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На сесії 
Тернопільської 
районної ради 
внесено зміни  
до районного 

бюджету на 2014 рік. 

   12 стор.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

9 
грудня ц. р. Прем’єр-
міністр України 
Арсеній Яценюк пред-
ставив програму 

діяльності новоствореного 
уряду на найближчі два 
роки, в основі якої лежить 
коаліційна угода. “Основа – 
це те, що необхідно зробити 
в країні. Простих рішень не 
буває, а швидкі й прості 
рішення не завжди є ефек-
тивними. Саме тому новий 
уряд разом із новим парла-
ментом і Президентом, і в 
першу чергу з українським 
народом повинні виконувати 
нашу спільну європейську 
програму”.

Базовими принципами програ-
ми є повний курс України на 
членство в ЄС і перехід від радян-
ських до європейських стандартів 
на продукцію. За словами Арсенія 
Яценюка, програма передбачає 
чіткі короткотермінові дії на кілька 
років, спрямовані на подолання 
основних викликів, які постали 
перед Україною. Більшість запро-
понованих реформ узято з євро-
пейських зразків. Серед найгучні-
ших майбутніх змін у житті україн-
ців – медичне страхування, що-
річні 5% ВВП на оборону країни, 
зменшення кількості податків (9 
замість 22) та ринкові ціни на 
енергоносії при збереженні  
субсидій.

Серед ключових пріоритетів ді-
яльності уряду національна без-
пека, оборона та фінансування 
української армії. “Ми поставили 
для себе доволі амбітну ціль – до 
5% ВВП повинно спрямовуватися 
на національну безпеку, оборону 
та правоохоронну діяльність. Уряд 
готує новий закон України про 

державний бюджет, де в 2015 ро-
ці ми будемо намагатися досяг-
нути цієї цілі”, – підкреслив Арсе-
ній Яценюк. Говорячи про “гео-
політичну систему безпеки”, Гла-
ва уряду наголосив на необхід-
ності скасувати закон про поза-
блоковий статус України. “Україн-
ське військо повинне повністю 
відповідати стандартам НАТО. 
Для цього Україна щорічно буде 
затверджувати річний цільовий 

план дій Україна-НАТО. Найвища 
цінність армії – це військовослуж-
бовець і учасник антитерористич-
ної операції. Окремо уряд у  
бюджеті передбачає фінансуван-
ня всіх пільг та інших соціальних 
витрат, які передбачені для учас-
ників та ветеранів АТО”, – наголо-
сив Арсеній Яценюк, нагадавши, 
що створена Державна служба з 
питань ветеранів і учасників АТО.

В рамках розвитку оборонно-

промислового комплексу уряд за-
клав у програмі підвищення ефек-
тивності компанії “Укроборонп-
ром”, перехід на поглиблену дво-
сторонню співпрацю з західними 
партнерами щодо військово-
технічного співробітництва, реалі-
зацію програми чотирьох трасто-
вих фондів, яка була запропоно-
вана НАТО для України. 

Продовження на 3 стор.

Програму дій уряду Арсенія Яценюка на 2015-2016 рр.  
розглянули 11 грудня ц. р. на засіданні Верховної Ради України.

Прецедент ●
Освітяни з різних районів 
Тернопільщини, дорожни-
ки, фармацевти, інші про-
фесійні об’єднання 4 груд-
ня пікетували Тернопіль-
ську обласну держадміні-
страцію та обласну раду. 

Більшість із присутніх, а зі-
бралося на пікет кілька сотень 
людей, представляли обласну 
профспілку галузі освіти і нау-
ки, бо саме вчителі становлять 
40% усієї профспілкової когор-
ти області. До влади вони при-
йшли з вимогою повернути ви-
плату 20% надбавки за пре-
стижність професії та заборго-
вану зарплату.

Ідеться про постанову, якою 
Кабмін ще в березні ц. р. змі-
нив фіксовану 20-відсоткову 
надбавку за престижність пе-
дагогічної праці та встановив її 
граничний розмір – до 20%. У 
результаті педагоги недотри-
мували від 285 до 475 гривень 
зі своєї заробітної плати.

Після неодно-
разових звер-
нень до Верхо-
вної Ради Украї-
ни як профспі-
лок, так і місце-
вих органів влади 
Кабмін виділив 
Терноп ільськ ій 
області субвен-
цію у розмірі 49 
млн. 899 тис. 
грн. Ці гроші за-
раз уже надхо-
дять у місцеві 
бюджети, які, у 
свою чергу, за-
безпечать вчас-
ну, у повній мірі 
виплату зарплати 
на місцях. 

– Уряд при-
йняв рішення 

про виділення 
субвенції 25 
л и с т о п а д а 
2014 р., гроші 
вже перевели 
на рахунки в 
Тернопільську  
область, – по-
відомив, звер-
таючись до пі-
кетувальників, 
директор де-
п а р т а м е н т у 
фінансів Тер-
н о п і л ь с ь к о ї 
ОДА Степан 
Скибиляк. – 
Грошей виста-
чить на всі ви-
д а т к и  
бюджетникам,  
у тому числі 
на виплату 

20% надбавки освітянам.
Поточні надбавки обіцяють 

виплачувати, а от чи компенсу-
ють ті, що не були виплачені за 
минулі місяці, профспілкам чіт-
ко так і не відповіли. Питання 
буде знято лише тоді, коли 
уряд відмінить відповідні по-
станови. З таким проханням у 
Верховну Раду і Кабміни звер-
таються профспілки, Тернопіль-
ська обласна рада, Тернопіль-
ська облдержадміністрація.   

Пліч-о-пліч з освітянами 
участь у пікеті взяли дорожники 
через скорочення робочих гра-
фіків та заборгованість із зарп-
лати, представники обласної 
організації “Союз. Чорнобиль. 
Україна”, які виступили проти 
ліквідації державних аптек, в 
яких вони мали право отриму-
вати безкоштовні ліки. Медики 
на пікеті порушили проблему 
ліквідації санепідслужби, що, 
на їхню думку, випустить на во-
лю інфекції, в тому числі у шко-
лах та дитсадках.

Пікет престижності 

4 грудня ц. р. Тернопільську обласну  
раду пікетували бюджетники області.

Флешмоб  
“Рука допомоги” 
крокує Україною.

Македонія очима 
журналістки 

“Подільського 
слова” Ірини Юрко.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

8 грудня ц.р. голова Терно-
пільської районної ради  
Василь Дідух провів 22 се-
сію районної ради. Найго-
ловнішим питанням порядку 
денного було внесення змін 
до районного бюджету на 
2014 рік. Сесію розпочали 
хвилиною мовчання за за-
гиблими учасниками АТО на 
Донбасі. 

Про внесення змін до район-
ного бюджету на 2014 рік на сесії 
доповіла начальник фінансово-
го управління Тернопільської 
РДА Світлана Марчук. Рішен-
ням сесії Тернопільської  
обласної ради від 4 грудня ц. р. 
№1829, повідомила Світлана Ми-
колаївна, Тернопільському райо-
ну виділено додаткову дотацію 
на суму 10 млн. 86 тис. 200 грн. 
“Додаткова дотація спрямовуєть-
ся виключно на виплату заробіт-
ної плати працівникам бюджетної 
сфери”, — зазначила Світлана 
Марчук. За результатами засі-
дання бюджетної комісії, президії 
Тернопільської районної ради 
прийнято рішення розподілити 
дотацію між відділом освіти Тер-
нопільської райдержадміністрації 
(8 млн. 325 тис. 300 грн.), Терно-
пільським районним територіаль-
ним медичним об’єднанням (607 
тис. 700 грн.) та місцевими бю-
джетами (1 млн. 153 тис. 200 
грн. – з них 869 тис. грн. на ви-
плату заробітної плати працівни-
кам дитячих садків). 

— З року в рік сфера освіти 
недофінансовується у Тернопіль-
ському районі, — сказав, зверта-
ючись до учасників сесії, голова 
Тернопільської районної ради 
Василь Дідух. — Двомісячне не-
дофінансування освітянської га-
лузі ми бачили ще в січні 2014 
року. Тому, приймаючи бюджет 
2014 року, відразу звернулися до 
Президента і Уряду України з ви-
могою виділити Тернопільському 
району 12 млн. грн. Такі звер-
нення протягом року ще двічі бу-
ли прийняті на сесіях районної 
ради. Відповідь завжди була  
однаковою: “Шукайте кошти на 
місцях”.

У зв’язку зі складною фінансо-
вою ситуацією в країні, зазначив 
Василь Дідух, обласне керівни-
цтво рекомендувало відмінити 
20-відсоткову надбавку освітя-
нам за престижність роботи, за-
провадити двотижневі відпустки 
за власний рахунок, скоротити 
малокомплектні школи. Це, вва-
жали, вирішить питання зарплати 
на два місяці. Однак, Тернопіль-
ська районна рада відмовилася 
від прийняття цих не зовсім за-
конних вимог, наголосив Василь 
Степанович. Обласна рада 4 
грудня 2014 року виділила райо-
ну для погашення боргів по зарп-
латі 10 млн. 86 тис. грн.

Аналізуючи виконання бюдже-
ту Тернопільського району за 
дев’ять місяців 2014 року, Світ-
лана Марчук повідомила, що за 
власними надходженнями бю-
джет за звітний період виконано 
на 102,6%. Сума перевиконання 
становить 579 тис. 400 грн. Звіт 
про виконання бюджету за 9 мі-
сяців 2014 р. депутати затверди-
ли.

Про роботу закладів первин-
ної медичної допомоги та за-
гальної практики сімейної меди-
цини в Тернопільському районі 
доповів заступник головного 
лікаря Тернопільського  
районного територіального 
медичного обєднання Ігор 
Войтович. “Розподіл бюджетно-
го кошторису на первинну ланку 
медико-санітарної допомоги ста-
новить 34,8% та 35,2% на вто-
ринному рівні, — сказав Ігор  
Войтович. — У ТРТМО триває 
оптимізація стаціонарного ліжко-
вого фонду, який у Тернопіль-

ському районі становить 32 ліжка 
на 10 тисяч осіб (найменший в 
області), функціонує багатопро-
фільний відділ реабілітаційного 
лікування. Планується створення 
медзакладу “Госпіс”.

Про хід виконання районної 
комплексної програми профілак-
тики злочинності та охорони гро-
мадського порядку на 2011-2015 
роки інформував начальник 
Тернопільського районного 
відділу УМВС України в Терно-
пільській області Андрій  
Купчак.

На сесії внесено зміни до ста-
туту комунального закладу Тер-
нопільської районної ради “Тер-
нопільське районне територіаль-
не медичне об’єднання”. При-
йнято рішення про затвердження 
нормативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок, рішення щодо 
внесення змін та доповнень до 
“Програми розвитку земельних 
відносин у Тернопільському ра-
йоні на 2007-2015 рр.”, рішення 
“Про погодження організації бо-
танічної пам’ятки природи місце-
вого значення “Товстолузька ли-
па” площею 0,02 га”. Затвердже-
но проект землеустрою щодо 
зміни меж населеного пункту  
с. Біла. Рішенням сесії затвер-
джено текст повідомлення про 
проведення громадського обго-
ворення щодо присвоєння імені 
Володимира Гарматія комуналь-
ному закладу Жовтнева загаль-
ноосвітня школа І-ІІ ст. Терно-
пільської районної ради. Розгляд 
цього питання на сесії Тернопіль-
ської районної ради відбудеться 
через два місяці. Нагадаємо,  
Володимир Гарматій – 22-річний 
офіцер з с. Чернелів-Руський, 
який загинув 25 липня ц.р. під 
час виконання бойового завдан-
ня на Сході України.

За інформацією керуючого 
справами Тернопільської  
районної ради, голови  
постійної депутатської комісії 
з питань земельних відносин 
Богдана Ящика, до Тернопіль-
ської районної ради надійшло 

звернення від садів-
ничого товариства 
“П ідгороднянське” 
щодо результатів 
опрацювання дору-
чення державної сіль-
ськогосподарської  
інспекції у Тернопіль-
ській області від 28 
квітня 2014 року. Пи-
тання стосується під-
топлення земель са-
дівничого товариства. 
“Комісія розглянула 
відповідне звернення, 
для вивчення ситуації 
здійснено виїзд на те-
риторію кооперативу 
“Підгороднянське”, — 
зазначив Богдан 
Ящик. — Тернопіль-
ська районна рада ре-
комендує СТ “Підго-
роднянське”, Підгоро-
днянській сільській 
раді, Тернопільській 
райдержадміністрації  
звернутися до Терно-
пільського міжрайон-
ного управління вод-
ного господарства з 

проханням виконати роботи з 
очищення і поглиблення русла 
річки Довжанка”. З цього питан-
ня виступив колишній началь-
ник управління Держкомзему у 
Тернопільському районі  
Ярослав Дерев’яний. 

Довжанківський сільський 
голова Олег Ткач, виступаючи 
в “Різному” щодо проблемних 
питань с. Довжанка, які вини-
кли останнім часом, акцентував 

на безпідставності претензій 
окремих жителів села щодо на-
дання земельних ділянок під 
забудову. 

Зважаючи на часті запити жи-
телів Тернопільського району 
щодо графіків відключень елек-
троенергії, депутати заслухали 
інформацію начальника Терно-
пільського сільського району 
електричних мереж ВАТ “Тер-
нопільобленерго” Ігоря Куцо-
го.  “Графіки аварійних вимкнень 
електроенергії вводяться у разі 
несподіваного виникнення в 
електроенергетичній системі 
України, аварійного дефіциту 
електричної потужності, – зазна-
чив Ігор Васильович. – У зв’язку 

із ускладненням ситуації та дефі-
цитом потужності в об’єднаній 
енергосистемі України, 1 грудня 
2014 року введено в дію графіки 
аварійних вимкнень для всіх  
областей України, зокрема і для 
ВАТ “Тернопільобленерго”. З 5 
грудня команди щодо відключен-
ня електроенергії припинилися. 
Поки що в Тернопільському ра-
йоні вимкнення передбачені ли-
ше на великих промислових під-
приємствах”. За словами Ігоря 
Куцого, енергетики, маючи пого-
джені та затверджені графіки 
аварійних вимкнень, не можуть 
передбачити, в які дні та години 
вони будуть застосовані. Елек-
троенергію можуть вимкнути і 
ввімкнути в будь-який час. Депу-
тати Тернопільської районної ра-
ди вирішили звернутися з офі-
ційним листом до Міністерства 
енергетики України, Верховної 
Ради України, ВАТ “Тернопільо-
бленерго” щодо припинення не-
санкціонованих відключень елек-
троенергії.

