного ідеалу?

* Панувати не над кимось, а на своїй землі.
* Саме поняття “підданий” віддає якнайліп-

ше суть взаємних відносин між (російською) 
державою та одиницею. 

* Нація, яка хоче панувати, повинна мати й 
панську психіку народу-володаря. 

* Наш національний ідеал може здійснитися 
тільки в безкомпромісній боротьбі з Росією… 
Свідомі цього ідеалу, навіть повалені на зем-
лю, навіть під чоботом щасливого переможця 
– встанемо. Зрікаючись його – ніколи.

* Коли читаємо історію Європи, – читаємо  
історію її народів. Читаючи історію Росії, не 
бачимо нічого, опріч темної маси... 

* Держава — це апарат для осягнення мети 
нації.

* Коли, отже, українська ідея хоче підійняти 
боротьбу за панування з іншими, мусить, в 
першу чергу, здушити прокляту спадщину не-
вільницьких часів.

* Світ належить до тих, які вміють хотіти, 
одиноким живим чинником міжнародного жит-
тя є нація, незалежно від того, який клас веде 
її за собою.

* Значить, неправда є, коли існує бунт.
* Коли хоч в невеличкій частині народу жев-

ріє ідея незалежності, коли хоч частина народу 
має змогу виявляти волю нації, то це ліпше, 
ніж коли нидіє цілий мозок нації в рабстві, 
атрофуючи в цілій нації волю до самостійного 
життя.

* Пророків, які з дому неволі вказують  
народу великі шляхи визволення, чекає  
каміння і хрест.

5 листопада 2014 року в 
Тернопільській райдержад-
міністрації відбувся круглий 
стіл на тему “Шляхи підви-
щення громадської актив-
ності молоді у сільській міс-
цевості”. Учасників кругло-
го столу привітав голова 
Тернопільської РДА Андрій 
Строєвус. Разом з учасни-
ками круглого столу Андрій 
Васильович визначив ряд 
ключових проблем молоді, 
яка проживає в селах.  
Серед проблем – низький 
рівень освіти та нефор-
мальної освіти, відсутність 
змістовного дозвілля як 
альтернативи шкідливим 
звичкам, мала кількість ро-
бочих місць тощо. 

Ініціатор круглого столу — ди-
ректор Тернопільського район-
ного центру соціальних служб 
для дітей, сім`ї та молоді Хрис-
тина Білінська зазначила: “Лише 
спільними зусиллями громад-
ських організацій можна активі-
зувати розвиток громадянського 
суспільства на тих територіях, 
які відстають у своєму економіч-
ному, просвітньому та іншому 
напрямках”.

Хорошим досвідом організації 
заходів у селах через особисте 
знайомство з місцевими жите-
лями поділився Тарас Кривець-
кий, голова громадського 
об’єднання “Обнова”, який за-
значив, що духовність та вихо-
вання характерів молоді можна 
приносити через цікаві ігри, 
майстер-класи танців та інші за-
ходи. Про цікаві заходи, приуро-
чені важливим подіям, розповіли 
Мар’яна Марець та Тетяна Де-
нис – представники ТМО “СУМ в 
Україні”. Голова ТМО ВМГО “Мо-
лода Просвіта” Михайло Моргун 
розповів про ефективність шко-
ли “Намалюю писаночку” та ін-
ших обрядових свят, як чудових 
методів збереження українських 
традицій та звичаїв, що переда-
ються від покоління до поколін-
ня.

Учасники круглого столу під-
сумували, що проведення яскра-
вих масових заходів дарує лю-
дям лише емоцію. Молодіжний 
мер Тернополя Любомир Шим-
ків розповів, що він та його од-
нодумці можуть разом провести 
заходи неформальної освіти, на-
вчити молодь у селах основам 
місцевого самоврядування, на-
дати людям можливість вплива-
ти на владу в селі та самостійно 
здійснювати вчинки, що покра-
щують благоустрій села. 

Куратор Молодіжного порталу 
БМГО “Рідне місто” Алла Соко-
ловська зазначила: “Молодь 
прийде по емоції, а залишиться 
здобувати знання та розвивати 
село. Люди йдуть не до проек-
тів, а до людей”.

Про військово-патріотичні ви-
школи молоді та їх необхідність 
розповіли Василь Дубовик (ГО 
“Молодіжний націоналістичний 
конгрес”) та Сергій Корольчук 
(Тернопільська станиця НСУ 

“ПЛАСТ”). Про ситуацію на мо-
лодіжному ринку праці розповіла 
директор Тернопільського моло-
діжного центру праці Ірина Не-
стюк, яка представила актуаль-
ний сьогодні проект “Мистецька 
студія подарунків”. На майстер-
класах застосовують різні творчі 
техніки, навчають розкривати 
власні творчі здібності та заро-
бляти гроші своєю фантазією. 
Про пропаганду євроінтеграцій-
них бачень та активність волон-
терства в сучасній ситуації в 
Україні розповів голова ГО “Єв-
ропейський погляд” Ігор  
Черепанський.

Представник ТБФ “Карітас” 
Наталія Коцюба представила 
успіхи проекту “Мобільна робота 
з молоддю”, акцентувала увагу 
на потребі розкриття потенціалу 
та людських ресурсів дітей та 
підлітків кризових категорій. Про 
бажання та можливість підтри-
мати молодіжні ініціативи у сіль-
ській місцевості заявив дирек-
тор КУ “Тернопільський облас-
ний молодіжний методичний 
центр” Володимир Демчишин.

Завідувач сектору молоді і 
спорту Тернопільської РДА Ва-
силь Заторський і головний спе-
ціаліст сектору молоді та спорту 
Світлана Яхван зазначили, що 
сектор молоді та спорту має ва-
гомі напрацювання у селах Тер-
нопільського району, перемоги у 
змаганнях та досвід проведення 
спортивних заходів, проте їхній 
відділ завжди відкритий до нових 
форм зацікавлення молоді: “У 
сьогоденні ми підтримуємо і ве-
лопробіги й інші потрібні ініціати-
ви, якщо молодь їх пропонує”. 

Начальник відділу освіти Тер-
нопільської РДА Василь Цаль за-
пропонував конкретні приміщен-
ня шкіл, що не використовують-
ся, надати для спільних громад-
ських проектів: НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” (200 
кв. м), Скоморохівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (35 кв. м, 50 кв. м), Ве-
ликоглибочецька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів ім. Я. Стецька (100 кв. м), 
Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(50 кв. м, 50 кв. м), Почапинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Свою під-
тримку в організації заходів ви-
словив начальник відділу культу-
ри Тернопільської РДА Андрій 
Галайко.

Підсумки “круглого столу” 
підвела заступник голови Терно-
пільської районної державної 
адміністрації Уляна Люлька. “Я 
не говорю про те, що є потреба 
в кожному селі створювати осе-
редки всіх громадських органі-
зацій, але є потреба створювати 
спільні просвітні, екологічні, 
спортивні проекти. Окремі зу-
силля не дадуть такого резуль-
тату, як єдиний механізм, в який 
ми повинні об’єднатись”, – за-
значила Уляна Михайлівна.

