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Великий день
    12 стор.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

П
о-особливому зустрі-
ла цього року свято 
В о с к р е с і н н я 
Господнього Україна. 

Зболена від ран неоголоше-
ної війни, у скорботі за тими, 
кого уже ніколи не поверну-
ти. А ще у бідності духовній 
та матеріальній. 

Підвищення цін на продукти,  
енергоносії призвело до того, що 
ті, кого це торкнулося найбільше, 
вважають себе ізгоями на рідній 
землі, втрачають віру в порядність 
не лише тих, хто керує  
державою, але й у справедливість 
взагалі.

Одночасно відроджується 

українська нація. Вдалий приклад 
захисників України, які боронять 
від сепаратистів та російського 
агресора її східні рубежі, самопо-
жертва волонтерів, священиків, 
артистів, які виїжджають до воїнів 
навіть на передову, простих укра-
їнців, що інколи віддають останнє 
для армії,  підносить дух навіть у 
найслабших. А ще додає віри 
усвідомлення, що Україна не са-
мотня у своїй біді. Її підтримує 
світ. 

Головне, на мою думку, що 
треба зрозуміти кожному: Україна 
– це, в першу чергу, ми самі, це 
майбутнє наших дітей та онуків.  
А тому маємо бути рішучими, не 
боятися змін, не миритися з не-
справедливістю, не давати шансу 
жодному чиновнику на незаконні 
дії, а основне — не робити зла, 
непорядних вчинків самим…

Якось одна школярка сказала, 
що Україна стане європейською 
державою тоді, коли ніхто не кине 
папірця під ноги чи на галявині, 
де відпочиває, коли не плюне у 
ліфті, яким піднімається. Дехто 
мовив, що дитина ця наївна. Але, 
спостерігаючи, які засмічені наші 
вулиці, лісосмуги, боляче за на-
ших людей, які хочуть змін, але не 
розуміють, що без змін у нас са-
мих не настануть зміни на краще 
у всьому суспільстві…

Побувавши напередодні  Ве-
ликодня у Великоглибочецькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стець-
ка на шкільному святі “Українська 
писанка — символ Великодня”, 
раділа душею за майбутнє Укра-
їни, яке дійсно прекрасне. Вели-
ка шкільна зала ледве вмістила 
усіх, хто взяв участь у дійстві. 
Учні та вчителі у вишиванках та 

вишиваних українських строях 
випромінювали тепло. Кожен 
клас від першого до одинадцято-
го мав окремого стола, де діти  
розмістили власноруч виготов-
лені великодні писанки, кошики, 
малюнки, святкові сувеніри, ви-
шиваночки. А ще кожен клас ви-
готовив з картону та розфарбу-
вав по три великі великодні пи-
санки. Це, на мою думку, була 
найвагоміша презентація шкіль-
ного колективу. Писанки були 
великі, і кожен клас написав на 
них те, що найактуальніше.  
Найбільше, звичайно ж, було під-
писів про мир, дружбу, щасливе 
життя. А найосновніше – діти 
вклали у свої витвори надію, що 
з Воскресінням Христа в Україні 
та на усій нашій прекрасній пла-
неті запанує мир і щастя.

Продовження на 12 стор.

Директор Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стецька, депутат Тернопільської  
районної ради Надія Тищук з онуками Олегом, Назаром, Володимиром та дочкою Ганною Старинською — 

вчителем історії на шкільному святі “Українська писанка — символ Великодня”.

Як правильно 
оформити субсидії?

    5 стор.

    6 стор.

В Острові 
працювала “Клініка 

на колесах”.

Чемпіони змагань  
із волейболу — 

команда  
Великих Гаїв.

У гостях  
в довгожительки 

Юлії Гринчук.

    7 стор.
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Призначення ●

Згідно з наказом началь-
ника УМВС в Тернопіль-
ській області Олександра 
Богомола та у зв’язку з 
службовою необхідністю, 
відбулися кадрові зміни у 
керівництві Тернопільсько-
го районного відділу мілі-
ції. Тимчасово виконуючим 
обов’язки начальника  
Тернопільського райвідділу 
міліції призначено полков-
ника міліції Степана Степа-
новича Савку. 

Прийом громадян т.в.о. 
начальника Тернопільсько-
го райвідділу міліції, 
полковник міліції Степан 
Савка здійснює щопонеділ-
ка з 10 до 13 год. у примі-
щенні ТРВ УМВС в Терно-
пільській області.

Степан Савка — т.в.о. 
начальника Тернопільського 

райвідділу міліції

Т.в.о. начальника Тернопільського 
райвідділу міліції, полковник міліції 

Степан Савка.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Згідно з дорученням першого 
заступника голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації “Про 
проведення весняної акції з озе-
ленення та благоустрою населе-
них пунктів та придорожніх смуг 
автомобільних доріг” від 23 бе-
резня 2015 року №24, напере-
додні Великодніх свят за спри-
яння відділу освіти Тернопіль-
ської РДА в освітніх закладах 
Тернопільського району прове-

дено озеленення території.
Учні та педагоги шкіл і до-

шкільних навчальних закладів 
очистили території від сміття та 
опалого листя, впорядкували 
клумби, прибрали спортивні 
майданчики. Посаджено саджан-
ці молодих ялинок, туй, сосен, 
калини, червонолистих дубів, 
беріз, кущів форзицій, жасмину, 
самшиту.

Відділ освіти Тернопільської 
РДА та дирекції освітніх закладів 
Тернопільського району вислов-
люють вдячність директору  

ДП “Тернопільське лісове госпо-
дарство” Оресту Ходиню, на-
чальнику лісогосподарського 
відділу ДП “Тернопільське лісове 
господарство” Олександрі Нако-
нечній, лісничому Мшанецького 
лісництва Зборівського району 
Тернопільської області Андрію 
Бородюху, лісничому Микули-
нецького лісництва Богдану  
Косінському та лісничому Тер-
нопільського лісництва Павлу 
Качуряку, за сприяння яких вда-
лося отримати посадковий ма-
теріал. 

Акція  ●

Посади дерево

Заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька та начальник відділу 
 освіти Тернопільської РДА Василь Цаль спільно з працівниками дошкільного  

навчального закладу смт. Великі Бірки провели озеленення території місцевого дитячого садка.

У рамках Всеукраїнського мі-
сячника Червоного Хреста, 
який проходить під гаслом 
“Боротьба за мир – боротьба 
за здоров’я. Приєднуйтесь 
до руху Червоного Хреста”. 
Тернопільська районна орга-
нізація Товариства Червоно-
го Хреста України через во-
лонтера Світлану Гоч пере-
дала допомогу для потерпі-
лих внаслідок збройних  
конфліктів, воїнам АТО в  
м. Артемівськ.

Серед гуманітарної допомоги: 
перев’язувальні матеріали, медич-
ні засоби і медичний одяг, по-

стільна білизна, одіяла, подушки, 
спальні мішки, одяг. Загальна вар-
тість вантажу – 37 тис. 273 грн. 
Допомогу передано на склад во-
лонтерського руху “Бахмут україн-
ський” у м. Артемівську (керівник 
– Сергій Ніколаєнко). 

Аналогічно про гуманітарну до-
помогу Світлана Гоч повідомила 
районну організацію Товариства 
Червоного  Хреста  
м. Артемівська. Працівники Арте-
мівської центральної районної лі-
карні і волонтери висловили щиру 
вдячність за отриману допомогу, 
взаєморозуміння та підтримку 
Тернопільщини. Як бачимо, люд-
ська доброта не має кордонів.

Милосердя  ●

Доброта без кордонів

Під час передачі гуманітарного вантажу від Тернопільської 
районної організації Товариства Червоного Хреста України  
в м. Артемівську (зліва направо): керівник волонтерського  

руху “Бахмут український” м. Артемівськ Сергій Ніколаєнко, 
волонтер Світлана Гоч із Тернопільського району та волонтер 

руху “Бахмут український” м. Артемівськ пані Надія.

5 років світлої пам’яті 
Ангеліни Ігорівни Ковалик

20 квітня виповнюється 5 років з того тра-
гічного дня, коли ми втратили найкращу,  
люблячу, добру, чуйну донечку, сестру, внучку 
Ковалик Ангеліну Ігорівну.