Додаткова дотація — виключно  
на виплату заробітної плати бюджетникам

Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух (у центрі),  
заступник голови Тернопільської районної ради  

Роман Наконечний (справа), перший заступник голови Тернопільської  
РДА Богдан Лихий під час сесії районної ради 8 грудня 2014 р.

Депутати та учасники сесії у залі засідань Тернопільської районної ради.

Керуючий справами  
Тернопільської районної 
ради, голова постійної  

депутатської комісії з питань 
земельних відносин  

Богдан Ящик.

Начальник фінансового 
управління Тернопільської  

райдержадміністрації  
Світлана Марчук: “Додаткова 

дотація спрямовується  
виключно на виплату  

заробітної плати працівникам 
бюджетної сфери”.

Заступник головного лікаря 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання Ігор Войтович: “У 
Тернопільському районі стаціо-
нарний ліжкофонд становить  
32 ліжка на 10 тисяч осіб і є 

найменшим в області”. 



П’ятниця, 12 грудня 2014 року3 Тема дня
6 грудня – День Збройних сил України ●

Акції ●

Влада ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Протягом чотирьох років перед-
бачається реалізація проекту будів-
ництва і облаштування державного 
кордону між Україною і Росією – 
“Європейський вал”. Для цього, за 
словами Арсенія Яценюка, створю-
ється окреме Державне агентство з 
облаштування державного кордону. 
Глава Уряду нагадав, що Україна 
вже отримала від Євросоюзу 235 
мільйонів гривень на облаштування 
і забезпечення безпеки на кордоні: 
“Будемо далі працювати з нашими 
західними партнерами, щоб профі-
нансувати облаштування кордону як 
за рахунок міжнародної допомоги, 
так і за рахунок коштів державного 
бюджету”.

Програма декларує введення в 
Україні повноцінного медичного 
страхування. “8%, до речі, це циф-
ра, яка повністю відповідає витра-
там на медицину в країнах-членах 
ЄС. 8% іде в повітря. До людей ці 
гроші не доходять. За все дово-
диться платити. Саме тому цих 8% 
бюджетних витрат на систему охо-
рони здоров’я повинні отримати 
ефективне використання через при-
йняття Закону України “Про медич-
не страхування”, – наголосив Арсе-
ній Яценюк. Окрім цього, Україна 

відкриває митний кордон для ліків 
країн ЄС, США та ще кількох країн-
лідерів. Вони не проходитимуть 
сертифікацію в Україні, адже це, за 
словами Прем’єр-міністра, призво-
дить лише до корупції.

За словами Арсенія Яценюка, 
дефіцит “Нафтогазу України” цього-
річ склав 110 мільярдів гривень, що 
майже вдвічі більше від дефіциту 
держбюджету. У зв’язку з цим Гла-
ва уряду зазначив: “Ми будемо під-
німати до ринкового рівня всі енер-
гетичні ціни і тарифи, одночасно 
при цьому забезпечуючи пільги і 
субсидії для тих, хто повинен їх 
отримати”. 

Програма діяльності уряду пе-
редбачає реалізацію антикорупцій-
ного законодавства, створення На-
ціонального агентства з питань за-
побігання корупції та Національно-
го антикорупційного бюро, моніто-
ринг способу життя держслужбов-
ців, реформування судової системи 
та міністерства внутрішніх справ, 
зменшення кількості контролюючих 
органів і точок дотику малого та 
середнього бізнесу з владою, по-
дальше скорочення державного 
апарату, переведення стандартів 
української продукції на європей-
ську, забезпечення зростання 
зарплат при зростаючій економіці, 
впровадження сучасної та конку-

рентної системи державних закупі-
вель, зменшення бюрократичних 
бар’єрів у земельному питанні, 
проведення приватизації держав-
них активів. 

За словами Арсенія Яценюка, в 
рамках розробки та реалізації кон-
цепції інформаційної безпеки пе-
редбачений, зокрема, запуск іно-
мовлення: “Світ повинен знати, що 
відбувається в Україні. Він повинен 
отримувати цю інформацію англій-
ською, німецькою, французькою та 
іншими мовами”.

Глава уряду повідомив, що за-
планований запуск суспільного те-
лебачення. Уряд прийняв рішення 
про створення Публічного акціонер-
ного товариства “Суспільне мов-
лення України”. “Ми завершимо 
роздержавлення засобів масової 
інформації і створимо ефективне 
суспільне телебачення в Україні”, – 
зазначив Прем’єр-міністр.

“Наша остаточна мета – це член-
ство України в Європейському Со-
юзі. Але для здобуття цієї мети тре-
ба пройти серйозні випробування, 
провести радикальні зміни і фактич-
но змінити Україну, зробити її євро-
пейською. Тоді ми отримаємо за-
прошення від наших європейських 
партнерів. На це наша програма і 
спрямована”, – наголосив Арсеній 
Яценюк. 

Час змін

Третя річниця пам’яті 
Михайла Степановича 

Дерлиці
11 грудня минає три роки, як назавжди пішов 

від нас дорогий тато, чоловік, син, брат, люблячий 
дідусь Михайло Степанович Дерлиця. Народився 
14 січня 1960 року, усе життя був здоровим, силь-
ним, працелюбним, життєрадісним, його доброти 
вистачало на всіх. Він був для сім’ї головною опо-
рою. Недуга прийшла підступно і несподівано. Ми 
боролися за нього всіма силами, молилися, намагалися вирвати його 
з полону хвороби. Нам і сьогодні, коли вже три роки, як осиротів наш 
дім, не віриться, що вже ніколи не почуємо його голосу, не побачимо 
постаті, не відчуємо підтримки. Для нас — дітей та онуків, дружини, 
батьків, брата — він живий. Як би ми хотіли, щоб так було, щоб по-
вернулася до батьківського дому веселість і надія… 

У річницю пам’яті просимо всіх, хто знав Михайла Степановича 
Дерлицю, працював з ним, помолитися за спокій його доброї душі, 
щоб земля була йому пухом, а Господь оселив його душу в Царстві 
Небесному.

Сумуючі рідні.

Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Корду-
би, 63) проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності на проведен-
ня експертної оцінки земельних ділянок ПП “Довбенко-ОВ” площею 
4.500 га — землі комерційного та іншого призначення (для будівни-
цтва виставково-виробничо-торгової бази по обслуговуванню жителів 
територіальної громади) в межах населеного пункту. Документи при-
ймаються в приміщенні сільської ради. Довідка за тел. 29-17-75.

Сьогодні десятки тисяч па-
тріотів нашої держави зна-
ходяться на передовій, за-
хищаючи від терористів 
свободу, незалежність та 
територіальну цілісність 
України. Всім їм, як ніколи, 
потрібна увага, добре сло-
во, повага та любов небай-
дужих людей.

Відтак, для дієвої підтримки 
бойового духу солдатів та фор-
мування у них відчуття підтрим-
ки з боку народу України, 5 
грудня національний оператор 
поштового зв’язку “Укрпошта” 
спільно з Міністерством оборо-
ни України оголошує Всеукраїн-
ську акцію “Привітай солдата з 
Новим роком”.  

Укрпошта закликає всіх не-
байдужих допомогти бійцям 
АТО теплими речами (светрами, 
шкарпетками, термобілизною), 
продуктами харчування (локши-
ною швидкого приготування, 
крупами), засобами особистої 
гігієни (вологими серветками, 
зубною пастою, станками для 
гоління) та звісно, листівками з 
теплими словами. Листи і всі зі-
брані речі будуть доставлені 
хлопцям, що захищають нашу 
Батьківщину, особисто в руки!

Усі, хто бажає взяти участь в 
акції, мають надіслати листівки 
та посилки на адресу: 01001, 
вул. Хрещатик, 22, УДППЗ “Ук-
рпошта”, з поміткою “Привітан-
ня солдату”. Підтримаймо на-
ших бійців разом!

Привітай бійців  
АТО з Новим роком

Індекси споживчих цін  
у листопаді 2014 року

За даними Державної служби статистики України, величина  
індексу споживчих цін в Тернопільській області в листопаді 2014 
року, порівняно з жовтнем 2014 року, становила 101,6%, з початку 
року – 121,8%, в Україні –101,9% та 121,2% відповідно.

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим 
і м. Севастополя.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Офіційне ●

З метою залучення представни-
ків громадськості до розгляду про-
позицій щодо присвоєння Жовтне-
вій загальноосвітній школі І-ІІ ступе-
нів імені учасника бойових дій в зоні 
АТО Володимира Гарматія та враху-
вання їх думки під час прийняття 
районною радою відповідного рі-
шення, відповідно до вимог Закону 
України “Про присвоєння юридич-
ним особам та об’єктам права влас-
ності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, 
назв і дат історичних подій”, врахо-
вуючи рекомендації постійної комі-
сії районної ради з питань розвитку 
української національної освіти, рі-
шення президії районної ради від 
08.12.2014 року, рішення виконав-
чого комітету Чернелево-Руської 
сільської ради, подання відділу осві-
ти Тернопільської районної держав-
ної адміністрації від 02.12.2014 року 
№ 01-12/1885, протокол зборів тру-
дового колективу Жовтневої ЗОШ 
І-ІІ ступенів від 01.12.2014 року, ра-

йонна рада оголошує проведення 
громадського обговорення з питань 
присвоєння імені Володимира Гар-
матія Жовтневій загальноосвітній 
школі І-ІІ ступенів.

Пропозицію щодо присвоєння 
навчальному закладу імені фізичної 
особи районній раді вніс відділ осві-
ти районної державної адміністрації 
та трудовий колектив Жовтневої 
ЗОШ І-ІІ ступенів.

Строк проведення громадського 
обговорення з вищезазначеного 
питання становить не менше, ніж 
два місяці з моменту офіційного 
оприлюднення відповідного інфор-
маційного повідомлення на веб-
сайті Тернопільської районної ра-
ди.

У рамках проведення громад-
ського обговорення на території 
Тернопільського району відбудуться 
наступні заходи: збори трудового 
колективу Жовтнева ЗОШ І-ІІ ступе-
нів; схід громад у селах Жовтневе, 
Чернелів-Руський; тематичні вечо-

ри; громадські слухання.
До участі у вищезазначених за-

ходах запрошуються жителі Терно-
пільського району, фізичні та юри-
дичні особи, громадські об’єднання, 
політичні партії, громадські органі-
зації, представники засобів масової 
інформації району.

Усі пропозиції та зауваження по-
даються в письмовій або усній фор-
мі Тернопільській районній раді 
протягом 30 днів з дати опубліку-
вання  відповідного інформаційного 
повідомлення за адресою:  
м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, 
телефон-факс (0352) 43-58-29, 43-
60-20 або електронною поштою на 
адресу: tr_rada@ukr.net із зазначен-
ням прізвища, імені, по батькові та 
адреси особи, яка їх подає. Юри-
дичні особи подають пропозиції 
(зауваження) у письмовій чи елек-
тронній формі із зазначенням їх на-
йменування та місцезнаходження. 
Анонімні пропозиції не будуть реє-
струватись та розглядатись. 

Затверджено 
рішенням Тернопільської районної ради 
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Повідомлення про проведення громадського обговорення  
з питання присвоєння імені Володимира Гарматія  

комунальному закладу Жовтнева загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Тернопільської районної ради Тернопільської області

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора і Юлі ТОМЧИШИН.

5 грудня в приміщенні Терно-
пільської обласної філармонії 
відбулося урочисте зібрання 
з нагоди Дня Зброй-
них сил України, який 
традиційно відзнача-
ють із 1993 року. В 
заході взяли участь 
військовослужбовці 
української армії, вій-
ськові ліцеїсти, пред-
ставники влади, гро-
мадськості, духовен-
ства, волонтерського 
руху та родин воїнів, 
які загинули в зоні 
АТО, захищаючи те-
риторіальну цілісність 
Батьківщини. 

– Цьогоріч День Зброй-
них сил України відзнача-
ється в особливих умовах, 
адже на східних теренах 
України тривають військові 
дії, – сказав заступник го-
лови Тернопільської ОДА 
Леонід Бицюра. – Ці події 
українці мають пам’ятати, 
шанувати кожне життя, по-
кладене на вівтар свободи 
і незалежності, кожну кра-

плю крові українських військових, 
пролиту на полі бою.

Т. в. о. військового комісара 
Тернопільського обласного війсь-
ккомату підполковник Андрій  
Миськів зазначив, що, на превели-

кий жаль, свято української армії 
затьмарюють бойові дії на сході 
нашої держави, і звернувся зі сло-
вами вдячності до волонтерів, які 
своєю щоденною працею підтри-
мують українських бійців в зоні 

АТО. З вітальним словом 
до учасників заходу звер-
нувся перший заступник 
голови Тернопільської 
райдержадміністрації 
Богдан Лихий, який по-
дякував батькам заги-
блих бійців, за те, що 
виховали гідних синів 
України.

Присутні хвилиною 
мовчання вшанували 
полеглих героїв. Вій-
ськові, представники 
Тернопільської облдер-
жадміністрації, обласної 
та міської ради вшану-
вали батьків, дружин та 
рідних воїнів, які поля-
гли за волю України на 
території Луганської та 
Донецької областей. 
На урочистості змогли прийти 
одинадцять сімей загиблих у зоні 
АТО. Подяки за гідне виховання 
патріотів української землі отри-
мали мати молодшого лейтенан-
та, командира мінометного взво-
ду 51-ої окремої механізованої 
бригади Володимира Гарматія 
Оксана Володимирівна Гарматій 
та батько військовослужбовця, 
гранатометника спецбатальйону 
МВС України “Азов” Андрія Дрьо-
міна Сергій Іванович Дрьомін. За 

час проведення антитерористич-
ної операції на Сході України Тер-
нопільщина втратила 21 бійця. 

Окрім цього, грамотами, грошо-
вими преміями та іменними годин-
никами відзначили військовослуж-
бовців Тернопільщини. У заході 
взяли участь т. в. о. військового 
комісара Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату майор Микола Бойко і 
15 працівників Тернопільського 
ОМВК.

Захисники миру

Т. в. о. військового комісара Тернопіль-
ського об’єднаного міського військового 

комісаріату майор Микола Бойко.

Серед учасників відзначення родин воїнів, які загинули в зоні АТО, — 
 мати молодшого лейтенанта, командира мінометного взводу 51-ої 

окремої механізованої бригади Володимира Гарматія  
Оксана Володимирівна Гарматій (у першому ряду друга зліва).