Усіх представників громад-
ських організацій просимо наді-
слати пропозиції щодо громад-
ської діяльності в селах Терно-
пільського району. Детальніше 
за номером телефону: (067) 
350-48-52.

Село як етно-духовна 
криниця для молоді

Під час круглого столу на тему “Шляхи підвищення  
громадської активності молоді у сільській місцевості”  
(зліва направо): головний спеціаліст сектору молоді  

та спорту Тернопільської РДА Світлана Яхван, 
завідувач сектору молоді та спорту РДА Василь Заторський, 

заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

10 листопада ц. р. у народ-
ному домі села Біла Терно-
пільського району відбула-
ся мистецько-наукова кон-
ференція, присвячена Року 
Митрополита Галицького, 
Архиєпископа Львівського, 
предстоятеля Української 
греко-католицької церкви 
Андрея Шептицького в 
Україні, який триватиме з 1 
листопада 2014 до 1 лис-
топада 2015 року. Органі-
зували конференцію парох 
села Біла о. Роман Гри-
джук, учитель катехизму 
Білецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Оксана Бачун і керівник ди-
тячого церковного хору се-
ла Біла Людмила Веселяк. 

Андрей Шептицький обрав 
для себе нелегку дорогу відро-
дження свого народу і Церкви, 
всипану колючим камінням. Жит-
тєвий шлях митрополита гідний 
для наслідування. Ведучі заходу 
Соломія Потюк, Соломія Мужів та 
Роман Довгополий зробили екс-
курс у духовну діяльність Велета 
Духу, Слуги Божого Андрея Шеп-
тицького, окреслили духовний 
портрет митрополита. Учасники 
конференції могли переглянути 
фотослайди, кадри з фільму про 
Владику Андрея, почути фоновий 
запис його голосу. 

Народився Андрей Шептиць-
кий (мирське ім’я Роман) 29 
липня 1865 року в селі Прилби-
чі на Львівщині в графській ро-
дині і був третьою дитиною в 
cім’ї. Восени 1879 року разом зі 
своїми братами Юрієм та Олек-
сандром розпочав навчання в 
гімназії Святої Анни у місті Кра-
кові. Батько майбутнього ми-
трополита Іван не схвалив ідею 
сина піти в монастир до тих пір, 
поки він не закінчить універси-
тет і не здобуде ступінь доктора 
права. В студентські роки Ан-
дрей Шептицький запрошував 
друзів до себе в кімнату, де 
проводив щотижневі дискусійні 
засідання на релігійні теми. Во-
сени 1887 року батько відпра-
вив Романа подорожувати схід-
ною Україною та Росією. Під час 
цієї мандрівки майбутній духів-
ник відвідав багато церков, мо-
настирів, музеїв, розширюючи 
свій світогляд. У 1886 році впер-
ше побував у Римі, де зустрівся 
з Папою Римським Левом XIII.

29 червня 1888 року Шеп-
тицький вступив до Добромиль-
ського монастиря отців Василі-
ян. 13 вересня 1888 року Роман 
склав перші чернечі обіти і при-
йняв ім’я Андрей в честь свято-

го Андрея Апостола, який при-
ніс добру новину про Ісуса 
слов’янському народові. У Кра-
ківській Єзуїтській колегії ви-
вчав теологію та філософію, що 
стало підготовкою до висвячен-
ня на священика. 11 серпня 
1892 року брат Андрей склав ві-
чні обіти у Кристинопольському 
монастирі. Єпископ Юліан Пе-
леш у вересні 1892 року в Пе-
ремишлі висвятив Андрея Шеп-
тицького на священика.

Коли Андрею було 34 роки, 
австрійський імператор Франц 
Йосиф I номінував його на Ста-
ніславівського єпископа. Миро-
полит відвідував ув’язнених і 
покинутих, почав будівництво 
духовної семінарії і був ініціато-
ром реконструкції собору у Ста-
ніславові. В січні 1901 року Ан-
дрей Шептицький став Архиє-
писком Львівським і Митропо-
литом Галицьким. 

Усе життя Андрей Шептиць-
кий був з українським народом. 
У роки Першої світової війни 
почалося переслідування біль-
шовиками Української Церкви. 
Андрея Шептицького звинува-
тили в антиросійській політичній 
діяльності. 18 вересня 1914 
предстоятеля УГКЦ арештувала 
російська влада. Ув’язнення ми-
трополит відбував у Києві і Кур-
ську, пізніше – в Суздальському 
монастирі. Перебуваючи за ґра-
тами, Владика Андрей писав 
листи в різні установи, протес-
туючи проти переслідування 
Української Церкви і обстоюючи 
права вірян. У березні 1917 ро-
ку Андрея Шептицького звільне-
но, а у вересні 1923 року аре-
штовано вдруге, цього разу 
польським урядом.

Узимку 1924 року Андрей 
Шептицький повернувся до 
Львова, де продовжував служи-
ти Українській Церкві. Сконцен-
трував усі зусилля на виданні 
релігійної літератури, дарував 
людям любов і милосердя, вря-
тував сотні євреїв зі Львова від 
неминучої смерті в роки Другої 
світової війни. Помер слуга Бо-
жий Андрей Шептицький 1 лис-
топада 1944 року. Похований у 
підземеллі собору Святого Юра 
у Львові. З прожитих 79 років 56 
Владика присвятив піклуванню 
про долю Української Церкви та 
українського народу.

Під час мистецько-наукової 
конференції голова деканської 
молодіжної комісії о. Тарас 
Юречко виступив із доповіддю 
на тему “Моральні аспекти 
молодої людини в листах Ан-
дрея Шептицького до матері”. 
Отець Тарас зазначив, що 
листовне спілкування митро-
полита зі своєю матір’ю  

Софією підкреслює, наскільки 
добре виховання Владика 
отримав у родинному колі. Го-
ловний редактор митрополи-
чої газети “Божий сіяч” о. 
Орест Глубіш, доповідаючи на 
тему “Духовність і вірність 
своєму народові в діяльності 
митрополита Андрея Шептиць-
кого”, наголосив на тому, що 
Владика Андрей бачив могут-

ність Української Держави у 
виховній силі Церкви та 
прив’язаності до культурних 
традицій рідного народу. 

Учасники дитячого церковного 
хору села Біла виконали духовно-
патріотичні пісні. Христина Бе-
режницька декламувала вірш “За-
повіт Шептицького”. Семінарист 
Тернопільської духовної семінарії 
імені Патріарха Йосипа Сліпого 

Богдан Мишковський перевтілив-
ся в образ митрополита Андрея 
Шептицького. о. Роман Гриджук 
подякував усім, хто долучився до 
організації мистецько-наукової 
конференції. На завершення всі 
учасники заходу на знак пам’яті і 
шанування Велета Духу україн-
ської нації митрополита Андрея 
Шептицького взялися за руки і 
спільно виконали духовну пісню.