Ніколи нам не забути ті страшні день і хви-
лину, коли підступна смерть вирвала Тебе від 
нас. Ти пішла в інший світ, звідки вже немає 
вороття. Хай сонечко зігріває Твою останню 
домівку, хай м’якою і теплою буде Тобі земля, 
хай добрі янголи охороняють Твій спокій.  
Царство Небесне Тобі, наша дорога, рідна і 
незабутня Ангеліно. 

Пройдуть роки, спливуть тумани,
Над світом знов зійде зоря –
Та не зітруться тії рани,
Що принесла нам смерть твоя.

Вічно сумуючі — рідні та близькі.

Бібліотечні працівники Тернопільського району висловлюють  
співчуття бібліотекарю бібліотеки-філії села Грабовець Марії Петрівні 
Ходань з приводу тяжкої і непоправної втрати – смерті матері.

Стефанія РОМАНИШИН, 
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. 

Життя немає без води,
І ми це добре знаємо.
Пам’ятаймо всюди і завжди:
Ми за воду всі відповідаємо.

Під таким гаслом в Ігровицькій 
ЗОШ І-ІІ ст. пройшла екологічна 
агітбригада на тему “Збережемо 
водні ресурси України”.  Справді, 
воду потрібно берегти, бо без во-

ди немає життя на Землі – саме 
про це учасники агітбригади – 
дев’ятикласниці Уляна Луцко,  
Вікторія Біловус, Катерина Литвин 
та семикласники Роман Пержило, 
Настя Мізьолик, Тетяна Франків-
ська розповідали усім учням шко-
ли. 

Школярі наводили факти про 
те, скільки людей не мають досту-
пу до питної чистої води, що не 
вся вода є придатною для пиття, 
чим забруднюється вода і як вбе-
регти її від забруднення. Нагадали 

й про те, що, згідно зі статтею 59 
“Порушення правил охорони вод-
них ресурсів” Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, 
за забруднення і засмічення вод 
накладається штраф. Вели жваве 
обговорення, чи дійсно виконуєть-
ся цей закон і що треба робити 
для того, аби він був результатив-
ним. Учні дійшли висновку, що для 
збереження довкілля, зокрема, 
водних ресурсів, потрібні зусилля 
всіх людей, бо від цього залежить 
наше майбутнє.

Збережемо водні  
ресурси України

Чисте довкілля ●

Учасники екологічної агітбригади “Збережемо водні ресурси України” в Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ст.
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Медіа-простір ●

Вітаємо! ●
18 квітня  

60-річний ювілей 
зустрічає голова 
Тернопільського 
обласного відді-
лення Всеукраїн-
ської асоціації  
сільських і селищних 
рад, Байковецький  
сільський голова  
Анатолій Романович КУЛИК. 
За багатолітню сумлінну працю в 
органах місцевого самоврядування 
Анатолій Романович здобув заслу-
жену повагу серед мешканців  
Тернопільського району, колег. 
Щиро вітаємо іменинника, зичимо 
міцного здоров’я, родинного бла-
гополуччя, успіхів на професійній 
ниві.

Хай роки не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій.
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

З повагою — колективи 
Тернопільської районної ради і 

Тернопільської РДА.

З нагоди 60-річчя надсилаємо 
сердечні побажання міцного бога-
тирського здоров’я, молодечого 
запалу і міцності духу Байковець-
кому сільському голові Анатолію 
Романовичу КУЛИКУ. 

Життя Вам щедрого, 
як колос в переджнив’я,
Яскравого, мов квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала теплі, радісні пісні.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

члени виконкому,  
депутатський корпус. 

Сердечно вітаємо з днем наро-
дження голову ФГ “Березовсько-
го”, директора ПП “Агрон” Юрія 
Романовича БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Шановний Юрію Романовичу! 
Щиро зичимо Вам щастя, благо-
получчя, успіхів у всіх починаннях, 
щоденних справах, сміливих пла-
нах та сподіваннях. Нехай у Ваших 
задумах завжди буде мудрість,  
у справах — підтримка однодумців, 
у серці — добре і сонячно від люд-
ської вдячності. Нехай Ваш життє-
вий і професійний шлях буде напо-
внений новими досягненнями, а 
вчинене Вами добро повертається 
сторицею! Міцного Вам здоров’я 
та плідної праці. Нехай щастить за-
вжди і всюди, нехай Бог благо-
словляє усе Ваше життя.

З повагою — працівники ПП 
“Агрон” та ФГ “Березовського”.

15 квітня 35-річчя відзначив  
Скоморохівський сільський голова 
Петро Петрович БОНДЗЮХ.

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень,
Від друзів — щирих привітань,
Від зірок — здійснення бажань,
Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Скоморохівської  
сільської ради.

Вітаємо з днем народження  
водія ПП “Агрон” Миколу  
Васильовича ОСАДЧУКА,  
сторожа ПП “Агрон” Михайла  
Григоровича НЕДОШИТКА.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє,

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючого клубом  
с. Почапинці Володимира  
Мироновича КРІЛЯ, майстра 
декоративно-прикладного мисте-
цтва (вишивальниця) с. Забойки 
Лесю Євгенівну ГАЧКО. Зичимо 
Вам міцного здоров’я, особистого 
щастя, родинного тепла та всіля-
ких гараздів. Щоб те, про що мрі-
ється, обов’язково збувалося. 
Щоб кожен прожитий день усмі-
хався щастям, а Господь дарував 
довгі та багаті літа.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, районного 
будинку культури, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Щиросердечно вітаємо з  
55-річчям дорогу маму, дружину, 
тещу, бабусю Ірину Євгенівну 
ГЕНСЬОРСЬКУ із села Байківці 
Тернопільського району.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 

З любов’ю і повагою — дочка 
Любов, син Юрій, зять Руслан, 
чоловік Роман, онуки Максим, 

Алінка і Настя.  

Колектив територіального  
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження  соціаль-
ного працівника Марію  
Михайлівну БИРДУ, робітника з  
комплексного обслуговування 
Сергія Васильовича  
ШКОРОПАРА, соціального робіт-
ника с. Драганівка Ольгу Іванівну  
ПІГОВСЬКУ, соціального робітни-
ка с. Малий Ходачків Галину  
Омелянівну ІЛИК.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя і достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Вітаємо з днем народження 
спеціаліста-рахівника Великобе-
резовицької селищної ради  
Наталію Миколаївну  
МІЛЬНЕРОВИЧ, депутатів Ірину 
Володимирівну ВАВРИНЮК,  
Ігоря Михайловича  
КЕРНИЧНОГО. 

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, члени виконкому.  

“Я не згоден із жодним сло-
вом, яке Ви кажете, але гото-
вий померти за Ваше право це 
говорити”.

(Вольтер).

7 квітня ц. р. Президент 
України Петро Порошенко 
підписав закон “Про  
суспільне телебачення та 
радіомовлення”, за який 
Верховна Рада України 
проголосувала 19 березня 
ц. р. Презентація суспіль-
ного мовника відбулася 7 
квітня у київському Мис-
тецькому Арсеналі у пря-
мому ефірі Першого Націо-
нального телеканалу.

Петро Порошенко під час 
презентації суспільного мов-
лення зазначив: “Це той закон, 
якого Україна чекала 23 роки. 
То у влади не вистачало волі, то 
майже завжди не було бажання 
цим займатися, бо владні струк-
тури завжди хотіли контролюва-
ти медіапростір і вважали, що 
ввести суспільне телебачення 
— це просто “випустити джина з 
пляшки”. Це — та ціна, яку вла-
да має платити за демократію”. 
Глава держави наголосив, що 
депутати, проголосувавши за 
цей закон, дали можливість від-
крити нову сторінку свободи 
слова в Україні. 