Програма телепередачП‘ятниця, 12 грудня 2014 року

15 грудня
Понеділок 

16 грудня
ВіВторок

17 грудня
середа

18 грудня
ЧетВер

19 грудня
П’ятниця

20 грудня
субота

21 грудня
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.
10.10 Перша студiя.
10.35 Д/ф “Вiльна людина Андрiй Сахаров”.
12.40 Зроблено в Європi.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.20 Нотатки на глобусi.
14.40 Чоловiчий клуб.
15.15 Книга.ua.
15.40 Euronews.
15.45 Х/ф “Маленький великий солдат”.
17.30 Д/ф “Палiтра. Ван Гог”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Д/ф “Свiт пiсля Фукусiми”.
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”.
12.20 “Хоробрi серця”.
14.20 “Шiсть кадрiв”.
14.55 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Кухня”.
22.30 “Грошi”.
23.30 “Сказочная Русь”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Об`єкт мого бажання”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Таємничий острiв”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20 “Чекай на мене”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
23.10 Т/с “Мар`їна роща”. (2).
01.05 Х/ф “Параноя”. (2).

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 Х.ф. «Відставної кози барабанщик» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
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
22.35 Х.ф. «Вбивця» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.55 Надзвичайнi новини.
06.40 Факти тижня з О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Х/ф “Еволюцiя”.
11.05 Х/ф “Подвiйний КОПець”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Подвiйний КОПець”.
13.40 Х/ф “Трон. Спадщина”.
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф “Трон. Спадщина”.
16.35 Х/ф “Петля часу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
00.15 Х/ф “Колонiя”. (2).

стб
06.00 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
06.50 “Все буде добре!”
08.45 “Все буде смачно!”
09.45 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
        iталiйцiв у Росiї”.
11.45 Х/ф “Чудес не буває”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 14”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Детектор брехнi 6”.
23.45 “Один за всiх”.
01.00 Нiчний ефiр.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за
        привидами”.
07.00 Шоуманiя.
08.15 Ревiзор 4.
10.50 Пристрастi за Ревiзором.
12.10 Т/с “Молодята”.
14.50 Х/ф “Гаррi Поттер i таємна кiмната”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Стажери.
20.25 Т/с “Воронiни”.
22.05 Х/ф “Сусiдка”. (2).
00.10 Абзац!
01.05 Репортер.
01.15 Х/ф “Хатина в лiсi”. (3).

канал “україна”
06.00 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, 13.50, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Усi скарби свiту”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Ультиматум Борна”. (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 Х/ф “Розумна селянська донька”.
13.10, 19.00 Панянка-селянка.
14.10 Дiвчата зрозумiють.
15.05 Бiйцiвський Клуб.
16.05, 21.00, 21.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 22.05 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.15 Рятiвники.
00.00 Кращий концерт року 
         клiпи.

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Загублені у часі”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “Відверті діалоги” 
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Моя улюблена робота”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Голубці домни Ануци”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
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.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.45 Утеодин з Майклом Щуром.
11.20 Х/ф “Мiсяць i озеро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Хочу бути.
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Моя країна.
14.40 Фольк-music.
16.05 Euronews.
16.20 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Перша студiя.
22.15 Д/ф “Будинки Субiза та Рогана”.
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”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Кухня”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Кухня”.
22.30 “Територiя обману”.
23.35 “Мультибарбара”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Усе, що тобi треба, - 
        це любов”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Поверни мою любов”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
23.10 Т/с “Мар`їна роща”. (2).
01.05 Х/ф “Святий”. (2).

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 «Калейдоскоп»
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 Х.ф. «Падіння комети» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
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
22.35 Х.ф. «Куля» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 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”.
22.20 Т/с “Фiзрук 2”.
23.25 Х/ф “Солдат”. (2).
01.10 Голос Америки.
01.15 Х/ф “Кадилак Рекордз”. (2).

стб
06.10 “У пошуках iстини. Чорний
         перстень Анни Ахматової”.
06.55 “Вiкна-новини”.
07.25 “Все буде добре!”
09.20 “Все буде смачно!”
10.15 “Зiркове життя. 
         Життя пiсля самогубства”.
11.10 Х/ф “Мама мимоволi”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
23.45 Х/ф “Мама мимоволi”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за
            привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор 4.
10.55 Пристрастi за Ревiзором.
12.20 Т/с “Щасливi разом”.
15.55 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
20.50 Т/с “Воронiни”.
21.55 Т/с “Молодiжка 2”.
22.55 Т/с “Воронiни”.
23.55 Абзац!
00.50 Репортер.
00.55 Х/ф “Хороший сусiд Сем”.

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, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
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 Х/ф “Там, на невiдомих стежках”.
13.10, 19.00 Панянка-селянка.
14.10 Дiвчата зрозумiють.
15.05 Бiйцiвський Клуб.
16.05, 21.00, 21.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.15 Рятiвники.
22.05 Розсмiши комiка.
00.00 Кращий концерт року  клiпи.

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Тема дня”
15.30 “Будьте здорові”
16.00 “В об’єктиві ТТБ”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “До речі, про речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “На часі”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Перша шпальта.
11.00 Д/ф “Європа. Далi буде”.
12.25 Свiтло.
13.20 Перша студiя.
13.45, 18.05 Час-Ч.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.20 Моя країна.
14.45 Як це?
15.05 Хто в домi хазяїн?
15.30 Як ваше здоров`я?
16.25 Euronews.
16.35 Д/ф “Свiт пiсля Фукусiми”.
17.35 Д/ф “Палiтра. Ван Ейк”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Слiдство. Iнфо.
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”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Кухня”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Кухня”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Ларi Краун”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Поверни мою любов”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
23.10 Т/с “Мар ї̀на роща”. (2).
01.05 Х/ф “Сонна Лощина”. (2).

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 «Калейдоскоп»
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 Ювілейний концерт гурту «Орфей»
14.00 Х.ф. «Детективи-2» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Калейдоскоп» 
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
22.35 Х.ф. «Мовчи в ганчірочку» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.45 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.35 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. День.
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 Україна. Код унiкальностi: 
        Елiксир безсмертя.
21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Чужий район”.
22.20 Т/с “Фiзрук 2”.
23.15 Х/ф “Вiрус”. (2).
01.10 Голос Америки.
01.15 Х/ф “Солдат”. (2).

стб
05.45 “У пошуках iстини. Сiдней Рейлi: 
          сiмейна драма агента “007”.
06.30 “Вiкна-новини”.
07.05 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 “Зiркове життя. Контракт на любов”.
10.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
13.45 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “МайстерШеф 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “МайстерШеф 4”.
00.10 Х/ф “Офiцери”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор 4.
11.10 Пристрастi за Ревiзором.
12.35 Т/с “Воронiни”.
15.50 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.05 Т/с “Воронiни”.
00.05 Абзац!
01.00 Репортер.
01.10 Х/ф “Кораблi вiкiнгiв”.

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, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.10 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
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 Х/ф “Попелюшка”.
13.10, 19.00 Панянка-селянка.
14.10 Дiвчата зрозумiють.
15.05, 22.05 Розсмiши комiка.
16.05, 21.00, 21.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.15 Рятiвники.
00.00 Кращий концерт року  клiпи.

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Тема дня”
15.30 “На часі”
16.00 “Зона ризику”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Вінтаж”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “Європа очима українця”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

ут 1
06.00, 07.20, 08.55, 09.00, 22.35, 
         00.10, 01.15 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30, 00.15 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
09.55 Школа Мерi Поппiнс.
10.10 Подорожуй Литвою.
10.40 Х/ф “Снiговики”.
12.25 Бiатлон. Мас-старт (жiнки).
13.15 Православний вiсник.
13.50 Д/ф “Майбутнi зiрки”.
14.25 Бiатлон. Мас-старт (чоловiки).
15.40 Фольк-music.
16.55 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 ПроОбраз.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Втеча”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Українськi сенсацiї”.
11.05 М/ф “Ескiмоска 2: 
            пригоди в Арктицi”.
11.10 М/ф “Маша i ведмiдь”.
12.00 “Iнспектор Фреймут”.
13.45 Т/с “Кухня”.
18.25 “15 республiк”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.15 “Хоробрi серця”.
23.10 Х/ф “Пiслязавтра”.

інтер
07.20 “Подробицi” - “Час”.
08.00 “Вдалий проект”.
08.35 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
        Незвiдана Європа”.
11.00 Т/с “Усе повернеться”.
15.10 Т/с “Любов не картопля”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Слiпе щастя”. (2).

TV-4
06.00 Х.ф. «Дача» 
07.30 «Про нас»
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Європа у фокусі
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
09.45 Ранковий фітнес 
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної 
        Святої Літургії з
       Архикатедрального 
       Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф. «Бал казок» 
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. «Уікенд в Берні» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
06.05 М/ф.
06.20 М/с “Том i Джерi.
         Шерлок Холмс”.
07.10 Анекдоти по-українськи.
07.55 Зiрка YouTube.
09.10 Дивитися всiм!
10.10 Крiт.
10.45 Х/ф “Хенкок”.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Полiцейська академiя 
        2. Їхнє перше завдання”.
15.00 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Шерлок Холмс”.
23.00 Х/ф “Шерлок Холмс 2. 
       Гра тiней”.

стб
06.10 Х/ф “Шукайте жiнку”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на Майданi”.
11.20 “МайстерШеф 4”.
14.50 “Х-Фактор 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 14”.
21.10 “Один за всiх”.
22.20 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
23.25 Х/ф “Суджений-ряжений”.

новий канал
06.15 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.45 Х/ф “Пожежний пес”.
09.50 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”.
11.50 М/ф “Кiшки проти собак”.
13.40 Х/ф “Йоко”.
15.40 Х/ф “Мерайа Мундi 
         i скринька Мiдаса”.
17.45 Х/ф “Гаррi Поттер 
         i в`язень Азкабана”. (2).
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер 
         i кубок вогню”.
23.45 Х/ф “Окулус”. (3).

канал “україна”
06.40 Подiї.
07.20 Таємницi зiрок.
09.15 Т/с “Волошки”.
13.10 Т/с “Красунi”.
17.00 Т/с “Зведена сестра”.
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.00 Т/с “Зведена сестра”.
22.00 Т/с “Слiд”.
23.20 Х/ф “Моє прiзвище Шилов”. (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.40 М/ф “Барбi:
         Принцеса i поп-зiрка”.
07.30 Байдикiвка.
08.45 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
12.05 М/ф “Школа монстрiв: 
          Химерна сумiш”.
13.25 Х/ф “Саксана у Країнi Чудес”.
15.10 М/ф “Стюарт Лiттл-3:
          поклик природи”.
16.30 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
22.00 Вiталька.
00.00 Кращий концерт року 
         клiпи.
00.30 Х/ф “Нiхто не знає 
       про секс-2”. (2).

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Дарунки святого 
        Миколая” 
16.20 “Допомагає 
         служба зайнятості”
16.30 “Шляхами Тараса”
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 “Постаті”
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.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.45 Слiдство. Iнфо.
11.35 Д/ф “У пошуках Грецiї”.
12.35 Кордон держави.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Моя країна.
14.20 “Надвечiр`я”.
15.20 Бiатлон. Спринт (жiнки).
16.45 Euronews.
17.00 Д/ф “Майбутнi зiрки”.
17.35 Д/ф “Палiтра. Леонардо да Вiнчi”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Д/ф “Августин Волошин”.
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”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Кухня”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Кухня”.
22.30 “Право на владу”.
00.30 “ТСН”.
00.45 Х/ф “Чоловiк нарозхват”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Поверни мою любов”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
23.10 Т/с “Мар`їна роща”. (2).
01.05 Х/ф “Вiртуальнiсть”. (2).

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 «Калейдоскоп»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 Ювілейний концерт гурту «Орфей»
14.00 Х.ф. «Диявольський вітер» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
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 Вікно в Європу. 
21.00 Наші вітання
21.30 «Меланж»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Інше життя» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.40 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40 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”.
22.20 Т/с “Фiзрук 2”.
23.15 Х/ф “Вороги”.
01.10 Голос Америки.
01.15 Х/ф “Цунамi”. (2).

стб
06.20 “Вiкна-новини”.
06.55 “Все буде добре!”
08.50 “Все буде смачно!”
09.50 “Зiркове життя”.
11.40 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
13.45 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Все 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”.
23.15

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за
         привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор 4.
10.45 Пристрастi за Ревiзором.
12.15 Т/с “Щасливi разом”.
15.50 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.05 Т/с “Воронiни”.
00.05 Абзац!
01.00 Репортер.
01.10 Х/ф “Мiльйон доларiв”.

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, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
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”.
11.30 Х/ф “Саксана у Країнi Чудес”.
13.10, 19.00 Панянка-селянка.
14.10 Дiвчата зрозумiють.
15.05, 22.05 Розсмiши комiка.
16.05, 21.00, 21.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.15 Рятiвники.
00.00 Кращий концерт року ─ клiпи.

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Тема дня”
15.30 “Європа очима українця”
16.00 “Надія є”
16.15 “Живі сторінки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “4 лапи”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
        18.30, 21.00 Новини.
06.40, 07.10, 08.10, 09.30, 21.30 Спорт.
06.45, 07.15, 08.15, 10.45, 00.20, 
        01.15 Погода.
06.50, 07.25, 08.25 Гiсть студiї.
07.40 Країна on-line.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 “Схеми” з Н. Седлецькою.
11.05 Х/ф “Брат i сестра”.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Моя країна.
14.20 Вiра. Надiя. Любов.
15.20 Бiатлон. Спринт (чоловiки).
16.55 Euronews.
17.10 Музичне турне.
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”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Кухня”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Мультибарбара”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
22.55 “Свiтське життя”.
00.00 Х/ф “Королева”.

інтер
07.00 “Новини”.
07.10 “Марафон. Диво починається”.
08.00 “Новини”.
08.10 “Марафон. Диво починається”.
09.00 “Новини”.
09.10 “Марафон. Диво починається”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 “Щастя з пробiрки”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Любов i Роман”.
22.45 “Чорне дзеркало”.
01.05 Т/с “Паралельне життя”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства. Інфо»
08.00 Вікно в Європу. 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
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 Х.ф. «Леді-казка» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
17.30 «Меланж»
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
22.35 Х.ф. «Третя п’ятниця» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.40 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Наркомiвський обоз”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Наркомiвський обоз”.
14.40 Т/с “Смертельна сутичка”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Смертельна сутичка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Крiт.
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Чужий район”.
22.20 Т/с “Фiзрук 2”.
23.15 Х/ф “Сфера”. (2).