Подвижницьке життя  
митрополита Андрея

На знак пам’яті і шанування митрополита Андрея Шептицького учасники  
мистецько-наукової конференції в селі Біла взялися за руки і спільно виконали духовну пісню. 

Парох села Біла о. Роман Гриджук подякував усім,  
хто долучився до організації мистецько-наукової конференції.

Учасники дитячого церковного хору села Біла Тернопільського району  
під час мистецько-наукової конференції, присвяченій Року Митрополита Галицького, 

 Архиєпископа Львівського, предстоятеля УГКЦ Андрея Шептицького.

Голова деканської молодіжної комісії о. Тарас Юречко  
виступив на мистецько-духовній конференції  

з доповіддю на тему «Моральні аспекти молодої людини  
в листах Андрея Шептицького до матері».



П’ятниця, 14 листопада 2014 року Час місцевий
Конкурси ● Служба 101 ●

ПРОДАМ
* розпродаж автомобілів укра-

їнського виробника під виплату від 
980 грн./міс. Тел. 097-800-62-81.

* румунський розкладний диван 
і два м’які крісла, в доброму стані. 
Тел. (068) 62-36-319.

* теличку 8 міс. молочної поро-
ди. ціна договірна. Тел. 29-42-20.

* дрібну картоплю. Тел.: (0352) 
49-26-34, (097) 437-62-86.

* пшеницю. Тел.: (0352) 49-26-
34, (097) 437-62-86.

* 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.

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

* Москвич 412, 1991 р. в., об’єм 
двигуна 1,38, автопробіг 120 тис. у 
доброму стані, 600 у. о. Можливий 
торг. Тел. (098) 592-71-01, 24-82-
34.

* 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.

* 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.

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

РОБОТА
* в СТО потрібен автоелектрик 

Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) пропонує анти-
корозійну обробку автомобілів, 
зварювальні роботи.  Тел.: 067-
700-55-02, 51-00-97.

* фуршетні столи до урочис-
тих подій (серця, лебеді тощо). 
Тел. 098 592-71-01.

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, 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 во-

донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

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

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* 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.
* весільна фотозйомка, тел. 

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

(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).
* послуги тамади, народні 

весільні обряди. Тел. 098 592-
71-01.

* весільний, святковий, вечірній 
макіяж, розпис обличчя, нарощен-
ня вій, стрази, боді-арт. Тел. (067) 
313-58-58.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене пенсійне посвідчен-

ня, видане на ім’я Магилевич Марії 
Антонівни, вважати недійсним.

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 ●

Тетяна СВИСТ, 
педагог-організатор 

Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.

У Петриківській ЗОШ І-ІІ 
ст. відбувся конкурс  
малюнків на асфальті  
“Я люблю свою країну”. 

У конкурсі взяли участь учні 
1-9 класів. Школярі плідно пра-
цювали, у кожен малюнок вони 
вкладали любов, турботу, віру у 
рідну Україну. 

Не може загинути нація, не 

зламається воля нащадків слав-
них козаків. У чому ми ще раз 
переконалися, оцінюючи ре-
зультати конкурсу. Найкращими 
визнано роботи учнів 9 класу з 
назвою “Вільна Україна” (І міс-
це), друге місце зайняла робота 
учнів 8 класу з патріотичною 
назвою-закликом “Ні — війні! 
Україні бути!”, а серед молод-
ших школярів беззаперечними 
лідерами стали учні 3 класу із 
малюнком “Мій край, моя Укра-
їна”. На асфальтному полотні 
діти намалювали також і симво-

ли України, своїх славних на-
щадків – козаків, мирне синє 
небо і прекрасну навколишню 
природу. 

Після завершення конкурсу 
майданчик майорів намальова-
ними синьо-жовтими прапора-
ми. Дивлячись на таку красу, на 
дитячі шедеври, можливо і не 
зовсім досконало виконані, ро-
зумієш, що український дух, во-
лю та свободу ніхто і ніколи не 
зламає. З гордістю можемо ска-
зати, що у нас підростають слав-
ні доньки і сини своєї країни.

“Я люблю свою країну”
Учасники конкурсу малюнків на асфальті “Я люблю свою країну”.

8 листопада об 11.30 в селі 
Петриків Тернопільського ра-
йону під час риболовлі біля 
річки Серет виявлено один 
артилерійський снаряд калі-
бру 88 мм часів минулих війн. 
Місце знахідки огороджено 
та до приїзду групи піротех-
нічних робіт аварійно-
рятувального загону спеці-
ального призначення для де-
тального обстеження приле-
глої до місця знахідки тери-
торій, вилучення та знешко-
дження вибухонебезпечних 
предметів передано під охо-
рону працівників міліції.
 
 Всього з початку 2014 року на 

Тернопільщині виявлено 1187 боє-
припасів часів минулих воєн. Гро-
мадяни, пам’ятайте: вибухонебез-
печні предмети становлять смер-
тельну загрозу. До них належать 
артилерійські снаряди, реактивні 
та інженерні міни, авіабомби, ручні 
гранати, детонатори та інші. Всі 
вони містять вибухові речовини і 
можуть вибухнути від удару, тертя, 
струсу або інших механічних впли-
вів.

 Вибухові речовини, що засто-
совуються в боєприпасах, являють 
собою хімічні сполуки різноманіт-
ного кольору — від світло-жовтого 
до темно-коричневого. Навіть піс-
ля довготривалого перебування у 
воді або в землі ці речовини не 
втрачають здатності вибухати, а в 
деяких випадках, після хімічної вза-
ємодії з металевим корпусом боє-
припасів, утворюють новий вид 

дуже чутливої сполуки.
 Вибухонебезпечні предмети, 

що залишилися невиявленими піс-
ля Великої Вітчизняної війни, мож-
на знайти у водоймищах, у лісі, 
полі, на городі, у руїнах будівель та 
під час розкопок. Частіше вони ви-
являються в місцях колишніх бойо-
вих дій.

Щоб уникнути нещасних випад-
ків, потрібно пам’ятати, що зовніш-
ній вигляд боєприпасів від трива-
лого перебування в ґрунті або у 
воді сильно змінюється. Вони під 
впливом вологи деформуються, ір-
жавіють і від найменшого дотику 
вибухають. Тому у випадку вияв-
лення незнайомих, підозрілих 
предметів або таких, що зовні схо-
жі на вибухонебезпечні предмети: 
в жодному разі не можна чіпати їх; 
потрібно організувати огороджен-
ня або охорону місця знахідки; тер-
міново повідомити підрозділ дер-
жавної служби з надзвичайних си-
туацій (за номером телефону 
“101”), сповістити міліцію, війсь-
ккомат чи інші органи виконавчої 
влади; ізолювати місце знаходжен-
ня боєприпасів від сторонніх осіб.