В європейських країнах  
суспільне мовлення виробило 
свої традиції. Україна — одна з 
країн Європи, які ще не роздер-
жавили ЗМІ і не перетворили їх 
на суспільні. Мова про впрова-
дження суспільного мовлення в 
Україні тривала ще з 1996 року, 
конкретні зобов’язання з ре-
формування цієї галузі було 
взято у 2003 році. 19 березня 
2015 року до закону про сус-
пільне мовлення прийняли важ-
ливі поправки, зокрема — зро-
били можливим фінансування 
його за рахунок абонентської 
плати глядачів. Цей документ 
уточнює положення законодав-
ства в частині визначення меха-
нізму створення Національної 
громадської телерадіокомпанії 
України, її організаційно-правові 
форми, джерела фінансування, 
умови оплати праці співробітни-
ків. Згідно із законом,  
суспільне телебачення і радіо-
мовлення України створюється 
у формі публічного акціонерно-
го товариства “Національна 
громадська телерадіокомпанія 
України” (НГТУ), 100% акцій 
якого належить державі. 

Сенс реформи — ліквідувати 
залежність державних каналів 
від влади. Залежність існує за-
вдяки фінансуванню. Особливо 
гостро це відчутно на місцевому 
рівні, де зазвичай місцеві облас-
ні державні телерадіокомпанії 
(ОДТРК) висвітлюють лише ро-

боту обласної ради та облдер-
жадміністрації, причому винят-
ково у позитивному ракурсі. 

Відповідно до реформи, на 
базі Першого Національного та 
місцевих ОДТРК має бути ство-
рена єдина система суспільного 
мовлення. Це буде юридична 
особа, яка самостійно формува-
тиме власну інформаційну полі-
тику, враховуючи потреби і запи-
ти громадян. Незалежність мов-
ника, передовсім, має бути за-
безпечена прозорим та незалеж-
ним, наскільки це можливо, фі-
нансуванням. Через це на сус-
пільних каналах обмежують ре-
кламу (щоб великі бізнес-групи 
не могли впливати на ефір), за 
можливості такі мовники фінан-
суються з абонплати глядачів. 
Громадські інтереси та побажан-
ня є підставою для формування 
контенту. В Європі, як правило, 
за даними аналітиків Інформа-
ційної кампанії “Сильніші разом!”, 
абонплата не перевищує 0,2% 
від доходу громадян, але вже са-
ма можливість її запровадити ви-
кликає чимало дискусій.

Ще однією причиною невдо-
волення реформою, особливо на 
місцевому рівні, є потенційне 
скорочення кількості працівників 
державних ЗМІ. Проблемний 
пункт реформи — час і умови 
мовлення місцевих радіо- та те-
леканалів. Заплановано кілька 
годин мовлення у день, що сут-
тєво скорочує регіональну част-
ку, яка, власне, є найцікавішою 
для жителів регіонів, та зменшує 
обсяги роботи працівників місце-
вих ОДТРК, що загрожує скоро-
ченнями штату.

Є в г е н 
Глібовиць-
кий, медіа-
е к с п е р т : 
“Сусп ільне 
телерад іо -
м о в л е н н я 
відрізняєть-
ся від решти 
м о в л е н н я 
тим, що воно не “токсичне”. 
Ним не можна отруїтися. Ми 
ніколи не можемо бути впевне-
ні в цьому щодо якогось іншого 
комерційного телеканалу. Весь 
комерційний сектор, який є в 
Україні, кожного року витрачає 
більше, ніж заробляє. Здебіль-
шого він існує за рахунок при-
хованого корупційного або по-
літичного, чи якогось іншого 
інтересу”.

О л ь г а 
Герасим’юк, 
член Націо-
нальної ра-
ди з питань 
телебачення 
і радіомов-
лення: “Сус-
пільне теле-
бачення — абсолютно нова сто-
рінка в українському телеба-

ченні, тому що воно створюєть-
ся не для рейтингу, не для біз-
несу, не для політиків. Це теле-
бачення для глядача. В усіх 
країнах, зокрема і в США, є по-
стійна проблема: як перемогти 
комерційні телеканали, як ви-
стояти без реклами”.

Ю л і я 
Винокур, 
генераль-
ний ди-
ректор те-
лекомпа-
нії “ТV-4”, 
заслуже-
ний жур-
н а л і с т 
У к р а ї н и : 
“Суспільне телебачення необ-
хідне, але лише в тому випад-
ку, якщо воно насправді буде 
суспільним. За роки численних 
обговорень нарешті вступив у 
дію закон про суспільне теле-
радіомовлення. Суспільне те-
лебачення має працювати в ін-
тересах суспільства, фінансу-
ватися суспільством. Та чи го-
тові глядачі сьогодні робити 
додаткові фінансові внески? 
Якщо суспільне ТБ фінансува-
тиме держава, то такий мовник 
не відрізнятиметься від дер-
жавного. Фінансування завдяки 
рекламі — принцип роботи ко-
мерційних каналів. Прикладом 
суспільного мовника в Україні 
вже рік часу є “HromadskeTV” 
— канал, який стартував із до-
бровільних внесків небайдужих 
громадян. Сьогодні він функці-
онує за рахунок значного гран-
ту, далі доведеться шукати 
шляхи фінансування. Я пред-
ставляю комерційний телека-
нал. Однак ми безкоштовно, з 
власної ініціативи робимо бага-
то суспільно корисних програм 
та проектів: 10 років здійснює-
мо трансляцію недільних бого-
служінь із Архикатедрального 
собору Тернополя, наповнюємо 
ефірний час дитячими програ-
мами, соціальними роликами 
та сюжетами, розміщуємо по-
відомлення громадських, кому-
нальних та державних установ і 
організацій”.

  Вікторія 
К р а в е ц ь , 
журналіст 
телеканалу 
“ІНТБ”: “До 
закону “Про 
с у с п і л ь н е 
телебачен-
ня та радіо-
мовлення” 
с т а в л ю с я 
позитивно. 
На мою думку, державне теле-
бачення, яке є сьогодні, себе 
вичерпало. Суспільне мовлення 
матиме перспективи, якщо роз-
виватиметься за тією ж схе-
мою, що й у європейських кра-
їнах”.

Ціна демократії — 
суспільне мовлення

З 1 по 30 квітня ц. р. на •	
Тернопільщині трива Всеукра-
їнський місячник “Спорт для 
всіх – спільна турбота”, який 
щороку проводять Міністер-
ство молоді та спорту Украї-
ни, Всеукраїнський центр фі-
зичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх”. Завдання – 
впорядкувати та облаштувати 
спортивні майданчики напе-
редодні весняно-літнього се-
зону шляхом залучення  гро-
мадськості. П’ятдесят найак-
тивніших волонтерів у кожно-
му із 27 регіонів України отри-
мають сувеніри від Всеукраїн-
ського центру фізичного 
здоров’я населення “Спорт 
для всіх”. Тернопільський об-
ласний центр фізичного 
здоров’я населення “Спорт 
для всіх”, департамент сім’ї, 
молоді, фізичної культури та 
спорту Тернопільської ОДА 
запрошує бажаючих взяти ак-
тивну участь у благоустрої 
спортивних майданчиків. Тел. 
для довідок: 52-03-53.

10 квітня ц. р. Президент •	
України Петро Порошенко при-
значив начальником управлін-
ня Служби безпеки України в 
Тернопільській області Олек-
сія Ушанова. Нагадаємо, 
управління СБУ у Тернопіль-
ській області залишалося без 
керівництва від жовтня мину-
лого року. Олексій Юрійович 
Ушанов 1971 року народжен-
ня, уродженець Івано-
Франківська, має військову 
освіту, в органах безпеки – з 
1989 року.

15 квітня ц. р. відбулася на-•	
рада з сільськими і селищними 
головами Тернопільського ра-
йону під керівництвом першого 
заступника голови Тернопіль-
ської РДА Богдана Лихого. Вій-
ськовий комісар Тернопіль-
ського об’єднаного міського 
військового комісаріату під-
полковник Сергій Гаврилюк 
ознайомив із розпорядженням 
голови Тернопільської РДА від 
10.04.2015 року №111-од “Про 
проведення заходів п’ятої чер-

ги мобілізаційного розгортан-
ня”, порядком оповіщення 
військовозобов’язаних за карт-
ками первинного обліку та вру-
чив під розпис планові завдан-
ня кожній сільській, селищній 
раді.