стб
05.45 “У пошуках iстини. Двiйники Гiтлера”.
06.30 Х/ф “Мiй улюблений клоун”.
08.05 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
10.15 Х/ф “I падає снiг”.
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”.
         Пiдсумки голосування”.
23.50 “Куб 5”.

новий канал
05.50 Служба розшуку дiтей.
05.57 М/с “Справжнi мисливцi
         за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор 4.
10.55 Пристрастi за Ревiзором.
12.20 Т/с “Воронiни”.
15.55 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.05 Герої i коханцi.

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.10 Таємницi зiрок.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
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 Х/ф “Гензель i Гретель”.
13.10 Панянка-селянка.
14.10 Дiвчата зрозумiють.
15.05 Розсмiши комiка.
16.05 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Любов онлайн.
20.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi-2”. (2).
22.00 Х/ф “Нiхто не знає про секс-2”. (2).
00.00 Кращий концерт року  клiпи.

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Тема дня”
15.30 “Що робити?”
16.30 Д/Ф “Народний артист 
          М.Яковченко”
16.40 “Я чекаю тебе, Миколаю”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Слово має народний 
           депутат”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Слід” 
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний 
          експрес”
20.00 “Думки вголос”
20.15 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “На часі”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

ут 1
06.05 Вiд першої особи.
06.30 На слуху.
06.45 Пiдсумки.
07.00 Шустер-LIVE.
11.25 Подорожуй першим.
11.50 Зроблено в Європi.
12.10 Бiатлон. Переслiдування (жiнки).
13.00 Свiтло.
13.30 Хочу бути.
13.50 Нотатки на глобусi. Латвiя.
14.25 Бiатлон. 
         Переслiдування (чоловiки).
15.40 В гостях у Д. Гордона.
16.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.55 Чоловiчий клуб.
18.30 Книга.ua.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.
00.15 “Золотий гусак”.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10 “ТСН”.
08.00 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.10 Х/ф “Лiки для бабусi”.
14.30 “Вечiрнiй Київ”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал”.
23.20 “Що? Де? Коли?”
00.35 Х/ф “Червонi вогнi”. (2).

інтер
06.40 “Подробицi” - “Час”.
07.20 “Школа доктора 
        Комаровського. 
        Невiдкладна допомога”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 Д/ф “Костянтин
         Меладзе. Не тревож менi душу...”
09.30 “Новини”.
10.00 Т/с “Дiм бiля великої рiчки”.
12.55 Х/ф “Любов i Роман”.
15.00 Т/с “Любов не картопля”.
18.00 Т/с “Усе повернеться”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Усе повернеться”.
22.30 Т/с “Точка кипiння”. (2).

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф.«Дача» 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Вікно в Європу
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. «Френкі та 
       Джонні одружені» 
14.30 «Щоденник для батьків» 
15.00 Х.ф. «Бал казок» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад                                            
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло» 
21.00 «Меланж» 
21.30 «Мій світ», Павло Табаков 
22.40 Х.ф. «Френкі 
       та Джонні одружені» 
00.25 Час-Тайм

ICTV
05.50 Дача.
06.20 М/с “Том i Джерi.
        Шерлок Холмс”.
07.05 Х/ф “Вороги”.
08.50 Україна. Код 
        унiкальностi: Елiксир безсмертя.
09.50 Дiстало!
10.50 Цивiльна оборона.
11.50 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Полiцейська академiя”.
14.55 Т/с “Фiзрук 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Хенкок”.
22.00 Х/ф “Сфера”. (2).
00.45 Х/ф “Iлюзiя обману”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Зигзаг удачi”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.15 Х/ф “Спортлото-82”.
13.10 “Танцюють всi! 7”.
16.10 “Зваженi i щасливi 4”.
19.00 “Х-Фактор 5”.
21.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
22.45 “Х-Фактор 5. Пiдсумки 
         голосування”.
00.00 “Детектор брехнi 6”.
01.05 Х/ф “Зигзаг удачi”.

новий канал
05.50 Нереальнi iсторiї.
07.25 Ревiзор.
09.15 Стажери.
10.40 Герої i коханцi.
14.35 Хто зверху? 3.
18.45 М/ф “Кiшки проти собак”.
20.40 Х/ф “Гаррi Поттер 
          i в`язень Азкабана”. (2).
23.30 Стенд Ап Шоу.
00.30 Х/ф “Залiзне небо”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль-5”.
10.00 Один за сто годин.
11.10, 22.15 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
13.15 Т/с “Волошки”.
17.25 Т/с “Красунi”.
00.20 Х/ф “Сибiр. Монамур”. (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Оленцеро 
        i пiдступний ельф”.
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/ф “Нiко. 
        Шлях до зiрок”.
12.00 Х/ф “Книга майстрiв”.
13.50 Х/ф “Лiто, пляж, кiно!”
15.40 Дайош молодьож!
16.40 М/ф “Стюарт Лiттл-3:
         поклик природи”.
18.00 Х/ф “Будинок 
        Великої Матусi-2”. (2).
20.00 Панянка-селянка.
22.00 Вiталька.
00.00 Кращий концерт року 
           клiпи.
00.30 Х/ф “Нiхто не
         знає про секс”. (3).

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “На часі”
15.30 “Допомагає 
       служба зайнятості”
15.45 “Казка від святого Миколая”
16.45 “Пісні нашого краю”
17.00 “Панорама подій”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 ”Скарби роду”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “ПрофStyle ”
22.30 “Абетка здоров’я”

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

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

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

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

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

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

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

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Допоможемо армії ●

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор РН та ГФ 

СДІМ МГБ Тернопільського 
РВ УМВС України в 

Тернопільській області.

Повідомлення про те, що 
невідомі намагалися про-
никнути в церкви трьох сіл 
Тернопільського району на-
дійшло в чергову частину 
Тернопільського райвідділу 
міліції від мешканців сіл 
Смиківці, Ступки та Рома-
нівка. В два храми зло-
вмисники потрапити не 
змогли, у третій пробрали-
ся через вікно і викрали 
1800 гривень.

Романівський сільський голо-
ва Галина Петріченко пригадує, 
що того дня обходила господар-
ку. О 12.30 їй зателефонувала 
старша сестриця з церкви і ска-
зала, що в святому місці невідо-
мі. 

— Коли я прибігла до церкви, 
тут вже було багато парафіян, — 
зазначила Галина Петріченко. — 
Я зателефонувала дільничному 
інспектору с. Романівка Андрію 
Холодилу. Правоохоронці відре-
агували миттєво. За 15 хвилин 
прибула міліція. Коли відчинили 

церкву, побачили, що чужі люди 
зайшли, вибивши вікно храму.

Повідомив про злодіїв вісім-
надцятилітній хлопець Дмитро 
Волинець. Він в той час встанов-
лював у церкві плитку, почув 
дивний шум. За мить побачив 
двох незнайомців, які збирали з 
землі гроші і ховали їх по кише-
нях. Юнак одразу кинувся клика-
ти на допомогу, бо знав, що сам 
з ними не впорається. Та коли 
прийшла підмога — зловмисни-
ки встигли втекти.

Боляче сприйняв звістку про 
злодіїв у церкві настоятель хра-
му Святого Миколая с. Романів-
ка отець Євген. Невідомі вине-
сли близько двох тисяч гривень, 
які парафіяни зібрали для воїнів 
зони АТО, на ремонт храму, а 
також на подарунки для дітей-
сиріт.

— Крадіжка — не найгірше, — 
сказав отець Євген. — Скриньки 
з пожертвами зловмисники від-
кривали хрестом, який лежав на 
тетраподі і був дуже дорогим 
для прихожан. Святиню невідомі 
погнули і понівечили. Хрест — 
символ спасіння і воскресіння. 
Те, що накоїли зловмисники, є 
символом нищення свого життя, 
майбутнього покоління. Вдячний 
міліції та небайдужим людям, які 

зробили усе, аби знайти та впій-
мати зловмисників.

Розшукувати невідомих стали 
усім селом. Мешканці Романівки 
оперативно зателефонували до 
знайомих, рідних, друзів і пові-
домили їм прикмети двох чоло-
віків. Частина людей прямували 
із правоохоронцями вулицями 
села.

— По гарячих слідах затрима-
но двох осіб, — розповів началь-
ник Тернопільського райвідділу 
міліції Андрій Купчак. — Один з 
них — мешканець м. Хмельниць-
кий, інший — з Івано-Фран-
ківської області. Гроші в злодіїв 
вилучено. Зловмисники зізнали-
ся у скоєному. За цим фактом 
відкрито кримінальне прова-
дження за статтею 185 частиною 
3 ККУ і в порядку 208 
кримінально-процесуального  
кодексу.

Андрій Купчак також зазна-
чив, що затримані зловмисники 
раніше намагалися потрапити 
ще у два храми Тернопільського 
району — у селах Смиківці та 
Ступки. Проте, їм це не вдалося. 
Наразі проводитися перевірка 
щодо причетності затриманих 
до інших злочинів на території 
Тернопільського району та об-
ласті.

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний медіа-

центр Міністерства оборони 
України.

До базових таборів захисни-
ків Маріуполя надійшов ван-
таж із гуманітарною допомо-
гою, зібраною тернопільськи-
ми волонтерами. 

Серед необхідних для наших 
воїнів речей були матраци, пічки- 
“буржуйки”, медикаменти для ліку-
вання сезонних захворювань, теплі 
речі та тисячі дитячих малюнків, 
повідомляє офіцер прес-групи зо-
ни проведення АТО, підполковник 
Дмитро Горбунов.

Одним з ініціаторів моральної і 
матеріально-технічної підтримки 
українських воїнів у зоні АТО  
виступила тернополянка Ніна  
Міляновська.

— Буквально за лічені дні волон-
терам чи просто патріотично нала-
штованим людям вдалося органі-
зувати збір необхідних коштів та 
сформувати автомобільну колону з 
вантажем. Приміром, у мене було 
завдання пошити понад 100 ма-
траців, інші придбали ліки, хтось 
збирав військовий одяг і термобі-

лизну. Поступово набралося де-
кілька тон  необхідного для солда-
тів майна на суму близько півміль-
йона гривень, — пояснила Ніна 
Міляновська.

За словами мешканців Галичи-
ни, які допомагають учасникам ан-
титерористичної операції, це не 
перша їхня допомога українським 
воякам. Так, восени вони відправ-
ляли на південь Донбасу теплі речі, 
бронежилети та елементи бойово-
го спорядження. В майбутньому ж, 
за домовленістю з керівництвом 
сектору, тернополяни планують 
привезти до Маріуполя біноклі та 
прилади нічного бачення, яких за-
раз потребують наші солдати.

— Весь гуманітарний вантаж 
офіцери, які прийняли його, про-
тягом лічених хвилин поставили на 
облік відповідних служб та негайно 
направили на передову сил АТО. 
Воїни на бойових позиціях чи на 
блокпостах у той же день відчули 
турботу мешканців Тернополя. Від 
усіх українських воїнів хочу сказати 
спасибі волонтерам із різних ку-
точків України і пообіцяти цивіль-
ним людям, що ми обов’язково 
здобудемо перемогу, — зазначив 
начальник групи тилового забез-
печення сектору.

Тернопільські волонтери 
привезли захисникам Маріуполя 

гуманітарну допомогу

“Самовдосконалення — шлях 
до професійного успіху”. Та-
ку тему обговорювали безро-
бітні тернополянки та 
студенти-практиканти Терно-
пільського національного пе-
дагогічного університету ім. 
В. Гнатюка у гендерному цен-
трі Тернопільського міськра-
йонного центру зайнятості 
під час чергового засідання 
жіночого клубу “Гармонія”. 

— Найважча праця — праця над 
собою, — звернулась до учасниць 
заходу фахівець центру зайнятості 
Інна Лісовська. — Саморозвиток — 
це шлях до цікавого і насиченого 
життя, до досягнення своєї мрії, 
шлях невтомного здобуття нових 
знань та навичок і застосування їх 
у реальному житті. Самовдоскона-
люється людина, як правило, про-
тягом усього життя, усвідомлено і 
постійно, що формує її нові осо-
бисті та професійні якості.

Для того, щоб досягти успіху та 
кар’єрного росту, необхідно, перш 
за все, правильно визначити мету, 
а потім крок за кроком йти до неї. 
Чи є така мета у присутніх, виявила 
вправа “20 бажань”, під час якої 
впродовж хвилини експромтом по-
трібно було продовжити речення: 
“Я хочу...”.

Одна з учасниць клубу — пані 
Оля — зауважила: “Успіх приходить 
тільки з самовдосконаленням і рі-
шучістю. Наприклад, Ісаак Ньютон 
вчився гірше за всіх у класі, поки 

його не побив приятель. Після цьо-
го Ньютон зрозумів, що силою він 
не візьме, тому вирішив перемогти 
суперника знаннями, і вже через 
кілька місяців став першим у шко-
лі”.

Також жінки пройшли тест щодо 
рівня потреби в самовдосконален-
ні, на основі якого спільними зу-
силлями визначили, що ж потрібно 
зробити, аби підвищити самооцін-
ку та впевненість, які є важливими 
елементами у роботі над собою. 
Відтак, кілька порад:

* Хваліть себе за власні пере-
моги. Бажайте собі та іншим до-
бра, здоров’я, успіхів у справах.

* Приймайте себе з усіма пере-
вагами та недоліками. Розвивай-
тесь і вдосконалюйтесь, радійте 
життю. Великі люди досягли висот 
у своїй сфері, навчаючись на чужих 
чи власних помилках. Бо невдачі 
кидають виклик, змушують перео-
смислити ту чи іншу ситуацію, спо-
нукають навчитись чомусь новому, 
вибрати іншу стратегію дій.

* Займайтеся тим, що вам по-
добається. Працюйте там, де від-
чуваєте повагу і можете реалізува-
ти свої здібності. Намагайтеся 
більше подорожувати, втілюйте в 
реальність давні мрії, не бійтеся 
ризикувати та експериментувати.

 
За матеріалами 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

Зайнятість ●

Самовдосконалення — 
шлях до професійного 

успіху
Кримінал ●

Не побоялися гріха, або Як громада 
Романівки зупинила крадіїв

Протягом 10 робочих днів з 
дня, наступного за днем вру-
чення платнику податків акта 
перевірки керівником конт-
ролюючого органу (його за-
ступником), приймається по-
даткове повідомлення-
рішення. 

У разі незгоди платника подат-
ків з висновками перевірки чи 
фактами і даними, викладеними в 
акті (довідці) перевірки, він має 
право подати свої заперечення до 
контролюючого органу за осно-
вним місцем обліку протягом п’яти 
робочих днів з дня отримання акта 
(довідки). 