 Правильно і безпечно знешко-
дити вибухонебезпечні предмети 
здатні лише досвідчені фахівці.  
У жодному разі не намагайтеся ро-
бити цього самостійно, адже це 
може призвести до трагічних на-
слідків.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Небезпечні знахідки

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району по-
відомляє про намір встановлення нових (скоригованих) тарифів на 
послуги із вивезення твердих побутових відходів ПП “Катруб”: для 
населення і бюджетних організацій (за 1 м куб.) — 64,92 грн. (з ПДВ); 
для інших споживачів (за 1 м куб.) — 70,20 грн. (з ПДВ). З детальною 
інформацією про структуру тарифів та обґрунтування причини зміни 
тарифів можна ознайомитися на веб-сайт Тернопільської районної 
ради в мережі Інтернет за адресою: http://www.trrada.te.ua, на інфор-
маційних стендах біля адміністративних будинків Чернелево-Руської 
сільської ради, балансоутримувачів будинків.

Романівська сільська рада 
Тернопільського району пові-
домляє про намір встановлення 
нових (скоригованих) тарифів 
на послуги із вивезення твердих 
побутових відходів ПП “Катруб”: 
для населення і бюджетних ор-
ганізацій (за 1 м куб.) — 64,92 
грн. (з ПДВ); для інших спожи-
вачів (за 1 м куб.) — 70,20 грн. 
(з ПДВ). З детальною інформа-
цією про структуру тарифів та 
обґрунтування причини зміни 
тарифів можна ознайомитися 
на веб-сайт Тернопільської ра-
йонної ради в мережі Інтернет 
за адресою: http://www.trrada.
te.ua, на інформаційних стендах 
біля адміністративних будинків 
Романівської сільської ради, ба-
лансоутримувачів будинків.

Ступківська сільська рада Тернопільського району повідомляє 
про намір встановлення нових (скоригованих) тарифів на послуги із 
вивезення твердих побутових відходів ПП “Катруб”: для населення і 
бюджетних організацій (за 1 м куб.) — 64,92 грн. (з ПДВ); для інших 
споживачів (за 1 м куб.) — 70,20 грн. (з ПДВ). З детальною інформаці-
єю про структуру тарифів та обґрунтування причини зміни тарифів 
можна ознайомитися на веб-сайт Тернопільської районної ради в ме-
режі Інтернет за адресою: http://www.trrada.te.ua, на інформаційних 
стендах біля адміністративних будинків Ступківська сільської ради, ба-
лансоутримувачів будинків.

Доставка газет, журналів, пересилання листівок, поштових карток, 
бандеролей – традиційні завдання працівників пошти.

У січні-червні 2014 р. доходи від надання послуг поштового зв’язку 
склали 30,7 млн. грн., у тому числі для населення – 4,6 млн. грн. 
(15%), для інших споживачів (підприємств, установ, організацій) – 
26,1 млн. грн. (85,0%), що в порівняльних цінах до січня-червня 2013 
р. склало 97,0%, 89,2% та 98,6% відповідно.

Спостерігалося зростання кількості рекламної продукції (листівок, 
буклетів) на 35,9%, посилок звичайних масою до 10 кг – на 31,3%.

Кількість періодичних друкованих видань (газет, журналів) за пе-
редплатою та в роздріб, порівняно до січня-червня 2013 р., склала 
76,1%, поштових переказів –  91,2%.

Головне управління статистики                                                          
у Тернопільській області.

Поштовий зв’язок 
Тернопільської області

Цифри і факти ●

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



14 П’ятниця, 14 листопада 2014 року Порадниця

Цікаво ●

Духовне ●Будьте здорові! ●

Ірина 
СМІЛЬСЬКА, 

ендокринолог 
Тернопільського 

районного 
територіального 

медичного 
об’єднання.  

Всесвітній день 
діабету, який 
відзначають 14 
л и с т о п а д а , 
встановлений Міжнародною 
діабетичною федерацією і 
Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я в 1991 році, 
коли стало очевидним, що 
ріст захворюваності на цукро-
вий діабет у всьому світі на-
буває загрозливих масштабів. 
Саме в цей день народився 
Фредерік Бантіт – один з 
двох, разом з Чарльзом Бес-
том, першовідкривачів інсулі-
ну. У грудні 1921 року ці ме-
дики в лабораторії канадсько-
го університету в місті Торон-
то виділили інсулін із підшлун-
кової залози телят і після від-
повідного біохімічного очи-
щення вже 23 січня 1922 року 
була зроблена перша інєкція 
інсуліну хворому на цукровий 
діабет.

Швидке поширення захворюва-
ності на цукровий діабет в світі на-
було характеру неінфекційної епі-
демії. Так, за прогнозами експертів 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, в 2025 році буде зареє-
стровано близько 380 мільйонів 
хворих на цукровий діабет. Однак, 
вже в 2011 році кількість хворих на-
близилась до цього значення, до-
сягнувши 366 мільйонів осіб. Про-
гресування при цукровому діабеті 
макросудинних (ішемічна хвороба 
серця, цереброваскулярна хворо-
ба, облітеруючі захворювання пе-
риферичних артерій) і мікросудин-
них (діабетична ретинопатія, не-
фропатія, нейропатія) ускладнень 
виводить це захворювання на третє 
місце серед причин смертності піс-
ля серцево-судинної та онкологіч-
ної патології. В останні роки відзна-
чається різке зростання пошире-
ності цукрового діабету, особливо в 
промислово розвинутих країнах, в 
яких частка цієї патології становить 
5-6% населення. 

Цукровий діабет відрізняється 
від усіх інших ендокринних хвороб 
частотою розвитку та тяжкістю пе-
ребігу ускладнень. І це, в першу 
чергу, стосується патології серцево-
судинної системи, що є головною 
причиною інвалідності. Численними 

дослідженнями виявлено, що 
в загальній структурі смерт-
ності хворих на цукровий діа-
бет смертність від серцево-
судинних захворювань стано-
вить 75 %. Так, ризик розвитку 
інфаркту міокарда, ішемічного 
інсульту у хворих на цукровий 
діабет підвищений у 3-4 рази, 
порівняно з аналогічними по-
казниками в осіб того ж віку 
без порушень вуглеводного 
обміну. Цукровий діабет є од-

нією з основних причин сліпоти, 
ампутації ніг, хронічної ниркової не-
достатності.

Цукровий діабет — це група об-
мінних захворювань, що характери-
зуються підвищеним рівнем цукру в 
крові внаслідок порушень виділен-
ня інсуліну, дії інсуліну або обох цих 
чинників. Тривале підвищення рівня 
цукру в крові при цукровому діабеті 
супроводжується ураженням, пору-
шенням роботи і недостатністю різ-
них органів, особливо очей, нирок, 
нервів, серця і кровоносних судин.