9 квітня Верховна Рада Укра-•	
їни розмежувала чисельність 
особового складу СБУ у мир-
ний час, особливий період та 
під час воєнного стану. За від-
повідний закон проголосували 
268 народних депутатів. Зако-
ном затверджена загальна чи-
сельність СБУ у кількості 31 
тис. 50 осіб. Прийнятим зако-
ном парламент затвердив за-
гальну чисельність СБУ у кіль-
кості 27 тис. осіб, а в особли-
вий період (крім періоду воєн-
ного стану) – в кількості 31 тис. 
осіб.

Станом на 14 квітня ц. р. •	
кількість жертв війни на  
Донбасі перевищила 6100 осіб. 
Такі дані наводить у доповіді 
управління ООН з координації 
гуманітарних питань.

Новини ●

2 березня 2015 року старту-
вав Міжнародний конкурс  
інвестиційних проектів,  
організований Міжнародним 
правовим центром EUCON, 
Польсько-Українською Госпо-
дарчою Палатою, Міжнарод-
ним аудиторським союзом.

Конкурс  завершиться  15 травня 
2015 року у Варшаві, де буде оголо-
шено переможців.

Для цього достатньо подати за-
явку на участь у конкурсі, відповідно 
до вимог та у терміни, визначені 
Положенням про Порядок прове-
дення Міжнародного конкурсу  
інвестиційних проектів.

Презентація 25 кращих проектів 
відбудеться у рамках щорічного 
Міжнародного форуму “День укра-
їнського бізнесу”, який відбудеться 
14-15 травня 2015 року у Варшаві. 

25 фіналістів конкурсу отримають 
можливість репрезентувати власні 
проекти для урядових та ділових кіл 
Польщі. Для п’яти переможців від-
криються додаткові можливості що-
до реалізації своїх проектів на тери-
торії Республіки Польща. Мета за-
ходу — сприяти  українському бізне-
су у виході на європейський ринок.

Проект надсилати на Email: 
Konkurs@eucon.ua та  
sector_economy@ukr.net.

Контактна інформація:  
відповідальна особа — Олена Ваку-
лік, тел./факс: +380 44 2380944, 
+38044 23 80413, e-mail: Konkurs@
eucon.ua.

Наталія ВОЛОШИН,  
начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Конкурси ●

“День українського 
бізнесу”



Програма телепередачП’ятниця, 17 квітня 2015 року

20 квітня
Понеділок 

21 квітня
вівторок

22 квітня
середа

23 квітня
Четвер

24 квітня
П’ятниця

25 квітня
субота

26 квітня
неділя

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
07.25, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.20 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
11.15 Д/с “Мiй новий дiм   Корея”.
11.55 Д/ф “Палiтри”.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.15 М/ф.
14.40 Хочу бути.
15.00 Нотатки на глобусi.
15.15 Як це?
15.55 Д/ф “Шiсть ярдiв грацiї”.
16.25 Книга.ua.
16.50 Д/ф “Дальнi барикади”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 10.30 Снiданок
           з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.10 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
22.00 “Грошi”.
23.35 Детектив “Величний Джо”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
           16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Королева бензоколонки-2”.
11.05 Д/с “Склад злочину”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.15, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.15, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
23.00 Т/с “Безсоння”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 Унікальна Україна.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Москаль чарівник».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30, 21.00 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Колір грошей». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.05, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05, 13.20 Х/ф “Грейстоук. Легенда про 
          Тарзана, повелителя мавп”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Т/с “Опери”.
14.20, 14.25 Х/ф “Помпеї”.
16.50 Х/ф “Геракл. Початок легенди”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.30 Х/ф “Химера”. (2).

стб
06.30 “У пошуках iстини”.
07.10, 16.00 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”.
10.05 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi пригоди 
Шурика”.
11.45 Х/ф “З привiтом, Козаностра”.
13.40, 19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “За живе!”
21.00 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.55 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
08.00 М/ф “Лови хвилю”.
09.40 Х/ф “Тварина”.
11.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Аферисти в мережах.
00.40 Х/ф “Теорiя змови”. (2).

канал “україна”
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00,15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Моє нове життя.
11.00 Т/с “Красунi”.
15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Цар скорпiонiв-2:
         Сходження воїна”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.10 М/ф “Барбi: Казкова країна моди”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена   принцеса-воїн”.
16.00 Вiталька.
17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

ттб
8.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
19.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.28 “Тернопіль сьогодні”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “На часі”.
22.00 “Вісті ТТБ”.
22.15 “Назбиране”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.50, 10.15 Криве дзеркало.
10.40 Т/с “Варькина земля”.
15.05, 21.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.40 Х/ф “Дорога в пекло”.
19.35 Т/с “Заповiт Ленiна”.
23.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.45 Своя роль.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
11.00 “КВН”.
13.10 Х/ф “16 бажань”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 2: 
         Острiв нездiйсненних мрiй”.
23.50 Х/ф “Наречений напрокат”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
07.20 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.20 Перша студiя.
11.20 Д/с “Мiй новий дiм   Корея”.
12.00 Уряд на зв’язку 
         з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 М/ф.
14.25 Школа Мерi Поппiнс.
14.45 Хто в домi хазяїн?
15.30 Фольк-music.
16.35 Х/ф “Закоханi невротики”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Свiт пiсля Фукусiми”.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
           16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення 
         додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.35 Детектив “Величний Джо”. (2).

інтер
06.10 “Подробицi”   “Час”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
         12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Легковажна жiнка”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Аромат шипшини”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
23.00 Т/с “Безсоння”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.45 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Ланцюг».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Усіма широтами».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30, 21.00 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Лінія смерті».
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Факти.
05.30, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.50, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Т/с “Вiдрив”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Шеф-2”.
23.25 Х/ф “Несамовитий”. (2).

стб
05.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
05.45, 16.00 “Все буде добре!”
07.30, 18.25 “За живе!”
08.40 Х/ф “Неймовiрнi 
         пригоди iталiйцiв у Росiї”.
10.40, 19.55 “Слiдство 
          ведуть екстрасенси”.
11.20 “МастерШеф-2”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.55 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: 
          Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Серця трьох-2.
23.25 Х/ф “Поганi хлопцi”. (2).

канал “україна”
06.15, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00,19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Т/с “Якщо ти не зi мною”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
        Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-8”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Король Дроздобород”.
12.30 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена   принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

ттб
8.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
19.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Зона ризику”.
20.28 “Тернопіль сьогодні”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Крізь призму часу”.
21.30 “Європа очима українця”.
22.00 “Вісті ТТБ”.
22.20 “Моя улюблена робота”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.00 Смiшнi люди.
11.30, 12.00 Криве дзеркало.
12.25 Х/ф “Справи сердечнi”.
14.05 Х/ф “Якщо можеш, 
         пробач”.
15.30, 21.35, 22.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10 Х/ф “Чародiї”.
19.45 Т/с “Заповiт Ленiна”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.50 Х/ф “16 бажань”.
12.30 Т/с “Всi жiнки 
          вiдьми”.
14.10,19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
         Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
07.25, 23.35 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Про головне.
10.10 Д/ф “Свiт пiсля Фукусiми”.
11.20 Д/с “Мiй новий дiм   Корея”.
12.30 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/ф.
15.20 Нотатки на глобусi.
15.55 Як ваше здоров’я?
16.30 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.55 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї. 
         Мистецтво танцю”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля-3”.
11.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
22.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.35 Детектив “Величний Джо”. (2).

інтер
06.10 “Подробицi”   “Час”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
          14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Легковажна жiнка”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Аромат шипшини”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
23.00 Т/с “Безсоння”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «8 жінок».
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Усіма широтами».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30, 21.00 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Бек   нічне бачення». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
04.55 Студiя Вашингтон.
05.00 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.50, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Т/с “Вiдрив”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “Утiкач”. (2).