За наявності заперечень плат-
ника до акта перевірки, податкове 
повідомлення-рішення приймаєть-
ся з урахуванням висновку про 
результати розгляду заперечень 
протягом трьох робочих днів, на-
ступних за днем розгляду запере-
чень і надання письмової відповіді 
платнику податків. 

Про це зазначено у статті 86 
“Оформлення результатів переві-
рок” р. ІІ “Адміністрування подат-
ків, зборів, платежів” Податкового 
кодексу України.
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Податкові новини ●

Платник податків має  
право надати заперечення  

у разі незгоди  
з результатами перевірки

Минулого року ФК “Озерна” 
виступала в першій лізі. Всього 
однієї перемоги їй забракло, щоб 
залишитись у когорті сильніших. 
Навесні колектив отримав шанс 
залишитися в першій лізі. Однак 
у перехідному матчі (команду з 
Домаморича вилучили зі змагань 
через несплату вступних внесків 
за два роки) футболісти з Озер-
ної зазнали фіаско, поступив-
шись суперникам із Мишкович. 
Попри це колектив не впав ду-
хом, що засвідчили результати 
перших зустрічей чемпіонату-
2014. Три стартових матчі коман-
да виграла із загальною різни-
цею 19:0. Потім була втрата пер-
ших двох очок, після якої при-
йшла блискуча серія з семи ви-
грашів і раптове розслаблення 
— знову нічия, перша і єдина по-
разка в сезоні. Фініш турніру був 
в кольорах веселки — п’ять пере-
мог поспіль. Команда ще за три 
тури до закінчення чемпіонату 
здобула путівку в першу лігу і по-
вертається туди після річної пе-
рерви.

Головним натхненником і мо-
тором команди є її ветеран — ба-

гаторічний лідер Євген Беззубко, 
який в свої немолоді літа дає фо-
ру багатьом молодим партнерам, 
які, в свою чергу, беруть із нього 
приклад. Кістяк команди склада-
ється з 15 учасників. Головним 
воротарем колективу є Едуард 
Маташ, який провів вісім “сухих” 
ігор. На заміну йому виходить 
перспективний Дмитро Клембет. 
У захисті переважно грає осно-
вна четвірка: Олег Дзюба,  
Ярослав Деревенський, Тарас 
Бендюга та Андрій Дзюба. Їх змі-
нювали Павло Бартків,  
Володимир Данилків, Ярослав 
Горохівський і Сергій  
Любачівський. Олег Дзюба ще й 
вдало підключається до атаки ко-
манди. В одній з ігор він зробив 
“хет-трик”. До речі, Ярослав  
Деревенський зараз захищає 
Батьківщину, воюючи на Сході 
України в силах АТО, тому зичи-
мо йому здоров’я, щастя і чекає-
мо на щасливе повернення на 
рідну землю.

Головним стрижнем команди 
є її півзахист — Андрій Нетреба, 
Зеновій Ставничий, Олег Кулик, 
Михайло Дзюба і Євген Беззуб-

ко, Ігор Нетреба, який завжди 
готовий замінити своїх товари-
шів по команді. Зеновій Ставни-
чий став кращим бомбардиром 
клубу, забивши за сезон 16 го-
лів. Форвард колективу з Озер-
ної Андрій Блакита відзначився в 
чемпіонаті 13 разів. На заміну ви-
ходили Руслан Назар, Назар 
Боднар, Олег Хромий і Роман 
Мусікевич.

Сезон 2014 року команда мо-
же занести собі в актив. У 18 
зустрічах здобуто 15 перемог, 
дві зустрічі завершились унічию 
(при чому обидві з принциповим 
суперником із Цеброва). Лише 
одну гру (з Пронятином) ФК 
“Озерна” програла. Загальна різ-
ниця забитих і пропущених м’ячів 
становить +50 (64-14). 12 пере-
мог ФК “Озерна” в цьому сезоні 
завершилися з великим рахун-
ком. 

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу,  

Євген БЕЗЗУБКО,  
Ігор НЕТРЕБА, ФК “Озерна”.

Футбол ●

Переможець другої  
ліги — ФК “Озерна” 

ФК “Озерна” — переможець другої ліги чемпіонату  
Тернопільського району з футболу 2014 р. (група А).
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Подорожі ●

Цікава планета

Ірина ЮРКО. 
Україна – Македонія.

Мені дуже імпонують туристи 
пенсійного віку, які вклали 
капітал у фургон-домівку і по-
далися у мандри. Таких від-
чайдухів найбільше доводи-
лося бачити в спокійній, ма-
льовничій Македонії минуло-
го літа. Геніально: не накопи-
чувати гроші у банку і чекати 
з моря погоди, як робить 
більшість з нас, а використо-
вувати час для себе вже-і-
зараз. Можна сперечатися, 
звісно, про розмір пенсій за-
кордоном та ціни на їжу, одяг, 
інші не менш важливі ньюан-
си. Але, погодьтеся, факт, 
що людина прожила життя і 
жодного разу, приміром, не 
бачила моря – це, все-таки, 
вибір, а не обставини. 

До Македонії легко дістатися, 
перетнувши Румунію, потім Болга-
рію. Цю країну на авто можна 
об’їхати повністю впродовж доби. 
Втім, у багатьох місцях варто за-
лишатися на якомога довше. Ра-
джу – кемпінг “Ріно” на узбережжі 
озера Охрід та каньйон Матка. Їжа 
тут смачна, ціни помірні, пальне 
якісне, а люди чудові! Єдиний не-
долік – по неділях тут суцільний 
вихідний: в магазини, заклади час-
тування, аптеки, обмінники валют 
не потрапиш. До речі, гроші за на-
годи краще одразу поміняти на 
місцеві денари. 

Першим пунктом призначення 
нашого екіпажу у Македонії став 
каньйон-озеро Матка (ми жарту-
вали з цього топоніму, що знову 
переживаємо період народжен-
ня), він знаходиться за 17 кіломе-
трів від македонської столиці 
Скоп’є. Цей каньйон створений 
штучно 1938 року, коли потік во-
ди перекрили для роботи гідрое-
лектростанції, згодом тут утвори-
лося популярне серед туристів 
озеро Матка. Цікаво, що фото-
графувати каньйон заборонено, 
позаяк ГЕС – секретний об’єкт. 
Красу цього місця навіть не на-
магатимуся передати словами, 
просто побажаю вам, любі читачі, 
побачити її на власні очі. Пораджу 
тільки обов’язково зупинитися у 
місцевому готелі. Кількість номе-
рів зовсім обмежена – десять, 
тому краще забронювати кімнату 
заздалегідь. Нам пощастило по-
селитися туди без броні. 

Для фанатів старовинної архі-
тектури у доступі на Матці є монас-
тир св. Андрія, інші середньовічні 
монастирі, які сховалися тут від 
вторгнення випадкових подорожніх 
і недругів. Серед розваг – рафтинг, 
риболовля, візити у підводні пече-
ри, у горах теж є де “розігнатися”. 
Коли я пливла на каяку (пластма-
совому човнику) посеред глибоко-
го озера, зраділа непрозорості цієї 
води – інколи краще не знати, на 
якій висоті чи глибині життєвої сти-
хії балансуєш, прямуючи до своєї 
мети. Як дізналася згодом, глиби-
на озера – 500 метрів.

І ще одна порада: коли вируша-
єте у далеку мандрівку, обов’язково 
якомога більше начитайтеся про 
цікаві місця вашого маршруту в ін-
тернеті. Звісно, багато можна до-
відатися у місцевих жителів, але, 
як свідчить практика, це не завжди 
вдало виходить.  

Перед візитом у Македонію нам 
порадили набутися на узбережжі 
озера Охрід, яке ще називають мо-
рем через велику площу – 358 кв. 
км, воно друге за величиною озе-
ро в Європі. Третина водойми на-
лежить Албанії, втім до Македонії 
відноситься наймальовничіша час-
тина. Вода дуже чиста, тепла, ко-
рисна для шкіри. Найкраще тут 
перебувати у наметі, біля води, в 
одному з численних кемпінгів. Ми 
обрали господаря з “Ріно” і дуже 
задоволені.

За тридцять кілометрів від  
албанського кордону в Македонії 
розташований православний мо-
настир святого Наума на горі Га-
личиця. Такої приголомшливої  
атмосфери, як там, автору цих 

рядків не доводилося відчувати 
досі ніде. Цей монастир був за-
снований у 893-900 рр. святим 
Наумом Охридським – учнем Ки-
рила та Мефодія. Довкола храму 
на великій площі розкошує ма-
льовничий сад, тут є кемпінг для 
віруючих. Нетрадиційний він тим, 
що тут релігійне життя тісно 
пов’язане зі світським. У частині 
монастиря діють готель, ресто-
ран, поруч громадський пляж. За 
традицією, для гостей монастиря 
накривають гостинний стіл, від-
мовлятися від нього не варто. 
Найекзотичнішою родзинкою мо-
настиря святого Наума є павичі, 
які численно гуляють територією 
поруч з туристами та віруючими. 
Батькам радять, не підпускати 
близько до птахів дітей, були ви-
падки, коли павичі штовхали, а то 
й калічили маленьких нечем. Най-
головнішою святинею монастиря 
є мощі св. Наума. Подейкують, 
якщо прихожанин храму лівим ву-
хом притулиться до саркофагу, 
почує стукіт серця святого. Ка-
жуть, тут можна вилікувати пси-
хічні розлади. 

64% населення Македонії гово-
рить македонською мовою, 25% — 
албанською, 4% — турецькою, 2% 
— сербською. Велика частина на-
селення (68%) сповідує 

православ’я, 30% — мусульмани. 
Македонія здобула незалеж-

ність у тому ж році, що й Україна, 
внаслідок відокремлення від ко-
лишньої Югославії. Незалежність 
країни визнали Болгарія і Туреч-
чина. Новонароджена держава 
заявила, що не має жодних тери-
торіальних претензій. Але Греція 
спромоглася призупинити визна-
ння Македонії іншими державами 
Європейського союзу на тій під-
ставі, що лише Греція має право 
на використання назви “Македо-
нія” (у Греції є провінція з такою ж 
назвою). Лише після переговорів 
у квітні 1993 р. Греція погодилася 
визнати Македонію, якщо її нази-
ватимуть “Колишня югославська 
республіка Македонія”. Згідно з 
дослідженнями, близько 100 тис. 
македонців працюють в Німеччи-
ні, їхні заробітки відіграють важ-
ливу роль в економіці Македонії.

І останній цікавий факт про 
Македонію – 15 березня 2012 
року ця країна запровадила без-
візовий режим для українців. До 
15 березня 2018 року громадя-
нам України не потрібна віза для 
в’їзду до Республіки Македонія 
на 90 днів, за наявності дійсного 
закордонного паспорту громадя-
нина України. 

Македонія для українців без віз 

На узбережжі гірського озера Охрід у Македонії.

Наймальовничіші краєвиди в Македонії можна побачити  
з каньйону-озера Матка, який знаходиться неподалік столиці Скоп’є.

Екскурсії на воді у каньйоні  
Матка користуються великою популярністю.

Педагог і чний 
колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 
днем народжен-
ня вчителя ан-
глійської мови 
Мар’яну Романівну 
КИКІШ.

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.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження паспортиста-діловода 
Великоберезовицької селищної 
ради Уляну Іванівну ДЖУГЛУ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою – колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

50-річчя відзначає в ці дні 
депутат Шляхтинецької сіль-
ської ради Андрій Юліанович 
КРЕТ. Вітаємо ювіляра! Щирі і 
сердечні побажання козацького 
здоров’я, благополуччя, щастя, 
добра на многії літа!

Бажаємо Вам життя щасливого,

Життя хорошого, життя багатого,

Сонця, що сяє яскраво над хатою,

Праці, що успіхи горне лопатою.

Всього хорошого, що не забудеться,

А що задумано, все нехай збудеться.

Хай Матір Божа Вас охороняє, 

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

З повагою — виконком 
Шляхтинецької сільської 

ради.

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження вчите-
ля фізичної культури Олега 
Богдановича ДАЦКА.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з ювілеєм вчителя-
пенсіонера, вчителя початкових 
класів Ольгу Григорівну  
ДАЦКО.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

Педагогічний колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя-
пенс іонера Григорія  
Никифоровича КРАВЧУКА.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води –

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Педагогічний колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
25-річчям вчителя фізичної куль-
тури Олега Аркадійовича 
ЛУБ’ЯНСЬКОГО.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Колектив управління Держав-
ної казначейської служби Украї-
ни в Тернопільському районі 
щиро вітає з днем народження 
головного казначея відділу бю-
джетних надходжень, видатків та 
обслуговування, розпорядження 
коштів та інших клієнтів Зоряну 
Леонідівну ПЯСЕЦЬКУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Вітаємо! ●
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Вітаємо! ●Ми — українці ●

Галина ІВАНСЬКА, 
завідуюча клубом с. Ступки, 

Уляна ЗОЛОТНИК, 
завідуюча бібліотекою  

с. Ступки.

Ми вшановуємо пам’ять ге-
роїв України: Голодомор 
1932-33 рр., битва під Крута-
ми, Бабин Яр. Тепер стали 
свідками ще однієї масової 
трагедії нашої країни. 21 лис-
топада у с. Ступки розпочав-
ся тематичний вечір “На май-
дані долі воскресає воля”, 
який був приурочений до річ-
ниці Революції Гідності. 

Присутні вшанували загиблих 
на майдані героїв хвилиною мов-
чання. Ще не скоро висохнуть 
сльози матерів, які втратили своїх 
синів. Їх оплакує вся українська 
спільнота. На прикладі Небесної 
Сотні маємо виховувати наступні 
покоління. 

На сцені, біля імпровізованої 

барикади з шинами, ді-
ти відтворили ті події, 
які відбулися у центрі 
Києва наприкінці мину-
лої осені. З портретами 
земляків-героїв вони з 
гордістю розповідали 
про їх жертовний по-
двиг. Учасники заходу 
спільно помолились за 
сміливців, які “відійшли 
з Майдану просто в не-
бо”. Світло запаленої 
свічки, що передавала-
ся з рук в руки, стала 
даниною тим, хто зара-
ди торжества справед-
ливості пожертвував 
собою. 