Переважна більшість випадків 
цукрового діабету належить до двох 
категорій. Цукровий діабет І типу 
характеризується абсолютним де-
фіцитом секреції інсуліну. При цу-
кровому діабеті ІІ типу спостеріга-
ють нечутливість організму до інсу-
ліну, що виділяє підшлункова зало-
за хворого. При цьому типі цукро-
вого діабету підвищений рівень цу-
кру призводить до патологічних 
змін в організмі, але це ще не спри-
чиняє клінічних симптомів, і такий 
стан може існувати впродовж три-
валого періоду часу до моменту ви-
явлення діабету.

Доведено, що надлишкова маса 
тіла, недостатня фізична активність, 
тютюнопаління, зловживання алко-
голем, високий артеріальний тиск 
та інші супутні захворювання мають 
негативний вплив на розвиток цу-
крового діабету ІІ типу та є факто-
рами ризику, що піддаються корек-
ції за допомогою модифікації спо-
собу життя та призначення відпо-
відної терапії.

Типова картина початку цукро-
вого діабету така: з’являється силь-
на спрага, яку важко втамувати 
(хворий може випити 4-5 літрів во-
ди на добу), часте і рясне сечови-
пускання, схуднення, швидка втом-
люваність, зниження працездатнос-
ті, можливе свербіння шкіри, погір-
шення зору (зниження гостроти 
зору, мерехтіння, “мушок”), біль у 
м’язах. У дуже тяжких випадках, 
при  несвоєчасному встановленні 
діагнозу, гострий початок може 
швидко прогресувати, призводячи 
до накопичення неочищених про-
дуктів обміну та діабетичної (кетоа-

цидотичної) коми з втратою свідо-
мості. При цьому вміст глюкози в 
крові сягає дуже високих показни-
ків, у сечі – 8-10 %. У сечі та у ви-
дихуваному повітрі виявляють аце-
тон.

Основним проявом захворюван-
ня є підвищений вміст глюкози в 
крові та наявність її в сечі. Спосте-
рігаються ознаки ураження інших 
органів і систем. Часто наявні ви-
ражені зміни та захворювання шкі-
ри та підшкірної клітковини. Шкіра 
суха, на окремих ділянках зморще-
на, схильна до гнійничкових ура-
жень. На шкірі стоп часто є тріщи-
ни, ерозії, грибкові ураження. На 
передній поверхні гомілок і стоп 
можуть виникати трофічні виразки. 
Через грибкові ураження, інколи 
без них, можливе свербіння шкіри 
та слизових оболонок.

Причиною погіршення зору, по-
рушень функції нирок, нижніх кінці-
вок і інших тяжких ускладнень є 
обширні ураження середніх і дріб-
них судин (діабетичні мікро- та ма-
кроангіопатії). Основними усклад-
неннями є  ретинопатія (ураження 
судин сітківки ока), нефропатія 
(ураження ниркової тканини), ангіо-
патія нижніх кінцівок. Ураження за-
знають й інші органи.

Головними завданнями лікуван-
ня хворих на цукровий діабет є до-
сягнення в них стійкої компенсації 
порушень обміну речовин, збере-
ження працездатності, профілакти-
ка ускладнень, підтримання загаль-
ного хорошого самопочуття, макси-
мально можливе наближення спо-
собу життя хворого на цукровий 
діабет до нормального. Лікування 
хворих має бути комплексним, три-
валим, включати систему заходів, 
які охоплюють різноманітні сфери 
повсякденного життя. В основі цієї 
системи лежать дієтичне харчуван-
ня, застосування цукрознижуваль-
них препаратів, фізична активність, 
раціональний режим праці і відпо-
чинку, дотримання правил особис-
тої гігієни, своєчасне лікування су-
путніх захворювань та ускладнень.

Виявлення діабету в житті лю-
дини є не етапом, не епізодом — 
це захворювання, яке буде її по-
стійно супроводжувати, вносячи 
повсякденні корективи. Однак, клі-
нічні спостереження дозволяють 
цілком впевнено зазначити, що 
розвиток тяжких ускладнень цу-
крового діабету точно пов’язаний  
з рівнем компенсації захворюван-
ня — чим швидше діагностоване 
захворювання, чим краще і трива-
ліше компенсоване захворювання, 
тим менш тяжкими та більш від-
даленими будуть ускладнення та їх 
наслідки.

Діабет – проблема 
загальнолюдська

Підбір верхнього одягу для 
сезону “осінь-зима” є одним 
із найскладніших для будь-
якої модниці. Річ у тім, що 
часом виявляється непросто 
підібрати теплі куртки, адже 
вони, як правило, прихову-
ють усі плюси фігури. Однак, 
спостерігаючи за модними 
тенденціями сезону, можна 
підібрати верхній одяг, який 
здатний не тільки зігрівати в 
холодну пору року, а й фор-
мувати ексклюзивний образ.
 
З настанням перших холодів 

дизайнери радять доповнювати 
свої наряди укороченою притале-
ною курткою з хутряним коміром. 
Писком моди стануть темні шкіряні 
куртки з обробкою коміра, манже-
та і подолу світлим хутром. Завдя-
ки використанню контрастних ко-
льорів вдасться ефектно підкрес-
лити витончений стиль. Також у 
новому сезоні в моді залишаться 
класичні куртки на синтепоні.

Щодо колірної гами, то модни-
ми залишаться тільки темні кольо-
ри: чорний, коричневий і графіто-
вий. Крім того, доречною буде 
прикраса верхнього одягу сміли-
вою фурнітурою, наприклад, вели-
кими пряжками, застібками-
блискавками та ін.

Головною характеристикою кур-
ток, які увійдуть в моду в цьому 
сезоні, стане витонченість. Яскра-
вими деталями трендових моде-
лей стануть нагрудні клапани, 
контрастна окантовка лінії замка, 

об’ємні манжети, заклепки, пояси 
та ін. Також варто відзначити, що 
восени 2014 року стильними бу-
дуть вважатися куртки без коміра 
і з застібкою біля горловини. У 
моді залишаться і моделі з рука-

вами 3/4, які ще кілька років тому 
підкорили серця всіх модниць.

Ще однією незвичною модел-
лю, яка скоро стане трендом се-
зону, є приталена коротка куртка 
з широким в’язаним коміром. Мо-
делі такого типу найкраще компо-
нувати зі спідницею-олівцем.

В моду входять квіткові і ані-
малістичні принти, які можуть не 
тільки бути присутні на верхньому 
одязі, а й дублюються на інших 
елементах наряду, включаючи 
спідницю, брюки, колготки чи 
взуття.

Трендом цього року стануть 
широкі стьобані куртки до серед-
ини стегна. За допомогою таких 
нарядів можна приховувати осно-
вні недоліки своєї фігури, а також 
відчувати комфорт і тепло в будь-
яку погоду.

У нових колекціях від знамени-
тих дизайнерів зможуть підібрати 
для себе найбільш підходящий 
одяг і любительки спортивного 
стилю. В моду увійдуть куртки з 
широкими рукавами без коміра. 
Для виготовлення таких моделей 
може бути використане коротко-
шерсте хутро. А для тих, хто не 
звик губитися в натовпі, дизайне-
ри пропонують куртки, поділ і 
манжети яких оброблені довгим 
хутром.