стб
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.55, 18.25 “За живе!”
10.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.10, 19.55 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
13.05 “МастерШеф-2”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда:
        Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Серця трьох-2.
23.30 Х/ф “Поганi хлопцi-2”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Х/ф “Копи з Перетопа”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра 
         i правда”. (2).
21.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-8”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Столику, накрийся”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена   принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Полювання на роботу.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька 
         i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

ттб
8.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
19.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Словами малечі про цікаві речі”.
19.45 “Своє, українське”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.28 “Тернопіль сьогодні”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.00 “Вісті ТТБ”.
22.15 “Дорога на Схід”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.30 Смiшнi люди.
10.30, 10.55 Криве дзеркало.
11.25 Х/ф “Дорога в пекло”.
14.20, 15.10, 21.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.00 Х/ф “Принцеса на бобах”.
17.50 Х/ф “Солодка жiнка”.
19.30 Т/с “Тихий Дон”.
23.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.40 Т/с “Заповiт Ленiна”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40,16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
         Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.30 Вiд першої особи. Пiдсумки.
07.45, 0.05На слуху. Пiдсумки.
08.40 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.05 Школа Мерi Поппiнс.
10.25 Хочу бути.
11.05 Музична академiя Junior.
12.10 Д/ф “Знищити АЕС”.
13.40 Д/ф “2033 км 
        вiд Ейфелевої вежi”.
14.20 Фольк-music.
15.45 Т/с “Таксистка”.
17.30 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
18.30 Театральнi сезони.
19.00 Х/ф “Просто уяви”.
20.45 Ми любимо життя.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика. 
        Bandur Band.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00 Мелодрама “Лера”.
07.10 М/ф.
07.35 “Українськi сенсацiї”.
08.35 “ТСН”.
09.20 Мелодрама “Анжелiка
        маркiза янголiв”.
11.40 Мелодрама “Чудова Анжелiка”.
13.45 Мелодрама “Анжелiка i король”.
15.50 Мелодрама “Невгамовна Анжелiка”.
17.35 Мелодрама “Анжелiка i Султан”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.15 Трилер “Явище”. (2).

інтер
07.00 “Подробицi”   “Час”.
07.30 Х/ф “Шумний день”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “Циган”.
13.40 Т/с “Легковажна жiнка”.
15.40 Т/с “Розкаяння”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Великий бокс на Iнтерi.
          Володимир Кличко 
          Браянт Дженнiнгс”.

TV-4
06.00 Х/ф «Термінове занурення».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої літургії 
        з архикатедрального собору 
        УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Хлопчик-поліцейський».
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 Замки Тернопілля.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 «Невідома Україна».
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Світло в лісі».
23.45 Час-тайм.
00.35 Х/ф «Бункер».

ICTV
05.15 Факти.
05.45 М/ф.
06.10 Х/ф “Контакт”.
08.50 Х/ф “Червона планета”.
10.50, 13.00 Т/с “Шеф-2”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Мисливцi за вiдьмами”.
22.05 Х/ф “Блейд. Трiйця”. (2).
00.15 Х/ф “Блейд-2”. (2).

стб
05.40 Х/ф “Вiдпустка
        за власний рахунок”.
07.55 “Холостяк-5”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.45 “Караоке на Майданi”.
11.45 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
15.40 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.40 “Один за всiх”.
21.55 “Детектор брехнi-7”.
23.05 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
06.05, 13.30 Kids’ Time.
06.07 М/с “Монстри 
        проти прибульцiв”.
08.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”.
09.50 М/с “Пiнгвiни 
       з Мадагаскару”.
11.45 М/ф “Гроза мурашок”.
13.35 Х/ф “Останнiй кiногерой”.
16.05 Х/ф “Гонитва”.
18.10 Х/ф “Need For Speed: 
       Жага швидкостi”.
21.00 Х/ф “Мiсто грiхiв: Жiнка,
        заради якої варто вбивати”.
23.00 Х/ф “Мiсто грiхiв”.

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Х/ф “Заїжджий молодець”.
09.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
16.00 Моє нове життя.
17.00 Х/ф “Сюрприз для коханого”.
19.00 Подiї тижня.
19.25 Футбол. Чемпiонат України 
     “Шахтар” (Донецьк)   “Динамо” (Київ).
21.20 Т/с “Слiд”.
23.50 Великий футбол.

тет
06.00, 8.30 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “У пошуках капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Бiлка та Стрiлка.
          Пустотлива сiмейка”.
10.55 М/ф “Нiко. Шлях до зiрок”.
12.20 М/ф “Барбi: Пригоди Русалоньки”.
13.45 М/ф “Мислiвцi на драконiв”.
15.10 Х/ф “Румпельштiльцхен”.
16.25 Х/ф “Перлини 
         дракона: Еволюцiя”.
18.00 Х/ф “Персi Джексон
        та викрадач блискавок”. (2).
20.10 Х/ф “Хоробре серце”.
23.20 Щоденники Темного.

ттб
8.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
19.00 “Актуально”.
19.15 “Загублені у часі”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Назбиране”.
22.15 “Квітень Чорнобиля”.
22.30 “Перемога, свята Перемога!”
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
10.30 Х/ф “У лiсах пiд Ковелем”.
14.05 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
16.25 Х/ф “Гангстери в океанi”.
18.40 Т/с “Вогнем i мечем”.
22.25 Х/ф “Убiк вiд вiйни”.
00.05 Смiшнi люди.

к1
06.30, 8.10 М/ф.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
09.00 М/ф “Барбi i Дракон”.
10.30 М/ф “Горбань з Нотр-Даму”.
12.00 “Орел i решка”.
14.40 “Орел i решка. СРСР”.
16.20 “Орел i решка. 
          Незвiдана Європа”.
18.20 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
20.00 Х/ф “Тор”. (2 категорiя).
22.00 Т/с “Надприродне”. (2).
23.40 Т/с “Красуня 
       та чудовисько”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.25 Перша студiя.
11.05 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї. 
        Мистецтво танцю”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.35 Надвечiр’я...
15.45 Свiтло.
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.25 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
20.00 Про головне.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
          9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
23.00 “Право на владу-2”.

інтер
06.10 “Подробицi”   “Час”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з Iнтером”.
09.20 Т/с “Легковажна жiнка”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Аромат шипшини”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
23.00 Т/с “Безсоння”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гидке каченя».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30, 21.00 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу.
21.30 «Гаджет Time».
21.40 «Модна правда».
22.35 Х/ф «До 17». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Революцiя”.
11.50, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Вiдрив”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “Служителi закону”. (2).

стб
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”.
09.55, 18.30 “За живе!”
11.05 “Моя правда. МастерШеф. 
          Прихована правда”.
12.00 “Моя правда. МастерШеф.
          Бiй без правил”.
13.00, 19.55 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
13.55 “МастерШеф-2. Невiдома версiя”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Серця трьох-2.
23.35 Х/ф “Хочу як Брiджет”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.15, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
         Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА
        1/4 фiналу. “Фiорентiна” (Iталiя) 
          “Динамо” (Україна).
00.00 Т/с “Мент у законi-8”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Румпельштiльцхен”.
12.30 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена   принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два 
         батька i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

ттб
8.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
19.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Що робити?”
20.28 “Тернопіль сьогодні”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.00 “Вісті ТТБ”.
22.15 “Думки вголос”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.00 Смiшнi люди.
11.30, 12.00 Криве дзеркало.
12.25 Х/ф “Соло для слона з оркестром”.
14.40, 21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20 Х/ф “Якщо можеш, пробач”.
17.45 Т/с “Тихий Дон”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
01.00 Своя роль

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки 
        вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
          Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
07.25, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.20 Музична академiя Junior.
11.25 Д/с “Мiй новий 
         дiм   Корея”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.25 Вiра. Надiя. Любов.
15.35 Театральнi сезони.
16.10 Музичне турне.
17.20 Д/ф “Вiрменiя. Райськi фрукти”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
            з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля”.
11.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
22.55 “Свiтське життя”.
00.00 Драма “Плем’я”. (3).

інтер
06.10 “Подробицi”   “Час”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
          12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.20 Т/с “Легковажна жiнка”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Аромат шипшини”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Картковий будиночок”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Тінь велетня».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Бункер».
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05, 3.10 Т/с “Революцiя”.
11.50, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Вiдрив”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.25 Х/ф “Обговоренню
           не пiдлягає”. (2).

стб
06.55 Х/ф “Не квап любов!”
09.05 Х/ф “Вербна недiля”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.45 Т/с “Коли ми 
          вдома”. (2).
20.00, 22.45 “Холостяк-5”.
00.45 Х/ф “31 червня”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 21.00 Серця трьох-2.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.00 Т/с “СашаТаня”.