Ще довго-довго з 
покоління в покоління 
будуть передавати 
батьки синам і дочкам, 
а ті своїм дітям — спо-
гади про тих, хто зали-
шив земне життя у 
2013-2014 рр. Пам’ять 

про них буде вічною.
У четверту суботу листопада 

весь український народ вшановує 
пам’ять жертв голодомору. О 16  
год. мешканці с. Ступки прийшли 
на Площу  Незалежності, щоб до-
лучитися до всеукраїнської акції 
“Запали  свічку”. Відтак у клубі 
пройшов вечір-реквієм “Смерть, 
яка мала ім’я “Голод”. Діти з жа-
хом  слухали про безмірні страж-
дання, горе, сльози і смерть неви-
нних людей. Завідуюча клубом с. 
Ступки Галина Іванська спекла па-
ляничок з ячмінних  висівок — піс-
них та без солі, за допомогою 
яких люди виживали у роки Голо-
домору, і пригостила ними при-
сутніх. Завідуюча бібліотекою с. 
Ступки Уляна Золотник роздавала 
проскурки з білого хліба зі слова-
ми: “Доїжте за тих,  хто в далеко-
му 33-му не доїв”.

81 рік сплив від тих страшних 
часів, виросли нові покоління. Ми 
не повинні забувати, що чинила 
радянська влада на нашій землі.  

На майдані долі воскресає воля

Завідуюча бібліотекою с. Ступки Уляна Золотник, Світлана Золотник,  
Надія Пащин, Настя Манза, завідуюча клубом с. Ступки Галина Іванська.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка ІІІ курсу  

відділення “Журналістика” 
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

На землі, напевне, немає на-
родів з “легкою” історією. 
Кожному народові випадали 
на долю важкі випробування. 
Але саме в роки найжорсто-
кіших іспитів розкриваються 
сильні і слабкі національні 
риси. 

Найлегендарніше минуле укра-
їнського народу — Січові стрільці. 
Синонім свободи, людської і наці-
ональної гідності. Минуло 100 ро-
ків, за яких український народ пе-
режив три голодомори, дві війни, 
боротьбу за незалежність. Зараз 
перед Україною нові виклики, нові 
загрози. Але агресор — Росія — не 
змінився. Як Січові стрільці, воїни 
УПА, так і теперішні герої, натхнен-
ні звитягою предків, продовжують 
боротьбу проти зовнішнього воро-
га. І будемо вірити, що ця бороть-
ба буде останньою і перемога бу-
де за українським народом. 

З нагоди відзначення 100-ої 
річниці створення легіону Україн-
ських січових стрільців, Героїв 
Майдану, воїнів АТО, 14 листопада 
у НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — 
ДНЗ” відбувся фестиваль патріо-
тичної пісні, прози, поезії, творів 
образотворчого мистецтва “Свята 
Покрова”. Приклавши руку до сер-
ця, учні співали Державний гімн 
України — фестиваль “Свята По-
крова” розпочато. Ведучі розпові-
ли про найдорожче, що отримує 
людина у спадщину — Батьківщи-
ну, про давню славну українську 
історію, Січових стрільців і героїв 
сьогодення. Хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять патріотів, які 
боролися за волю народу у складі 

Січових стрільців, УПА, хто загинув 
у наш час — героїв Небесної Сотні 
та українських військових, життя 
яких обірвали події на Сході Украї-
ни. 

Відтак кожен клас продемон-
стрував підготовлені номери. Уче-
ниця 6 класу Тетяна Гриньків за-
співала пісню “Україна”. Також 
піснею “Це край, де я родилась і 
живу” потішила усіх десятиклас-
ниця Анастасія Копінська. Учні 
першого класу розповіли присут-
нім віршики і заспівали пісень про 
Січових стрільців. На цю ж тему 
виконували пісні і декламували ві-
рші учні молодших класів. З уст 
старшокласників звучали пісні 
“Гей ви, стрільці січові”(учні 8 кла-
су), “Зажурились галичанки” (учні 
7 класу), “Гей зі Львова до Мука-

чева” (учні 5 класу), “Ще не вмер-
ла Україна” виконали учні 11 кла-
су. 

З трепетом у серці учень 9 кла-
су Володимир Воркун продекла-
мував вірш “Мамо, не плач”. До 
глибини душі розчулив вірш уче-
ниці 11 класу Олени Гоцко “Заги-
нули обоє гідно”. Душевно декла-
мувала “Вірш про війну” семиклас-
ниця Лілія Лучанко. Вірші декламу-
вали учениця 8 класу Юлія Климів 
— “Зв’язкова”, Надія Ратушняк — 
“Небесній Сотні присвячується”, 
учениця 5 класу Аліна Кубрак — 
“Свіча”. Уляна Ковалик, яка навча-
ється в 5 класі, на лемківській мові 
продекламувала вірш про пересе-
ленців. 

Глядачі не шкодували оплесків 
для учнів 6 класу, з уст яких лунала 

пісня “Заспіваймо пісню про Укра-
їну”. На завершення заходу усі 
учасники піднялись на сцену і ви-
конали “Боже, великий єдиний”.  

Дійство проходило в актовому 
залі школи, яка нагадувала Май-
дан: на сцені були шини, у вигля-
ді фотоплівок були представлені 
світлини Героїв Майдану. На цей 
захід завітала методист відділу 
освіти Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександра Пе-
трівна Яцура. Участь у патріотич-
ному концерті взяли усі вихован-
ці школи. Організували таке 
творче свято заступник директо-
ра з виховної роботи Марія  
Петрівна Процик, педагог-
організатор Людмила Зеновіївна 
Климів, вчитель музики Світлана 
Петрівна Ягнійчук. 

100-річчя Українського січового стрілецтва ●

Синонім свободи  
і національної гідності 

Учасники фестивалю патріотичної пісні, прози, поезії, 
творів образотворчого мистецтва “Свята Покрова”  

у школі с. Лозова.

Колектив Вели-
колуцької ЗОШ І 
ст. щиро вітає з 
днем ангела  
директора Миш-
к о в и ц ь к о ї  
ЗОШ І-ІІІ ст. Андрія  
Ігоровича ЧЕРНЕЦЯ.

Хай добрий ангел 

                 береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься,

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
вчителя англійської мови Оксану 
Михайлівну КОВАЛИК.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя фізичної культури Олега 
Богдановича ДАЦКА.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження директора Тернопіль-
ського міськрайонного центру за-
йнятості Анатолія Васильовича 
КУРИЛЯКА.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

Колектив управління Державної 
казначейської служби України в 
Тернопільському районі щиро вітає 
головного казначея відділу бю-
джетних надходжень, видатків та 
обслуговування кошторисів розпо-
рядників коштів та інших платників 
Зоряну Леонідівну ПЯСЕЦЬКУ.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу фельдшерським пунктом 
с. Серединки Наталію  
Федорівну ОСТРОВСЬКУ,  
молодшу медичну сестру ФАПу  
с. Дубівці Олександру Іванівну 
ОЛЕКСІВ, завідуючу ФАПом  
с. Острів Ларису Зіновіївну  
ШТОГУН, медсестру зі стоматоло-
гії Великоберезовицької АЗПСМ 
Світлану Павлівну ЛУКЕНІВ, за-
відуючу ФАПом с. Петриків  
Мирославу Борисівну БІЛАС.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-терапевта ТРТМО Галину 
Степанівну САРАПУК, зубного 
техніка Марію Вікторівну ПІХ, 
медсестру стаціонару Уляну  
Володимирівну ВОРОНУ, завіду-
ючого підсобним господарством 
Миколу Івановича ДОМШОГО, 
медсестру стоматологічного відді-
лу Любов Володимирівну ГРИБ, 
оператора комп’ютерного набору 
Світлану Василівну  
БІЛІНСЬКУ.

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла,

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Учасники тематичного вечора  
на сцені клубу с. Ступки.
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Модні чоботи представлені 
широким вибором моделей. 
Для зимового сезону провідні 
дизайнери моди запропону-
вали безліч шикарних жіно-
чих чобіт, що припускають не 
тільки зорову красу, а й прак-
тичність. Більшість моделей 
поєднують у собі зручність і 
стиль.

Дизайнери радять відмовитися 
від звичної тонкої шпильки і вибра-
ти більш стійкий каблук. До речі, 
найгарячішим трендом сезону ста-
ли ботфорти армійського зразка 
без будь-яких надмірностей, вико-
нані з чорної гладкої шкіри, їх від-
мінна риса — досить широка халя-
ва і мінімум декору. Такі чоботи 
можуть бути як на стійкому висо-
кому каблуці, так і на плоскій підо-
шві. Перевагою ботфортів є те, що 
вони візуально видовжують ноги і 
“витягують” силует. Ці моделі від-
мінно поєднуються з легінсами, 
вузькими штанами і джинсами, 
міні-спідницями та спідницями се-
редньої довжини. З верхнього одя-
гу до ботфортів підійде пальто до 
колін або укорочені пуховики, які 
закривають верхню частину чобіт.

Взагалі, більшість модних ди-
зайнерів віддали свою перевагу 
стійкій підошві з низьким квадрат-
ним каблуком. При цьому на дея-
ких моделях він може бути повніс-
тю закритий широкою подовженою 
халявою, створюючи ефект “мек-
сиканських чобіт”.

Ще один тренд — чобітки і пів-
чобітки в жокейському стилі. Вони 
можуть бути чорного, коричневого 
або новомодного винного відтінку.

Ніщо так не прикрашає жіночі 
ніжки, як високий каблучок і плат-
форма. Танкетка може бути як ду-
же масивною, так і максимально 
тонкою та витонченою, і часто її 
колір відрізняється від кольору 
основної частини чобота.

Як і раніше, залишається попу-
лярною модель довжиною до колі-
на на високому прямокутному ка-
блуці. Незважаючи на те, що така 

фішка нале-
жить до стилю 
70-х років, во-
на стала прак-
тично класи-
кою, оскільки 
має мінімум 
деталей і є 
прекрасною 
с к л а д о в о ю 
базового гар-
деробу.

Безсумнів-
ний лідер се-
ред модних 
чобіт — взуття 
з натуральної 
шкіри. І це не 
дивно, адже 
шкіряне взут-
тя прекрасно 
справляється 
з основними 
завданнями — 
практичністю і 
довговічністю.

Все більше 
входять у мо-
ду текстуро-
вані матеріали 
та структуро-
вана шкіра. В 
останніх нових 
к о л е к ц і я х 
можна зустрі-
ти величезну 
кількість мо-
делей зі шкіри рептилій або зви-
чайних натуральних матеріалів з 
тисненням, що імітує візерунок 
крокодила або змії.

Причому кольори таких чобіт 
можуть сміливо варіюватися від 
класичного чорного і коричневого 
до сяючого золотистого або срі-
блястого. Такі рішення виглядають 
пpoстo та екстравагантно, і будуть 
неодмінно оцінені модницями.

Поєднання фактур — ще одна 
модна тенденція. Тобто комбінації 
матеріалів різних фактур: шкіри з 
замшею, оксамитом, велюром, ху-
тром. Дуже часто виділяються но-
сок і халява моделей. Що стосу-
ється модних принтів, то все біль-

шої популярності набирає аніма-
лістичний, який слід поєднувати з 
одягом спокійних однотонних то-
нів.

Останнім часом набуває все 
більшої популярності брутальний, 
трохи грубий, так званий “чолові-
чий стиль”. Ботфорти виглядають 
досить надійно, в основному це 
стійкий широкий каблук. Деякі мо-
делі цілком могли б зійти за чоло-
вічу пару, щоправда, їх видає все ж 
жіночий більш яскравий окрас або 
наявність декору, який 
запам’ятовується. Виходить щось 
середнє між простовато чоловічим 
і трохи мілітарі-стилями. Зате це 
дуже зручно і, головне, — модно.

Ботфорти візуально  
“витягують” силует

Хрусти, або 
вергуни, — ці 
невигадлив і , 
але дуже смачні 
ласощі, які ба-
гатьох майбут-
ніх господинь 
вчили робити на 
уроках трудово-
го навчання ще 
в школі. Однак 
хитрощі їх при-
готування з  
часом забува-
ються.

Одна з головних 
переваг хрустів у 
тому, що собівар-
тість практично “ну-
льова” завдяки про-
стоті інгредієнтів — 
саме тому вони були дуже попу-
лярні в часи дефіциту.

Правильно приготовані хрусти 
— це повітряні, практично неваго-
мі ласощі. Їх можна приготувати з 
різних видів тіста, які умовно роз-
діляють на два типи — рідке і кру-
те. З першого можна приготувати 
хрусти за наявності спеціальної 
форми для випічки, тому частіше 
готують з крутого тіста. Один з 
головних секретів вдалих хрустів 
— якомога тонше розкачати тісто, 
воно має бути майже прозорим, 
завтовшки близько 1 мм.

Вирізати з розкатаного тіста 
можна найрізноманітніші фігурки.

Ще один секрет смачних хрус-
тів — використання правильної 
олії для смаження. Хрусти слід 
смажити на безводних жирах. Це 
може бути свинячий жир, топле-
не масло або звичайна рафіно-
вана рослинна олія. Наповнюва-
ти жиром каструлю потрібно до 

половини, а опускати лише в ки-
плячу олію, інакше хрусткими ла-
сощі не вийдуть. Залежно від 
форми, обсмажують з одного 
або з двох боків, головне — хрус-
ти мають добре підрум’янитися.

Склад: 0,5 л кислого молока, 
1 пачка маргарину, 4 яйця, 1 ч. л. 
соди, муки — як на вареники.

Маргарин з мукою перетерти, 
додати збиті яйця, додати кисле 
молоко, попередньо змішане з 
содою.

Замісити. Розкачувати тонко. 
Нарізувати спочатку стрічками, 
потім робити ромбики. Через 
дірку в ромбі перетягувати один 
край виробу. Смажити в добре 
розігрітій олії. 

Примітка: хрусти під час об-
смажування повинні “плавати”, то-
му олії в сковорідці має бути на 
половину її висоти. Перед пода-
чею на стіл присипати цукровою 
пудрою.

Смачні хрусти

У м’ясі риби 
багато повно-
цінних білків, 
жирів, міне-
ральних та біо-
логічно актив-
них речовин. 
Цей продукт 
містить менше 
з’єднувальної 
тканини, ніж 
м’ясо тварин. 
Його спожи-
вання забезпе-
чує легке трав-
лення та за-
своювання ор-
ганізмом лю-
дини. Недоброякісна рибна 
продукція може стати при-
чиною серйозного захво-
рювання. Тому купувати її 
слід у надійних продавців із 
постійними поставками.