Стиль ●

Модний сезон “осінь-зима”
* Якщо ви “спалили” каструлю, 

то, наливши в неї кока-коли і до-
вівши до кипіння, можна домогти-
ся початкового стану каструлі.

* Кока-кола – хороший конди-
ціонер для волосся. Вилийте її на 
волосся, прополощіть і висушіть.

* Якщо старі монети замочити 
у колі, то вона зробить їх більш 
блискучими.

* Налийте кока-колу в чайник і 
залишіть на весь день. Вона зні-
ме накип, і чайник буде всереди-
ні, як новий.

* Якщо налити колу в унітаз, то 
вона зробить його значно чисті-
шим.

* Спробуйте зробити чудовий 
соус, змішавши колу і соус у спів-
відношенні 1:1. Змастіть ним кур-
ча або м’ясо до початку готуван-
ня. Виходить дуже смачно!

* Налийте коли в пласкі широкі 
миски і розставте їх у саду. Це 
допоможе позбутися слимаків. Їх 
приваблює солодкий запах на-
пою, і якщо вони потраплять у по-
суд, вибратися не зможуть.

* Якщо не можете відкрутити 
гайку, бо заіржавіла, змочіть ган-
чірку кока-колою і обмотайте на-
вколо болта. Залишіть на кілька 
годин. Тепер значно легше її від-
крутити.

Кока-колу  
не лише п’ють 

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе 
мені цей день! Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу.

На всяк час дня цього в усьому настав мене і підтримай мене,  
Господи.

Хоч які б я дістав звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною 
душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя.

В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями.
В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти  

посилаєш. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, ніко-
го не ображаючи, ні засмучуючи.

Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня.
Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися,  

терпіти, прощати і любити.
Амінь.

Молитва  
Оптинських Старців

Думайте про хороше
Перший ворог пам’яті — по-

ганий настрій і депресія. Саме 
туга, апатія і “чорні” думки ро-
блять нас забудькуватими і роз-
сіяними. Зате усмішка і пози-
тивні емоції, навпаки, змушують 
пам’ять працювати краще. 
Отож, частіше повертайтеся до 
приємних спогадів.

Слухайте музику
Звукові коливання виклика-

ють альфа і бета-мозкові хвилі, 
які стимулюють інтелектуальну 
діяльність. Завдяки їм ми швид-
ше навчаємося і краще 
запам’ятовуємо. З усіх напрямів 
музики віддавайте перевагу 
класиці.

Грайте в шахи
Ця стародавня гра розвиває 

творче мислення. Протягом всі-
єї гри ви зосереджені на одній 
меті — перемозі, значить, всі дії 
і думки спрямовані на пошук 
шляхів досягнення цієї мети.

Їжте морську рибу
Третина структури мозку 

складається з жирних насиче-
них кислот. За їх нестачі люди-
на відчуває проблеми з 
пам’яттю, уявою, увагою. Тому 
для покращення розумових про-
цесів корисно їсти жирні сорти 
риби (скумбрію, оселедець,  
тунець), багаті поліненасичени-
ми жирними кислотами 
омега-3.

Варіть картоплю “в мунди-
рі”

Вживання їжі, багатої карбо-
гідами, наприклад, звичайної 
картоплі, зміцнює пам’ять. А під 
шкіркою у картоплі — запас жи-
ророзчинного вітаміну К.

Вдихайте аромати рослин
Ефірні олії розмарину і шавлії 

знімають напругу, бадьорять і 
покращують пам’ять. А запах 
лимона і м’яти допомагає під-

бадьоритися і повернути го-
строту сприйняття. Тому арома-
лампа — незамінний предмет у 
кожному домі.

Вживайте овочі та фрукти
Антиоксиданти, що містяться 

в них, теж зміцнюють пам’ять і 
уповільнюють процес старіння 
мозку. Тому робіть собі і своїм 
близьким вітамінні салати.

Пийте більше води
Вона життєво необхідна для 

збереження здоров’я і жвавості 
розуму. Якщо ваш організм зне-
воднений — клітини не можуть 
нормально функціонувати, що 
робить вас неуважними і розсі-
яними. Отож, випивайте не мен-
ше 1,5 л рідини на день.

Їжте частіше, але менше
Не влаштовуйте занадто ве-

ликих перерв між прийомами 
їжі — голодування може сприяти 
млявості, втраті уваги і забудь-
куватості. Найкраще їсти неве-
ликими порціями 5-6 разів на 
день. Це прискорить обмін ре-
човин і дасть регулярне піджив-
лення мозку.

Стежте за гемоглобіном
Залізо допомагає переноси-

ти кисень до мозку. Коли його 
рівень падає, тканини відчува-
ють нестачу кисню, що призво-
дить до ослаблення пам’яті і 
втоми. Їжте пісне червоне м’ясо, 
гречку, вівсянку, яблука — це 
поповнить організм залізом. І 
раз на рік здавайте загальний 
аналіз крові (норма гемоглобіну 
—110-136 г/л).

Підбадьорюйтеся кавою
Кофеїн посилює зосередже-

ність і підвищує увагу. А глюко-
за, що міститься в цукрі, покра-
щує роботу мозку і знімає вто-
му. Тому горнятко кави допомо-
же підбадьоритися і зібратися. 
Однак не переборщіть з цим на-
поєм.

Ради-поради ●

Як покращити пам’ять
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У вас буде таке відчуття, немов ви долаєте 
перешкоди. До того ж, не матимете можли-
вості що-небудь зробити відкрито. Вам до-
ведеться стримувати власні бажання і по-
жертвувати вашими інтересами. Можливо, 
вас розчарує людина, яка для вас є великим 
авторитетом і надією. Згодом потрапите в не-
знайомий колектив і знайдете “дивних” зна-
йомих. На цьому тижні не намагайтеся щось 
переробляти.

Не зупиняйтеся і не розчаровуйтеся — 
прийнятний результат отримаєте згодом, піс-
ля тривалої спільної праці. Компенсацію отри-
маєте зовсім в іншому місці. Однак, те, що ви 
знайдете, відповідає вашим планам. Наступ-
ний крок, щоб досягти чогось, потрібно щось 
зруйнувати. Будьте готові — у ваші плани 
втручатиметься дещо стороннє, незвичне, 
нерегулярне.

Буде дуже важко спілкуватися з керівни-
цтвом і людьми, які обіймають вищу, ніж у 
вас, посаду, мають привілеї або “права” на 
вас. Шкода, але вам руйнуватимуть те, що ви 
так старанно планували. Але не вважайте це 
програшем, у такий спосіб позбудетесь за-
йвого клопоту та обтяжливих зобов’язань. 
Намагайтеся весь тиждень бути у всеозбро-
єнні. Складайте плани на майбутнє.