канал “україна”
06.15, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
06.20 Т/с “Приватний детектив
         Тетяна Iванова: Бiс у ребро”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.00, 23.30 Т/с “Пiдстава”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
        Вiра i правда”. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Бiлоснiжка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Х/ф “Перлини дракона: 
         Еволюцiя”.
19.30 Х/ф “Рожева пантера-2”.
21.15 Х/ф “Персi Джексон 
         та викрадач блискавок”. (2).
23.25 Дайош молодьож!

ттб
8.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
19.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Учнівський щоденник”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Удосвіта”.
20.28 “Тернопіль сьогодні”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни  
          рятувальник”.
21.30 “На часі”.
22.00 “Вісті ТТБ”.
22.15 “Актуально”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.40, 10.10 Криве дзеркало.
10.35 Х/ф “Принцеса на бобах”.
12.30 Х/ф “Солодка жiнка”.
14.10, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.45 Х/ф “Дама з папугою”.
17.30 Т/с “Тихий Дон”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi 
        вбивства”.
00.55 Своя роль.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки 
         вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
           Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 “КВН”.
00.00 “Розсмiши комiка”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Крок до зiрок.
07.10 Шеф-кухар країни.
08.00 У просторi буття.
09.15 Перша студiя.
09.55 Зроблено в Європi.
10.05 Нотатки на глобусi.
10.30 Український корт.
11.00 Книга.ua.
11.45 Д/ф “Шiсть ярдiв грацiї”.
12.15 Д/ф “Клуб пригод”.
13.00 Свiтло.
13.40 Д/с “Сага старовинної пущi”.
14.40 Д/ф “Вiрменiя. Райськi фрукти”.
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.55 Чоловiчий клуб.
17.35 Д/ф “Знищити АЕС”.
18.50 Вiрменiя. 100 рокiв пам’ятi.
19.00 Концерт вiрменської музики.
20.45 Ми любимо життя.
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 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Грошi”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.25 “Свiтське життя”.
10.30 Драма “Процес”.
14.40 “Вечiрнiй Київ-2015”.
16.30, 21.20 “Вечiрнiй квартал у Туреччинi”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.25 “Що? Де? Коли? 2015”.

інтер
06.05 Х/ф “Крапка, крапка, кома...”
07.45 “Подробицi”   “Час”.
08.45 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Циган”.
13.50 Т/с “Легковажна жiнка”.
15.45 Т/с “Розкаяння”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Перевiрка на любов”. (2).
22.30 “Нiч великого боксу на Iнтерi.
   Володимир Кличко Браянт Дженнiнгс”.

TV-4
06.00 «Унікальна Україна».
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Термінове занурення».
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Bon appetit».
10.00 Вікно в Європу.
10.30 «Блага звістка» з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Знову 18».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Хлопчик-поліцейський».
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 Х/ф «Владика Андрей».
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
04.35 Х/ф “Старi пси”.
06.00 Антизомбi.
06.45 Секретний фронт.
07.40 Цивiльна оборона.
08.45 Iнсайдер.
09.45, 13.00, 20.05 Т/с “Небо у вогнi”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
23.05 Х/ф “Блейд”. (2).

стб
06.40 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.00 Х/ф “Найпривабливiша
         i найсимпатичнiша”.
12.50 Х/ф “Новорiчна дружина”.
14.45 Т/с “Коли ми вдома”.
16.05 “Холостяк-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.50 “Моя правда. Ектор Хiменес-Браво”.
22.50 “Україна має талант!-7”. Пiдсумки
          голосування.
23.15 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 7.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.55 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.40 Пристрастi за Ревiзором.
14.30 Серця трьох-2.
19.20 Х/ф “Громобой”.
21.00 Х/ф “Need For Speed: 
        Жага швидкостi”. (2).
00.00 Х/ф “Запалення”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Приватний детектив 
        Тетяна Iванова: Бiс у ребро”.
08.00 Т/с “Приватний детектив 
        Тетяна Iванова: Живемо тiльки раз”.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Х/ф “Копи з Перетопа”.
13.00 Х/ф “Заїжджий молодець”.
15.20 Т/с “Смуга вiдчуження”.
19.40 Т/с “Смуга вiдчуження”.
23.25 Т/с “По слiду Фенiкса”.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “У пошуках капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.50 М/с “Кумi-кумi”.
11.00 М/ф “Пригоди 
         братика кролика”.
12.20 М/ф “Мисливцi на драконiв”.
13.50 Х/ф “Панi Метелиця”.
14.55 Х/ф “Рожева пантера-2”.
16.50 Х/ф “Хоробре серце”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
23.50 Щоденники Темного.

ттб
8.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні
         меридіани”.
20.15 “Думки вголос”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “Моя улюблена робота”.
22.30 “Абетка здоров’я”.
23.00 Мовлення
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 Смiшнi люди.
12.00 Криве дзеркало.
12.25 Т/с “Вогнем i мечем”.
16.10 Х/ф “У лiсах 
         пiд Ковелем”.
19.40 Х/ф “Вiд Бугу до Вiсли”.
22.05 Х/ф “Гангстери в океанi”.
00.20 Х/ф “Убiк вiд вiйни”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
8.00 “Звана вечеря”.
11.00 “Рецепти щастя.
         Нова iсторiя”.
12.00 М/ф “Горбань з Нотр-Даму”.
13.45 “ВусоЛапоХвiст”.
14.10, 17.50 “Орел i решка”.
17.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.45 М/ф “Синдбад: 
          Легенда Семи Морiв”.
20.10 Х/ф “Робiнзон Крузо”.
22.00 Т/с “Надприродне”. (2).
23.40 Т/с “Красуня 
         та чудовисько”. (2).

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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Інструкція 
заповнення бланка  

Заяви про 
призначення 

житлової субсидії
1. Заяву заповнює особа, на яку 

відкрито особовий рахунок для 
оплати житлово-комунальних по-
слуг за місцем реєстрації (або осо-
ба, яка фактично сплачує вартість 
одержуваних послуг). Особи, які 
орендують житло, додають до Зая-
ви договір найму (оренди) житла. 
При цьому, крім Заяви та Деклара-
ції, заборонено вимагати від грома-
дян інші документи, довідки тощо.

2. У правому верхньому куті має 
бути зазначена назва місцевого 
управління соціального захисту на-
селення, до якого подається Заява. 

3. У Заяві зазначаються відомос-
ті про особу: прізвище, ім’я, по 
батькові, зареєстроване місце про-
живання (для орендарів – фактичне 
місце проживання) із зазначенням 
адреси житла (поштовий індекс, на-
селений пункт, вулиця, номер бу-
динку, квартири), контактний номер 
телефону, реквізити паспорта гро-
мадянина України (серія, номер, 
ким і коли виданий), реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний номер).

4. У Заяві необхідно підкреслити, 
на які види послуг призначати  
субсидію: на оплату житлово-
комунальних послуг; на придбання 
твердого палива та скрапленого га-
зу (якщо житлове приміщення не 
забезпечується електро-, тепло- або 
газопостачанням для опалення).  
Якщо домогосподарство користу-
ється твердим паливом, скрапленим 
газом та комунальними послугами, 
необхідно підкреслити все.

5. У Заяві необхідно вказати ві-
домості про житлово-комунальні 
послуги, якими користується сім’я, 
зокрема: 1) у графі “Номер особо-
вого рахунку” – номер особового 
рахунку, який міститься у договорі 
про надання послуг, платіжному до-
кументі (квитанції, розрахунковій 
книжці) на оплату відповідної послу-
ги; 2) у графі “Найменування органі-
зації, що надає послуги” – назву 
організації, що міститься у договорі 
про надання послуг, платіжному до-

кументі (квитанції, розрахунковій 
книжці) на оплату відповідної послу-
ги; 3) у графі “Примітки” зазнача-
ється наявність або відсутність за-
собів обліку, а саме: “є лічильник” 
або “немає лічильника”.

6. У Заяві необхідно відзначити, 
чи розглядати питання призначення 
субсидії комісією, створеною місце-
вими органами влади, що здійсню-
ється на підставі обстеження умов 
проживання сім’ї.