Свіжа риба. Купуючи живу 
рибу, слід звернути увагу на на-
явність акваріумів, обладнаних 
пристроями для збагачення во-
ди киснем, щоб риба була жи-
вою. Якщо акваріуму немає, 
роздивіться зябра. У свіжої риби 
вони яскраво-червоного кольо-
ру, а в деяких сортів — темно-
червоні. Якщо бачите, що зябра 
посіріли або почорніли — про-
ходьте повз прилавок. Зверніть 
увагу на очі риби. Якщо вони ви-
сохли, випали або мутні — рибка 
вже не першої свіжості. Коли, 
принюхавшись, ви відчуєте різ-
кий “рибний” запах — варто від-
мовитися від покупки. Свіжа ри-
ба практично не пахне. У неї 
ледве вловимий аромат річки. 
Луска риби, яка буквально годи-
ну тому потрапила на прилавок, 
на вигляд чиста і блискуча. Як-
що риба виловлена в морі — на 
ній не повинно бути слизу, для 
прісноводних видів це припусти-
мо.

Потрібно провести невеликий 
тест — натиснути пальцем на 
тушку. Побачили вм’ятину —  
риба не свіжа. А якщо вона 
швидко відновила форму, може-
те брати. М’ясо свіжої риби ду-

же пружне.
Заморожена риба. Перш ніж 

придбати заморожену рибу, не-
обхідно звернути увагу на наяв-
ність льоду чи надлишкового 
снігового покриву на поверхні 
фасованої мороженої продукції. 
Якщо товар у низькотемпера-
турних холодильних вітринах 
зберігається розгорнутим, необ-
хідно роздивитися стан м’язової 
тканини риби, а саме: наявність 
слідів повторного заморожуван-
ня, пожовтіння покриву та запах 
окисненого жиру. Риба не пови-
нна бути в’ялою.

Оселедець. Смачний оселе-
дець на ринку вибрати досить 
нескладно. Кілька зовнішніх 
ознак розкажуть і про жирність, і 
про свіжість, і про інші смакові 
властивості оселедця. Подивіть-
ся на очі риби: якщо вони черво-
нуваті, такий оселедець слабо-
солений. Свіжа, правильно засо-
лена рибка повинна мати світле 
черевце, а не жовтувате, і тим 
паче без темних смуг. Розсіл 
має бути досить прозорим.  
У мутному або в’язкому розсолі 
оселедець недоброякісний. Сві-
жість оселедця можна визначи-
ти, якщо трохи на нього натис-
нути пальцем: доброякісна риба 
— пружна. А м’яку взагалі краще 
не купувати.

Якщо до смаку жирніший 
оселедець — обирайте рибу з 
молоками із широкою формою 
тулуба.

Куточок споживача ●

У свіжої риби ледве 
вловимий аромат річки

Мирослава ВЕРЕСЮК, 
гастроентеролог 
Тернопільського 

районного 
територіального 

медичного об’єднання.

Холестероз жовчно-
го міхура – це від-
кладання жиру у сли-
зовій оболонці жов-
чного міхура. Це за-
хворювання є місце-
вим проявом порушення  
холестеринового обміну. 

Патогенез холестерозу жовчно-
го міхура пов’язаний з холестери-
новим обміном у печінці. Гістоло-
гічна картина холестерозу жов-
чного міхура характеризується 
відкладанням ефірів холестерину 
переважно в слизовій оболонці 
жовчного міхура або в м’язовій 
оболонці, спричиняючи її гіпер-
трофію. Інколи холестероз може 
локалізуватися у міхуровій прото-
ці, холедоху, вірсунговій протоці. 
Холестероз жовчного міхура може 
бути дифузним, вогнищевим, по-
ліпозним. 

Залежно від наявності або від-
сутності жовчних каменів, розріз-
няють некаменевий і каменевий 
холестероз. Залежно від клініки, 
виділяють безсимптомний холес-
тероз, диспептичну форму холес-
терозу, больову форму. Найчасті-
ше зустрічається безсимптомна 
або малосимптомна форма, за 
якої у хворих можуть спостеріга-
тися неприємні відчуття у правому 
підребер’ї, диспептичні явища, 
порушення стільця. Більш виразні 
клінічні прояви  захворювання ха-
рактерні для холестерозу жовчно-
го міхура з ураженням його ший-
ки, що порушує евакуацію жовчі з 
порожнини жовчного міхура і мо-

же спричинити больо-
вий синдром. 

У хворих з кальку-
льозним холестеро-
зом жовчного міхура 
клінічна картина нага-
дує жовчно-кам’яну  
хворобу, а у випадку 
приєднання інфекції – 
калькульозний холе-
цистит. У хворих спо-
стерігається больовий 
синдром, нудота, мож-

ливе блювання, а також підвищен-
ня температури тіла. Холестероз 
жовчного міхура може ускладни-
тися холециститом, флегмоною 
жовчного міхура. 

Діагностувати це захворювання 
можна за допомогою УЗД, рентге-
нологічного дослідження і лабора-
торної діагностики. При цьому за-
хворюванні будуть змінені ліпіди 
сироватки крові, а саме підвищен-
ня загального холестерину, три-
гліцеридів, ліпопротеїдів низької 
густини, а також зниження кон-
центрації ліпопротеїдів високої 
щільності. Це призводить до під-
вищення густини жовчі. Густа жовч 
важче залишає жовчний міхур і 
більш тривалий час затримується 
в просвіті жовчного міхура, в ре-
зультаті чого створюються спри-
ятливі умови для інфільтрації сті-
нок жовчного міхура надлишками 
ефірів холестерину.

Лікування спрямоване на: нор-
малізацію обміну речовин, покра-
щення функціонального стану пе-
чінки, нормалізацію моторно-
евакуаторної функції жовчного мі-
хура, нормалізацію порушення ін-
ших органів травлення. Нормалі-
зація порушення обміну речовин 
здійснюється призначенням діє-
тичного харчування. Енергетична 
цінність раціону повинна відпові-
дати енерговитратам організму. 

При надлишковій масі тіла в 
харчуванні слід обмежити вугле-
води та високоенергетичні про-
дукти. Особливо небезпечними є 
сучасні продукти швидкого при-
готування та кондитерські виро-
би, багаті на легкозасвоювані 
вуглеводи та жири, що мають до-
брі смакові якості. У харчуванні 
перевагу слід надавати нежирним 
сортам м’яса, рибі, молочним 
продуктам. Із продуктів, багатих 
на вуглеводи, найбільш опти-
мальними є страви із цвітної, бі-
логолової та інших видів капусти, 
зеленого горошку, кабачків, ба-
клажанів, перцю, томатів, зелені. 
Необхідно обмежити вживання 
легкозасвоюваних вуглеводів, які 
при надлишковому надходженні 
до організму легко перетворю-
ються на жир та є джерелом ен-
догенного холестерину. Треба 
забезпечити вживання вітамінів 
та мінералів, задля систематич-
ного надходження до організму 
яких рекомендується вживати 
вітамінно-мінеральні комплекси: 
селен, вітамін С, хром, цинк. Для 
покращення холестеринового об-
міну в раціоні хворих має бути 
достатня кількість харчових во-
локон: овочеві салати і пюре. 
Для покращення функціонально-
го стану печінки слід призначати 
гепатопротектори рослинного 
походження та есенціальні фос-
фоліпіди. 

Основою нормалізації функціо-
нального стану інших органів трав-
лення є лікування різних порушень 
травної системи. Особливу увагу 
слід приділяти функціональному 
стану кишківника. Кишкова мікро-
флора має великий вплив на ме-
таболізм жовчних кислот, тому 
порушення мікробіоцинозу киш-
ківника коригують дієтою і пробіо-
тиками. 

На прийом до лікаря ●

Холестероз жовчного міхура
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Безпека руху ●

ПРОДАМ
* земельну ділянку під забудо-

ву 0,15 га, біля Тернополя 10 км. 
Тел. 097-229-43-58, 098-804-63-
42.

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

* 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 дого-
вірна. 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 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 

навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи 
водозабору. Консультації з 
установки, заміри, доставка. 
Тел. (097) 473-51-37. 

ПОСЛУГИ
* 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 учас-

никам Великої Вітчизняної війни 
— знижки. Тел. (097)14-86-723. 

*куплю дійну корову. Тел. 
(098) 79 76 823.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; 
набриск, 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, 
арки, 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, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

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 ●

Отримання 
спадщини: подання 

декларації
“Чи потрібно подавати податко-

ву декларацію про майновий стан і 
доходи, якщо фізичною особою під 
час оформлення свідоцтва про 
право на спадщину сплачено по-
даток на доходи фізичних осіб?” 
(запитували під час семінару).

— Оподаткування доходу, отри-
маного платником податку в ре-
зультаті прийняття ним спадщини, 
регламентовано ст. 174 Податко-
вого кодексу, згідно з п. 174.3 якої 
особами, відповідальними за спла-
ту (перерахування) податку до бю-
джету, є спадкоємці, які отримали 
спадщину. 

Дохід спадкоємців у вигляді 
вартості успадкованого майна 
(кошти, майно, майнові чи немай-
нові права) у межах, що підлягає 
оподаткуванню, зазначається в 
річній податковій декларації, крім 
спадкоємців-нерезидентів, які 
зобов’язані сплатити податок до 
нотаріального оформлення 
об’єктів спадщини, та спадкоєм-
ців, які отримали у спадщину 
об’єкти, що оподатковуються за 
нульовою ставкою податку на до-
ходи фізичних осіб, а також інши-
ми спадкоємцями-резидентами, 
які сплатили податок до нотарі-

ального оформлення об’єктів 
спадщини. 

Спрощенець вправі 
надавати в оренду 

кілька об’єктів 
нерухомості за 
певних умов

“Чи має право платник ЄП нада-
вати в оренду кілька об’єктів неру-
хомості, якщо площа окремого з 
них не перевищує встановлене об-
меження, але загальна площа всіх 
об’єктів сягнула такого обмежен-
ня?” (запитували під час гарячої 
лінії).

— На жаль, ні, адже у пп. 291.5.3 
Податкового кодексу України не-
має уточнень щодо площі окремих 
приміщень, там сказано: “загальна 
площа яких перевищує...”. Та якщо 
підприємець дотримався критеріїв 
окремо за житловими та окремо за 
нежитловими приміщеннями, він 
має право одночасно надавати в 
оренду такі приміщення, адже об-
меження встановлено окремо для 
житлових (100 метрів квадратних) 
та нежитлових приміщень (300 ме-
трів квадратних).

 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Останнім часом на Укрза-
лізниці загострилась ситуа-
ція щодо випадків дорожньо-
транспортних пригод на за-
лізничних переїздах. Під-
твердженням цього є сумна 
статистика аварій, загибелі 
людей, які стаються на за-
лізничних переїздах через 
недотримання водіями тран-
спортних засобів правил 
проїзду залізничних пере-
їздів.

Основна причина ДТП — це 
грубе порушення водіями авто-
транспорту правил проїзду через 
залізничні переїзди: ігнорування 
звукових і світлових сигналів, 
об’їзд шлагбаумів.

Тема безпеки руху та нещас-
них випадків, скільки про це не 
говорили і не писали, на жаль, не 
втрачає своєї актуальності, осо-
бливо останнім часом.

З метою зменшення дорожньо-
транспортних пригод на залізнич-
них переїздах ВП “Тернопільська 
дистанція колії” Львівської заліз-
ниці звертається до всіх мешкан-
ців Тернопільської області, осо-
бливо до водіїв транспортних за-
собів, з проханням дотримуватись 
“Правил проїзду через залізничні 

переїзди”, бо необережність при-
зводить до трагедій. Особливо 
звертаємось до людей за кермом, 
які при під’їзді до переїзду при за-
бороняючих сигналах схиляються 
до думки “проскочити”. Не ризи-
куйте! Подумайте, скільки біди та 
горя ви можете неминуче завдати 
тим, кого любите і хто любить вас, 
скільки клопоту, переживань за-
вдаєте людям, які з вашої вини 
можуть бути причетними до вели-
кої трагедії. 

Пам’ятайте, що, порушуючи 
правила проїзду через переїзд, 
ви ставите під загрозу не тільки 
безпеку руху, а й своє, дароване 
вам Богом та батьками, життя. 
Зважте водночас і на те, що ба-
гато людей, незважаючи на свої 
фізичні вади і безліч труднощів, 
використовують кожну можли-
вість жити, а ви, маючи від долі 
хороший потенціал, нехтуєте цим 
неоціненним даром.

Пам’ятайте, що життя — це 
найцінніший дар, що дається Бо-
гом людині тільки один раз, то ж 
думайте про це щодня.

Роман ЧЕРНІЦЬКИЙ, 
начальник ВП “Тернопільська 

дистанція колії” ДТГО 
“Львівська залізниця”.

Залізничні переїзди — 
зона підвищеної небезпеки

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора. 

Згідно з Указом Президента 
України від 2 грудня 2002 
року в Україні 5 грудня тра-
диційно святкують профе-
сійне свято працівники ста-
тистики. 3 грудня ц. р. від-
булася зустріч із журналіс-
тами начальника Головного 
управління статистики в Тер-
нопільській області Володи-
мира Кирича, його першого 
заступника Тетяни Грищук 
та заступника Наталії Діду-
ник, начальника управління 
координації статистичної ді-
яльності, взаємодії з корис-
тувачами і респондентами 
та забезпечення доступу до 
публічної інформації ГУ ста-
тистики в Тернопільській об-
ласті Катерини Мазурок. 

Під час зустрічі працівники ГУ 
статистики в Тернопільській об-
ласті розповіли про принципи 
своєї роботи, ознайомили медій-
ників із новими статистичними 
даними соціально-економічного 
розвитку Тернопільської області. 
Статисти реєструють статистичні 
звіти респондентів, опрацьову-
ють статистичну інформацію в 
різних ракурсах і доносять дані 
до користувачів. За словами Во-
лодимира Кирича, у січні-вересні 
2014 року управлінням випущено 
237 експрес-випусків, 326 ста-
тистичних бюлетенів, 181 еконо-
мічну доповідь, 13 статистичних 
збірників та інших статистичних 
матеріалів.

За даними ГУ статистики в 
Тернопільській області, чисель-
ність населення Тернопільської 
області в останні двадцять років 
зменшується. Позитивним фак-
тором є те, що впродовж остан-
ніх шести років населення Тер-
нопільщини зменшується повіль-
нішими темпами. Станом на 1 

жовтня ц. р. загальна кількість 
населення в Тернопільській об-
ласті становила 1 млн. 70 тис. 
800 осіб. Упродовж січня-вересня 
2014 року чисельність населення 
зменшилася на 2535 осіб. Ско-
рочення населення відбулося в 
Тернополі, Чорткові та 15 райо-
нах Тернопільщини. Водночас у 
Тернопільському та Бучацькому 
районах зафіксовано приріст. 
Упродовж останніх дев’яти міся-
ців ц. р. в Тернопільській області 
народилося 8874 дитини, помер-
ла 11351 особа. 