Вам може бути важко: якщо розпочнете 
емоційні та ідеологічні баталії, витратите чи-
мало сил. Також не варто самотужки братися 
за роботу, яка вам зараз не під силу. Вам по-
трібен досвідчений партнер. Долаючи якусь 
перешкоду, можете повністю виснажитися. 
Через роботу і напруження можуть порушити-
ся сон і режим дня. Це черговий період, коли 
ви повинні щось подолати, на щось зважити-
ся і позбутися зайвого вантажу.

Настає напружений, а для декого навіть 
стресовий тиждень. Для ділових людей — це 
фінансові проблеми, можливі втрати або бор-
ги. Зазнаєте сильних і суперечливих почуттів 
до коханої особи. Намагайтеся бути стримані 
у середині тижня. Якщо ваші справи “застоя-
лися”, потрібен добрячий струс. Наступного 
тижня все буде добре.

Гостро переживатимете і сваритиметесь 
через сімейні або партнерські справи. Будете 
боротися за якісь зміни вдома або проти них. 
Можете відчути, що втрачаєте якусь опору в 
житті. Але робіть все розсудливо і мало ви-
трачатимете енергії. Намагайтеся не  вирішу-
вати сімейних і житлових питань. Вмійте від-
чувати дух часу.

Не дуже лякайтеся інформації, яка може 
бути дуже серйозною, але мало стосувати-
меться вас. Насправді ви просто не готові 
до такого повороту справ і тривалої облоги. 
З іншого боку, це тиждень діяльності, праці 
і подолання опору середовища. В побутово-
му плані матимете конфлікти в робочому 
колективі. До кінця тижня станеться приєм-
на подія і ви зовсім забудете про те, що 
було спочатку.

Матимете азарт і бажання ризикнути мало 
не життям. Результат передбачити неможли-
во. На декого чекає велика несподіванка або 
навіть якийсь виграш, можете отримати якусь 
винагороду. Можуть статися приємні події з 
дитиною або близькою особою. Час, коли пе-
реможете емоційну кризу.

Ви ризикуєте. Але це не означає, що все 
погано. Справа, яка стосуватиметься особис-
то вас, завершиться, правда, не так легко і не 

без втрат. Події життя сприйматимете як де-
який крах, якщо станеться конфлікт у сім’ї. 
Будьте обережніші вдома з гострими речами 
і гарячими продуктами, інструментами і ма-
шинами. Остерігайтесь витрат або крадіжок і 
шануйте здоров’я.

Буквально з понеділка зіткнетеся з підвод-
ними каменями у власному житті. Це те, що 
раніше не помічали. Будете поступливі і дуже 
роздратовані нинішнім оточенням. До цього 
варто поставитися уважно, щоб не допустити 
чогось складнішого. Можна сказати, що у ва-
шому оточенні станеться очищення лав. Якщо 
у вас не склалося із теперішніми друзями чи 
сусідами, то в коханні все добре.

Пошук коштів і грошові проблеми — поле 
битви у найближчий час. А ще — значні ви-
трати сил та енергії. Висновок: жорсткий 
контроль за витратами і відкидання зайвого. 
Можливо, засмутитесь через отриманий ре-
зультат. Вас дратує те, що ви докладали зна-
чних зусиль, але втратили гроші чи речі. Але 
саме тепер для вас закладається фундамент 
на майбутнє. Уникайте стосунків із 
нав’язливими людьми.

Ви стаєте досить жвавими і заповзятими, 
проте запальними і по-різному налаштовани-
ми проти оточення. Ви вступаєте в період, 
коли домагаєтеся істини і справедливості.  
У нерівній боротьбі можете втратити свої пе-
реваги і привілеї. У середині тижня дійте і ви-
словлюйтеся дуже обережно. А в кінці чекай-
те сюрпризів від долі.

від Івана Круп'яка з 17 по 23 листопада

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)

— Хто вас стриг?
— Майстер.
— Я розумію, що майстер. А за фахом 

він хто?

Теща:
— Скажи, що ти подумав, коли вперше 

побачив мою доньку?
Зять:
— Я подумав: “О, яка! Мабуть, в неї ча-

рівна мама!..”

Вчителька прийшла до класу, надягнув-
ши золотий кулон у вигляді літачка. Під 
час уроку Вовочка невідривно дивиться на 
цей кулон. Нарешті вчителька не витримує 
й запитує:

— Вовочко, тобі що, літачок подобаєть-
ся?

— Ні, аеродромчик!

— У мене “Мерседес” — один комфорт.
— У мене “BMW” — один відпочинок.
— А в мене маршрутка — один, передай-

те.

Жінка, яка має чорний пояс з карате — 
це міцна сім’я, виховані діти, тихенька 
свекруха, люблячий і вірний чоловік.

Хитрі і підступні лікарі запитують, де 
болить, а потім тиснуть туди.

М’яч ще летів у вікно директора, а діти 
вже грали в хованки...

Дві блондинки в літаку.
Раптом згасло світло… 
— О, в тунель заїхали.
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Вітаємо! ●Ми — українці ●

Софія ЖАВОРОНКО,  
учениця 8 класу 

Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Україно, молюся за тебе,
Як за матір просту, святу,
За блакить твого вічного

 неба
І за ниву твою золоту.

У зв’язку з останніми поді-
ями, що відбуваються на 
Сході України, українці 
звертаються з молитвами, 
щоб у нашій державі настав 
мир та спокій. Мабуть, ко-
жен  українець розуміє, що 
саме зараз потрібно боро-
тися за волю, за свої власні 
права. Тому дуже важливо, 
щоб кожен громадянин від-
чував себе частиною Украї-
ни, адже Україна почина-
ється з кожного з нас.

 Перед тим, як будувати нову 
Єдину Країну, потрібно починати 
з себе, набиратися духу патріо-
тизму і сміливо відстоювати пра-
ва українця, боротися за спра-
ведливість. Не кожен може взя-
ти автомат в руки і піти воювати 
на Схід. Але ми можемо допо-
могти духовно та матеріально.

Нещодавно у Почапинській 
ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся тиждень 
соціально-психологічної під-
тримки “З Україною в серці тво-
римо дива”. Мета — сприяти ви-
хованню в учнів громадянської 
та соціальної відповідальності, 
формуванню особистісних якос-
тей учня, як патріота України, 
який усвідомлює свою незалеж-
ність у сучасному світі, підготов-
леного до життя, зорієнтованого 
в сучасних реаліях. Тиждень під-
тримки воїнів АТО та всіх україн-
ців підготували соціальний педа-
гог, практичний психолог Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. Світлана 
Анатоліївна Піговська разом зі 
своїми вихованцями, учнями 8 
класу, які були волонтерами під 
час проведення тижня. Долучив-
ся до цього заходу і парох села 
Почапинці отець Тарас Юречко, 
який збагачував нас духовною 
наукою та благословив на добре 
та плідне проведення тижня.

Відкриття тижня відбулося у 
понеділок 13 жовтня 2014 р. під 
час шкільної лінійки біля каплич-
ки Пресвятої Богородиці. Уся 
шкільна родина, вчителі та учні 
спільною молитвою за Україну 
піднесли свої серця до Бога. Ко-
жен учень, звертаючись до Гос-
пода, щиро молився за мир і 
спокій в Україні.