Рішення про призначення субси-
дії комісією приймається у таких 
випадках: заявник є непрацездат-
ною особою, проживає один і ба-
жає отримати субсидію на збільше-
ну площу житла; особові рахунки 
відкриті на особу, яка не зареєстро-
вана; сім’я протягом 12 місяців пе-
ред зверненням здійснила однора-
зову покупку або оплатила послуги 
(навчання, будівництва, ремонту, 
мобільний зв’язок) на суму, яка на 
час купівлі (оплати) перевищує 50 
тисяч гривень.

7. Відомості, зазначені у Заяві, 
засвідчуються підписом особи, а 
також зазначається дата заповне-
ння Заяви.

Інструкція 
заповнення бланка 

Декларації про 
доходи і витрати 

осіб, які звернулися 
за призначенням 
житлової субсидії
Декларацію заповнює особа, на 

яку відкрито особовий рахунок для 
оплати житлово-комунальних по-
слуг за місцем реєстрації (або осо-
ба, яка фактично сплачує вартість 
отримуваних послуг). 

У правому верхньому куті зазна-
чається назва місцевого управлін-
ня соціального захисту населення, 
до якого подається Декларація. 

У розділі І:
У позиції 1 вказується: прізви-

ще, ім’я, по батькові особи, на яку 
відкрито особовий рахунок для 
оплати житлово-комунальних по-
слуг за місцем реєстрації (або осо-
би, яка фактично сплачує вартість 
послуг).

У позиції 2 необхідно зазначити 
загальну площу житлового примі-

щення (кв. метрів), кількість повер-
хів у будинку, а також підкреслити 
тип будинку: індивідуальний чи ба-
гатоквартирний.

У позиції 3 вказуються відомості 
про всіх осіб, зареєстрованих у 
житловому приміщенні (або фак-
тично проживаючих – для осіб, які 
орендують житло і вказані у дого-
ворі оренди, або для індивідуаль-
них забудовників, будинки яких не  
прийняті в експлуатацію), яким на-
раховується плата за житлово-
комунальні послуги із зазначенням 
прізвища, імені, по батькові, дати 
народження, ідентифікаційного но-
мера (за наявності) таких осіб. У 
графі “Примітки” можливо зазна-
чити, що конкретна особа не про-
живає і їй не нараховується плата 
за житлово-комунальні послуги. 

У розділі ІІ заповнюються відо-
мості про всі види доходів (заро-
бітна плата, пенсія, допомога (крім 
її частини, виплата якої здійсню-
ється одноразово, зокрема, при 
народженні дитини), стипендія, 
грошове забезпечення, аліменти, 
виплати, відповідно до умов 
цивільно-правового договору, до-
ходи від підприємницької діяльнос-
ті, здачі майна в оренду, від про-
дажу майна та немайнових прав, 
сільськогосподарської продукції, 
дивіденди, проценти від розміщен-
ня депозитів тощо) осіб, зареє-
строваних у житловому приміщенні 
(або фактично проживаючих, за-
значених у договорі оренди), за 
попередній календарний рік (12 мі-
сяців 2014 року) без урахування 
податку з доходів фізичних осіб. У 
графі “Джерело доходу” – назва 
установи, організації, підприєм-
ства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інфор-
мація про особу, яка здійснила од-
норазову купівлю майна або оплату 
послуг протягом 12 місяців перед 
зверненням за призначенням  
субсидії на суму, яка на час купівлі 
(оплати) перевищує 50 тисяч гри-
вень із зазначенням виду, вартості, 
дати купівлі (оплати) майна або по-
слуг.

Відомості, зазначені у Деклара-
ції, засвідчуються підписом особи, 
а також зазначається дата запо-
внення Декларації.

Житлова субсидія: правила оформлення

У зв’язку з підвищенням цін і та-
рифів на газ та електроенергію Уря-
дом 28 лютого 2015 року прийнято 
постанову Кабінету Міністрів Украї-
ни “Про удосконалення порядку на-
дання житлових субсидій” (далі – 
Постанова), якою з 1 травня 2015 
року суттєво спрощено порядок 
призначення житлових субсидій.

Постановою передбачено на-
ступне. Для призначення субсидії 
необхідно подати лише два доку-
менти — заяву про призначення 
житлової субсидії (далі — Заява) 
та декларацію про доходи і витра-
ти осіб, які звернулися за призна-
ченням житлової субсидії (далі —  
Декларація), форма яких спроще-
на. Не подаються довідки про до-
ходи зареєстрованих осіб, відпо-
відна інформація зазначається у 
Декларації.

Особам, які отримували житлову 
субсидію протягом опалювального 
періоду 2014/2015 років, субсидія 
на наступний період призначати-
меться на підставі раніше поданих 
документів, без необхідності надан-
ня Заяви і Декларації.

Субсидія призначатиметься на 
12 місяців на підставі відомостей 
про доходи, які зазначено у Декла-
рації, а на наступний період – без 
звернення, на підставі отриманої 
інформації про доходи від Держав-
ної фіскальної служби, Пенсійного 
фонду України, фондів соціального 
страхування, вищих навчальних за-
кладів. У випадку, коли оплата по-
слуг централізованого опалення 
проводиться лише в опалювальний 
період або за двоставковим тари-
фом, або для індивідуального опа-
лення використовується природний 
газ (електроенергія), розмір субси-
дії розраховується окремо на опа-
лювальний і неопалювальний періо-
ди. 

Для призначення субсидії врахо-
вуватимуться доходи без податку з 
доходів фізичних осіб за попередній 

календарний рік. Якщо субсидія для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг при-
значається у I кварталі року, серед-
ньомісячний сукупний дохід визна-
чається за перші три квартали по-
переднього року. Якщо дохід заяв-
ника зменшився, порівняно з попе-
реднім календарним роком, житло-
ва субсидія може бути призначена 
на підставі доходів за останні шість 
місяців за умови надання довідки до 
органу соціального захисту насе-
лення про доходи таких осіб за цей 
період. 

Для студентів денної форми на-
вчання вищих навчальних закладів, 
у випадку відсутності доходів, не 
враховуватиметься дохід на рівні 
прожиткового мінімуму.

Для призначення житлової  
субсидії не має значення майновий 
стан сім’ї (наявність у володінні жит-
лових приміщень, транспортних за-
собів, земельних ділянок, здача в 
оренду житлового приміщення то-
що), крім купівлі майна або оплати 
послуг протягом 12 місяців перед 
зверненням за призначенням  
субсидії на суму, яка на час купівлі 
(оплати) перевищує 50 тисяч гри-
вень. У такому випадку субсидія 
може бути призначена на підставі 
рішення комісії.

Скасовується необхідність 
обов’язкового працевлаштування 
працездатних членів сім’ї та пере-
бування їх на обліку в центрі зайня-
тості (до розрахунку сукупного до-
ходу прийматиметься дохід такого 
члена сім’ї на рівні прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб).

Отримають право на субсидію 
особи, які проживають у житловому 
приміщенні на підставі договору 
найму (оренди) житла, і на яких від-
крито особові рахунки зі сплати 
житлово-комунальних послуг.

Передбачено, якщо для опалення 
житлового приміщення одночасно 
використовується природний газ і 

електроенергія, субсидія надавати-
меться тільки на один вид палива. 

Комісіям при місцевих органах 
виконавчої влади надано право: 
приймати рішення про надання суб-
сидії одиноким непрацездатним 
громадянам на збільшену понад 
норму площу житла; визначати кіль-
кість осіб для розрахунку субсидії у 
випадках, коли окремі особи з чис-
ла зареєстрованих фактично не 
проживають у житловому примі-
щенні і споживання комунальних 
послуг обчислюється засобами  
обліку. Таким документом може бу-
ти довідка, що підтверджує місце 
перебування особи в іншій 
адміністративно-територіальній 
одиниці у зв’язку з роботою, ліку-
ванням, навчанням, довготривалим 
відрядженням, відбуванням пока-
рання, а також довідка про оплату 
житлово-комунальних послуг в  
іншому житловому приміщенні.

Сума субсидії, яку перераховано 
на рахунки виконавців послуг і яка 
не використана домогосподарством 
внаслідок економії споживання по-
слуг, зараховуватиметься виконав-
цем не тільки як оплата обов’язкової 
частки платежу домогосподарства, 
а й у рахунок майбутніх платежів.