Що стосується середньої но-
мінальної заробітної плати штат-
них працівників підприємств, 
установ та організацій Терно-
пільського краю, в жовтні 2014 
року вона становила 2581 грив-
ню. Порівняно з жовтнем мину-
лого року розмір заробітної пла-
ти зріс у середньому на 7,2%. За 
видами економічної діяльності 
найбільш оплачуваними є праців-

ники фінансової та страхової ді-
яльності – 4202 гривень, наймен-
ший розмір зарплати спостері-
гався на підприємствах із тимча-
сового розміщування і організації 
харчування – 1491 гривня. За-
боргованість із виплати заробіт-
ної плати станом на початок лис-
топада 2014 року у Тернопіль-
ській області становила 9,4 млн. 
гривень. 89,5% цієї суми припа-
дає на економічно активні під-
приємства.

Цьогоріч у січні-вересні в еко-
номіку Тернопільщини підприєм-
ствами та організаціями за раху-
нок усіх джерел фінансування 
вкладено 1602,2 млн. гривень 
капітальних інвестицій (на 18,2% 
менше, ніж за цей же період ми-
нулого року), головним джере-
лом фінансування яких залиша-
ються власні кошти підприємств 
та організацій. Іноземними інвес-
торами вкладено 454,5 тис. до-
ларів прямих інвестицій. 

Релігія у всі часи займала про-
відну роль в суспільстві, ре-
гламентувала усі сторони жит-
тя людей. Незабаром увесь 
світ відзначатиме християн-
ське свято – Різдво Христове, 
яке, традиційно, пов’язане зі 
скупченням великої кількості 
людей у храмах та з масовим 
використанням ними відрито-
го вогню, зокрема, свічок. 

Шановні настоятелі та керівни-
ки релігійних громад! Для збере-
ження життя та здоров’я прихо-
жан, а також майна храмів вам 
необхідно вжити невідкладних за-

ходів щодо виконання вимог по-
жежної безпеки: провести заміри 
опору ізоляції та ремонт електро-
мережі; заборонити, особливо під 
час проведення богослужінь, за-
лишати без нагляду відкритий во-
гонь; підсвічники надійно закріпи-
ти до підлоги на відстані не менше 
1 м від матеріалів, що легко під-
даються вогню; провести обслуго-
вування, а де необхідно — капі-
тальний ремонт приладів опален-
ня; забезпечити приміщення хра-
мів первинними засобами поже-
жогасіння — вогнегасниками; про-
вести технічне обслуговування 
наявних вогнегасників; при загаль-

ній кількості людей понад 50 осіб 
використовувати приміщення, за-
безпечені не менше ніж двома 
евакуаційними виходами.

Не зайвим буде наголосити, що 
високий рівень пожежної та техно-
генної безпеки досягається свідо-
містю громадян та добросовісним 
виконанням вимог керівниками. На-
гадуємо: телефон служби порятунку 
– “101”.

 
За матеріалами Тернопільського 

районного відділу управління 
ДСНС України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Пожежна безпека культових споруд

Прес-конференція ●

Статистика знає все

Начальник Головного управління статистики  
в Тернопільській області Володимир Кирич зі своїм  

першим заступником Тетяною Грищук (ліворуч) і заступником 
Наталією Дідуник під час зустрічі з журналістами.
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №49 

від 5 грудня 2014 року.

Ваш успіх буде залежати від того, наскіль-
ки продуктивно ви навчатиметесь і зумієте 
застосувати ці знання на практиці. Якщо мета 
реальна, керівництво допоможе в її досягнен-
ні. Забудьте про минуле, шукайте нового за-
стосування своїм здібностям. Дуже корисно 
створити для себе картину ближчого майбут-
нього.

У цей передноворічний час у вашому житті 
очікуються серйозні зміни. Ви повинні бути 
готові не тільки до них, але й до того, щоб їх 
сприйняти. Перш за все, це стосується ваших 
близьких і рідних. На якийсь час можливе ро-
зірвання стосунків. Після цього є шанс онови-
ти стосунки з новою силою, знаннями і бачен-
ням спільного майбутнього.

Вас чекає нове віяння в особистому житті, 
знайомства та відновлення колишніх почуттів, 
які згодом можуть призвести до конфлікту, 
оскільки почуття можуть розійтися з дійсністю 
або вашими внутрішніми бажаннями. Таке 
буває з вами, коли намагаєтеся налаштувати 
когось на свій ритм. У вихідні бажано побути 
на природі.

Необхідність активної боротьби та відсто-
ювання своєї позиції знизиться, але за інер-
цією ви будете схильні до оборони від усіх, 
хоча сили спадатимуть. Фінансовий стан 
більш-менш сприятливий, але ви намагай-
тесь не стати рабом матеріального світу, 
щоб не трапилось так, що ви нічого не бачи-
те, окрім заробітку та багатства, світських 
цінностей. Не слід забувати про духовні ра-
дощі.

Ви прагнете нових змін. Можливо, укладе-
те ділову угоду, матимете плани на майбутнє. 
Але для цього поки що не настав сприятли-
вий момент. З прийняттям вдаливих рішень 
треба почекати, не ігноруйте порад досвідче-
них людей. Деякі конфлікти на роботі можуть 
зашкодити здійсненню ваших планів, а це 
впливатиме на загальну діяльність.

Сміливо беріться за будь-які справи, осо-
бливо ті, які вперше розпочали, але не дове-
ли до кінця. А також за ті, які потребують від 
вас кмітливості та інтелектуальних пошуків. 
Будете почувати себе дуже впевнено, що до-
зволить вам впливати на інших людей, фор-
мувати їхню позицію. Наприкінці тижня всі 
ваші задуми і плани почнуть суттєво реалізо-
вуватися.

Можливі візити друзів або далеких роди-
чів, що принесуть у ваше повсякденне життя 
святковість та різноманітність. Може покра-
щитися ваш матеріальний стан, в основному 
за рахунок подарунків. Не виключені нові ідеї 
щодо бізнесу чи працевлаштування. Будь-які 
починання будуть сприятливими та матимуть 
успіх у майбутньому.

Не піддавайтесь на провокації, краще про-
бачити того, хто вас образив, не бажано всту-
пати у безкомпромісну боротьбу. Будьте 
уважні та обережні під час виконання будь-
яких справ. Чи не найкращий час для вирі-
шення майнових та фінансових операцій, 
оформлення документації.

Вирішенню проблем доведеться приділи-

ти чимало часу. Деяких клопотів додадуть 
партнери по бізнесу. Вам не зашкодить за-
йнятись розширенням кола спілкування. Час, 
коли можна навчитися чогось нового і корис-
ного як для роботи, так і в особистому плані. 
Якщо ви батьки, зверніть увагу на проблеми 
дітей.

Саме зараз вам потрібно зупинитися у ви-
рішенні важливих питань, знизити бурхливу 
діяльність, будь-яку метушню і прагнути гар-
монії з собою. Все буде залежати від того, як 
ви сприйматимете все, що діється навколо 
вас. Тим, хто не готовий сприйняти важли-
вість цього етапу, буде здаватися, що у житті 
відбувається застій. Але це процес набуття 
спокою та гармонізації, який звільнить вас від 
негативу.

Досить сприятливий тиждень. Вас очікує 
стабільна та радісна атмосфера в сім’ї або з 
близькою особою. Дуже вдалий момент, щоб 
підвести ваші стосунки до логічного етапу.  
У справах матеріального плану з нововведен-
нями і реконструкціями треба почекати. У ви-
хідні намагайтесь знайти час для побутових 
справ.

Настав чи не найкращий час, щоб трохи 
знизити ритм і перепочити перед новорічни-
ми і святковими клопотами. Дуже добре усу-
нутися від мирських і громадських клопотів і 
турбот  віддатися почуттям та емоціям. Спри-
ятливою буде розумова діяльність. 

від Івана Круп'яка з 15 по 21 грудня

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)

— Як називаються гроші, які студент 
отримує від держави? 

— Копійки. 

— Мамо, завтра на батьківські збори  
підеш? 

— Ні. 
— Чому?
— Знаю я ці збори! Краще за ці гроші в 

Єгипет поїдемо. 

Ще десять років таких цін і зарплат, і в 
Україні замість перепису населення буде пе-
рекличка.

“Дорогий Дідусю Морозе, не клади мені 
подарунок під ялинку, будь ласка. Заганяй 
його одразу в гараж”.

“Сміятися на уроках — це єдине, що я 
люблю робити у школі”. Марина, викладачка 
хімії, 32 роки.

У зоопарку: 
— Тату, щось ця мавпа на нас дуже сер-

дито подивилась… 
— Спокійно, синку, це ще тільки каса. 

— Коханий, купи мені килим.
— Завелика розкіш, на мітлі літай. 

— Шановні відвідувачі, бар зачиняється! 
— Виповзаємо, виповзаємо. 

— З чим булочка? 
— З моєю майбутньою зайвою вагою.

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

Шкільний меридіан ●

Стефанія РОМАНИШИН, 
педагог-організатор Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

1 грудня в Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ст. відбувся 
флешмоб “Рука допомоги + побажання воїнам 
АТО”.  Усі учні  Ігровицької школи ретельно готува-
лися до заходу, старанно виготовляли синьо-жовті 
долоньки з побажаннями. 

Флешмоб розпочала учениця 9 класу Уляна  
Луцко словами: 

“Ти, Україно, найгарніша в світі,
Тобою дихаю, тобою я живу.
І поки серце в грудях моїх б’ється
Молитимусь за доленьку твою!”.
Потім прозвучали національні заклики: “Слава 

Україні! Героям слава!”, “Слава нації! Смерть воро-
гам!”, “Україна понад усе!”. А на завершення слова: 
“Нас ніхто здолать не зможе! Україна переможе!”. 
Учні вкладали все своє щире переконання в те, що 
вони проголошували.

Рука допомоги
Ігровицькі школярі під час флешмобу “Рука допомоги”.

Ганна ОЖГА, 
голова методоб’єднання 

вчителів початкових класів 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 

Цікавою та незабутньою є 
кожна пора року. Але осінь 
— особлива. Її часто звуть 
чудовою, замріяною, золо-
тою… Вона обдаровує усіх 
людей смачними плодами.  
У ній поєдналися чарівність 
барв теплого літа з перши-
ми подихами наступних  
холодів. 

Цікаве та незабутнє Свято 
осені відбулося у світлиці Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. Його підготу-
вали та організували вчителі 
початкових класів Оксана Воло-
димирівна Боднарчук-Курик, 
Леся Михайлівна Манза, Степан 
Вікторович Шкільнюк та автор 
цих рядків. А й справді, як не 

відзначити цю чудову пору року 
і не влаштувати їй свято? Вона 
задаровує нас своєю безмеж-
ною щедрістю та неймовірною 
красою.

Учні вітали гостей хлібом на 
вишитому рушнику, не забари-
лася і сама господиня свята — 
Осінь, яку діти запросили у ве-
селий танок. Вона закружляла у 
своєму вальсі, розкидаючи до-
вкола золоте листя.

Одна за одною з’являлись ді-
йові особи: Хлопчик і Дівчинка, 
які мандрували лісом, Грибочки, 
осінні місяці: Вересень, Жов-
тень, Листопад, овочі: Карто-
пля, Буряк, Кукурудза, Гарбуз, 
Диня, Помідор, Огірок, Соняш-
ник, Морква, Капуста, Часник, 
Квасоля.

Всі почувалися наче в справ-
жній осінній казці. Учні виразно 
декламували вірші, співали піс-
ні, танцювали, показали інсцені-

зацію “Осінній кошик”, розпові-
даючи про корисні овочі та їх 
цілющі властивості. Школярі 
гарно виконували свої ролі.

Переглядаючи відеопрезен-
тацію, присутні могли почути ба-
гато щирих слів з уст дітей, за 
що ті люблять осінь. А яке свято 
без гри? Школярі змагалися у 
конкурсах “Дари осені”, “Приго-
тування українського борщу”.

Хочу висловити подяку усім 
батькам за наполегливість та 
творчий підхід у виготовленні 
костюмів, які вразили присутніх 
своєю незвичайністю і довер-
шеністю.

Свято осені ще раз підкрес-
лило красу, різноманітність та 
щедрість природи, подарувало 
усім радість та гарний настрій. 
Гості були зачаровані атмосфе-
рою, яка панувала у світлиці. 
Підсумком свята стало спільне 
фото напам’ять.

Свято осені у Жовтневому
Учні початкових класів Жовтневої школи та вчителі під час Свята осені.

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.

14 грудня від-
значає 40-річчя 
з а в і д у ю ч а 
б і б л і о т е к о ю -
філією с. Курни-
ки Марія  
Володимирівна 
МИЦ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі. 

З повагою — колектив відділу 
культури Тернопільської РДА, 

районна організація 
профспілки працівників 

культури, працівники 
центральної бібліотеки 

Тернопільського району.

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів щиросердечно вітає 
з днем народження вчителя 
основ християнської етики  
Надію Євгенівну ЧУЙКО.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині – злагоди й тепла,

В душі і серденьку – спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження учасників дитячого 
фольклорно-етнографічного гур-
ту “Чернелівські забави” БК  
с. Чернелів-Руський Миколу  
БАБІЯ, Андрія ДРУЧКА,  
Миколу ПИРОЖКА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

З повагою — дирекція БК  
с. Чернелів-Руський.

Від щирого серця вітаємо з 
55-річчям учасницю жіночого во-
кального ансамблю “Байківчан-
ка” БК с. Байківці Ольгу  
Михайлівну СТРУТИНСЬКУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — колективи 
будинку культури 

с. Байківці, Байковецької 
сільської ради.

Вітаємо! ●

Дирекція Острівської музичної школи, педагогічний колектив, учні та 
батьки висловлюють вдячність генеральному директору корпорації  
“Агропродсервіс” Івану Адамовичу Чайківському за надану спонсорську 
допомогу — 16 тис. грн. — для придбання озвучувальної апаратури.

Завдяки фінансовій підтримці нашого мецената зможемо озвучувати 
концертні заходи з участю вихованців музичної школи, які проводитимо 
як у межах, так і за межами навчального закладу. Щиро зичимо Івану 
Адамовичу Чайківському та очолювальному ним колективу корпорації 
“Агропродсервіс” міцного здоров’я та процвітання.

Подяка ●

Директор будинку культури с. Чернелів-Руський  
Людмила Мита з чоловіком Олегом та сином Богданом.

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