У кожному класі, з 1 по 11 
клас, було проведено майстер-
клас з виготовлення ангела-
охоронця, малюнків та листів 
для бійців АТО. А в цьому справ-
но допомагали своєму настав-

нику учениці 8 класу  
Вікторія Твердохлібова, 
Іванна Романчук та ав-
тор цих рядків. Діти з 
любов’ю та наполегли-
вістю виготовляли анге-
ликів, щоб вони охоро-
няли воїнів від ворожих 
куль і щоб наші герої по-
вернулися додому із зо-
ни бойових дій живими і 
здоровими, а ще щиро 
бажали їм повернутись 
додому з перемогою. 
Маленькі руки та великі 
серця творили історію, 
вкладаючи краплину до-
бра в океан буремного 
життя неньки-України.

Після спільної праці 
учні малювали малюнки 
та писали листи. Маємо 
надію, що кожен лист 
підтримає у важку хви-
лину наших воїнів. До-
лучилися до цієї корис-
ної роботи вчителі та 
працівники Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Учні 
та педагоги виготовили 
понад 180 ангелів-
охоронців, які на спіль-

ній шкільній молитві освятив па-
рох села о. Тарас Юречко. Та-
кож зібрали 1300 гривень, які 
передали волонтерам Самообо-
рони Майдану м. Тернополя. 
Мабуть, кожному у цей час було 
дуже приємно, адже ми робимо 
добру справу для нашої держа-
ви, передаючи ці невеличкі обе-
реги солдатам в зону АТО.

Під час тижня соціально-
психологічної підтримки проводи-

лися тренінгові заняття для учнів 
5-8 класів на тему “Розвиток ем-
патійних здібностей в учнів”.   
Мета тренінгу — сприяти форму-
ванню в учнів моральних ціннос-
тей, навчити кожного вмінню ста-
вити себе на місце іншої людини, 
відчувати емоційний стан ровес-
ників та оточуючих людей. Діти 
виконували настанови вчителя, 
вчилися будувати щирі та дові-
рливі стосунки, прагнули навчи-
тися відчувати переживання ін-

ших людей.
  У четвер та п’ятницю 16 і 17 

жовтня було проведено флеш-
моб “Україна-єдина!”. Підготува-
ли захід волонтери школи —  
учениці 8 класу. До танців була 
задіяна уся шкільна родина. 
Дівчата-волонтери показували 
рухи флешмобу. Усім сподобав-
ся флешмоб, адже танці були 
запальними та веселими. На за-
вершення флешмобу понад 170  
школярів скандували “Слава 
Україні! Героям слава!”.

Щодня на спільну молитву за 
Україну, молитву за українців, за 
мир і спокій на нашій землі, схо-
дилася уся школа, усі учні. І що-
разу атмосфера була дивовиж-
ною, усі діти так щиро і тепло 
промовляли молитву.  

Закінчився захід у п’ятницю 
урочистою лінійкою, під час якої 
з вітальним словом виступила 
директор школи Галина Зіновіїв-
на Щепна, яка подякувала усім 
за активну участь у проведенні 
тижня соціально-психологічної 
підтримки. На завершення уся 
шкільна родина була залучена 
до спільного виконання пісні 
“Молитва за Україну”. 

У цей складний момент, не-
зважаючи ні на що, дуже важли-
во утвердитися в думці, що всі 
ми виступаємо за єдину і непо-
дільну Україну. Саме цей тиж-
день показує, що ми єдина на-
ція. Ми любимо свою країну її 
степи, ліси, гори, села і міста, її 
народ. Я вважаю, що ми повинні 
бути гідними дітьми своєї  
Вітчизни. Батьківщину не обира-
ють, вона як мати, — одна. Май-
бутнє України у наших руках, і 
тільки від нас залежить, яким 
воно буде.

“З Україною в серці творимо дива”

Практичний психолог Світлана Піговська зі своїми вихованцями — 
учнями 8 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Директор Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Галина Щепна (зліва),  
соціальний педагог та практичний психолог Світлана Піговська  
та учениці 8 класу Вікторія Твердохлібова і Софія Жаворонко. 

Практичний психолог Світлана Піговська з волонтерами школи — ученицями 8 класу.

З днем наро-
дження сердечно 
вітаємо вчителя 
музики і образот-
ворчого мисте-
цтва Надію  
М и х а й л і в н у  
ДУМАНСЬКУ.

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань,

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою — дирекція та 
педагогічний колектив 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив  НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст. — ДНЗ” щиро вітає з днем 
народження вчителя трудового на-
вчання Михайла Миколайовича 
КРАСНОВСЬКОГО.

Бажаємо здоров’я, як криця міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини ТРТМО Олега Адамо-
вича ОЛЕКСІЄВЦЯ, медсестру 
Людмилу Михайлівну ФЕДОР-
ЧУК, медсестер стаціонару Надію 
Володимирівну СИДЯГУ, Оксану 
Євгенівну ПАТУЛЯК, кухаря Лю-
бов Михайлівну СЛОБУСЬ, сто-
рожа Івана Петровича ЗІЛІНКУ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження ме-
дичну сестру загальної практики-
сімейної медицини Настасівської 
АЗПСМ Ольгу Йосипівну  
КРАВЕЦЬ, акушерку ФАПу с. Бай-
ківці Лілію Орестівну БУТКОВ-
СЬКУ, масажиста ТРТМО Романа 
Володимировича ГАЛЯНА, пра-
цівницю кухні Галину Володими-
рівну ПАСІЧНИК.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з ювілеєм секретаря 
Буцнівської сільської ради  
Олександра Дмитровича  
ВАЦКОВСЬКОГО.

Хай світять Вам життєві зорі,

Хай обминає Вас журба,

Бажаємо від всього серця

Любові, щастя і добра.

З повагою – Буцнівський 
сільський голова Марія Мац, 

депутатський корпус 
Буцнівської сільської ради, 

члени виконкому.

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем на-
родження вчителя початкових кла-
сів Наталю Миколаївну  
НАТОЛОЧНУ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знову й знов. 

Вітаємо з ювілеєм рахівника Ве-
ликоберезовицької селищної ради 
Наталію Теодозіївну НОСЕВИЧ.

Хай доля буде, як волошка в житі,

Душа хай буде завжди молода,

Від сонця — золота, а від небес — блакиті,

Хай обминають горе і біда.

З повагою – колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.  

Вітаємо з ювілеєм депутата Ве-
ликоберезовицької селищної ради 
Василя Івановича БОДНАРУКА,  
з днем народження депутата Вели-
коберезовицької селищної ради 
Степана Васильовича  
ЮШКЕВИЧА.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття.

Щоб життя було веселим, радісним, 

                                           багатим

І щоб кожен день прожитий 

                          Вам здавався святом.

З повагою – колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.   