Сума субсидії, перерахована 
(виплачена) внаслідок подання гро-
мадянином  документів з недосто-
вірними відомостями, повертається 
ним у подвійному розмірі.

Зазначеною Постановою дору-
чено Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства, Мініс-
терству енергетики та вугільної 
промисловості разом з Міністер-
ством інфраструктури забезпечити 
до 15 квітня та до 1 листопада 2015 
р. виготовлення підприємствами, 
що надають послуги з газопоста-
чання, електропостачання та  
централізованого опалення, бланків 
Заяви та Декларації і доставку їх 
споживачам.  

Інформаційна довідка до постанови Кабінету  
Міністрів України від 28.02.2015 р. № 106 “Про удосконалення  

порядку надання житлових субсидій”

Соціальні норми житла  
для надання субсидій

13,65 м2 на особу = 35.22 м2  на сім’ю
48,87 м2 норма на сім’ю з однієї особи
62,52 м2 норма на сім’ю з двох осіб
76,17 м2 норма на сім’ю з трьох осіб
89,82 м2 норма на сім’ю з чотирьох осіб

Соціальні нормативи споживання 
природного газу для надання субсидій 

8.001 м3 на 1м2  площі на опалення житла (в опалювальний період) 
6 м3 на особу на приготування їжі (газова плита)
9 м3 на особу на приготування їжі та підігрів води (газова плита 

за наявності гарячого водопостачання і газового  
водонагрівача) 

18 м3 на особу на приготування їжі та підігрів води (газова плита 
за наявності газового водонагрівача) 

Соціальні нормативи централізованого 
холодного та гарячого водопостачання  

та водовідведення для надання субсидій 
2,4 м3 на особу центральне постачання холодної води 

1,6 м3 на особу центральне постачання гарячої води
4,0 м3 на особу центральне постачання холодної води (за відсутності 

гарячого водопостачання)

4,0 м3 на особу центральне водовідведення

Соціальні нормативи споживання  
електричної енергії для надання субсидій 

65 кВт. год. на 1 м2   площі на оплату житла (в опалювальний період)
130 кВт. год. на одну-дві особи
+ 30 кВт. год. на кожного іншого

у будинках, обладнаних стаціонарними 
електроплитами (за наявності гарячого  
водопостачання)

150 кВт. год. на одну-дві особи
+ 30 кВт. год. на кожного іншого

у будинках, обладнаних стаціонарними 
електроплитами (за відсутності гарячого  
водопостачання)

90 кВт. год. на одну-дві особи
+ 30 кВт. год. на кожного іншого

у будинках, не обладнаних стаціонарними 
електроплитами (за наявності гарячого  
водопостачання)

120 кВт. год. на одну-дві особи
+ 30 кВт. год. на кожного іншого

у будинках, не обладнаних стаціонарними 
електроплитами (за відсутності гарячого  
водопостачання)

Розмір обов’язкового відсотка  
та щомісячного платежу 

Дохід на 1 Обов’язкова Розмір щомісячного платежу для сім’ї (у гривнях): 
особу на плата від           
місяць доходу за
(у гривнях) ЖКП з 1 особи з 2 осіб з 3 осіб з 4 осіб
500 3,19% 15,9 31,9 47,8 63,8
510 3,25% 16,6 33,2 49,8 66,4
520 3,32% 17,2 34,5 51,7 69,0
530 3,38% 17,9 35,8 53,7 71,7
540 3,44% 18,6 37,2 55,8 74,4
550 3,51% 19,3 38,6 57,9 77,2
560 3,57% 20,0 40,0 60,0 80,0
570 3,64% 20,7 41,4 62,2 82,9
580 3,70% 21,5 42,9 64,4 85,8
590 3,76% 22,2 44,4 66,6 88,8
600 3,83% 23,0 45,9 68,9 91,8
610 3,89% 23,7 47,5 71,2 94,9
620 3,95% 24,5 49,0 73,5 98,1
630 4,02% 25,3 50,6 75,9 101,3
640 4,08% 26,1 52,2 78,4 104,5
650 4,15% 26,9 53,9 80,8 107,8
660 4,21% 27,8 55,6 83,3 111,1
670 4,27% 28,6 57,3 85,9 114,5
680 4,34% 29,5 59,0 88,5 118,0
690 4,40% 30,4 60,7 91,1 121,5
700 4,46% 31,3 62,5 93,8 125,0
710 4,53% 32,1 64,3 96,4 128,6
720 4,59% 33,1 66,1 99,2 132,2
730 4,66% 34,0 68,0 102,0 135,9
740 4,72% 34,9 69,8 104,8 139,7
750 4,78% 35,9 71,7 107,6 143,5
760 4,85% 36,8 73,7 110,5 147,3
770 4,91% 37,8 75,6 113,4 151,3
780 4,97% 38,8 77,6 116,4 155,2
790 5,04% 39,8 79,6 119,4 159,2
800 5,10% 40,8 81,6 122,4 163,3

Порядок обрахунку розміру субсидій 
Порядок обрахунку розміру субсидій передбачає визначення 

обов’язкового відсотка платежу сім’ї за житлово-комунальні послуги, 
який розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить виключ-
но від доходів сім’ї: 

1. Визначається середньомісячний дохід сім’ї на одного члена сім’ї 
за попередні 6 місяців. Приклад: дохід сім’ї складається з 2 осіб, за 6 
місяців становить 15000 грн., середньомісячний дохід на одного члена: 

15000 грн./2 особи/6 місяців=1250 грн.
2. Розраховується обов’язковий відсоток платежу за встановленою 

формулою: середньомісячний дохід на одну особу за попередні 6 міся-
ців розділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу (у 2015 
році – 1176 грн.) та базовий коефіцієнт доходу для призначення субси-
дій (2). Після чого помножити на базову норму плати за ЖКП (15%). 

Приклад: 1250 грн./1176 грн./2*15%=7,97%
3. Визначається розмір обов’язкового платежу шляхом множення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї за 6 місяців на обов’язковий 
відсоток платежу.

Приклад: 7,97%*2500 грн.=199,3 грн.
Де 2500 грн. — середньомісячний сукупний дохід домогосподарства 

(15000 грн./6 місяців).
Розмір субсидії розраховується як різниця між розміром плати за 

житлово-комунальні послуги за соціальними нормативами та розміром 
обов’язкового платежу.

Матеріали сторінки підготовлені спеціалістами управління  
соціального захисту населення Тернопільської райдержадміністрації.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

22 березня ц. р. у клубі 
села Смиківці Тернопіль-
ського району відбувся 
урочистий концерт “Борі-
теся – поборете!”, присвя-
чений 201-ій річниці з дня 
народження українського 
поета, художника та мис-
лителя Тараса Григорови-
ча Шевченка. Захід органі-
зували завідуюча клубом 
Лариса Кафтаник, керів-
ник самодіяльного теа-
трального гуртка клубу се-
ла Смиківці, депутат Тер-
нопільської районної ради 
Юрій Ліский.

Зі сцени з вуст дітей та юних 
мешканців Смиківців лунало 
Шевченкове слово. Поезію Коб-
заря декламували Діана Осад-
чук, Юлія Козуб, Каріна Пома-
занська, Ростислав Гладиш, 
Юлія Петльована, Іван Помазан-
ський, Вероніка Білан, Лілія Ліс-
ка, Анастасія Якименко та Діана 
Білан. Шестикласниця Смико-
вецької загальноосвітньої шко-
ли І-ІІ ступенів Анна Богдан ви-
конала на бандурі пісню про 
Тараса Шевченка “На високій 
дуже кручі”. Діана Матушевська 
заспівала “Мальви”, дует у скла-
ді Анни Букатої і Олени Цвенци-
шин – “Повертайся живим”. Ве-
селими гуморесками гостей 
свята потішив Святослав Бут-
ковський. Смиковецький сіль-

ський голова Ігор Кафтаник від-
значив учасників концерту со-
лодкими подарунками та заохо-
чувальними призами.

У рамках заходу хоровий ко-
лектив села Смиківці підтвер-
джував звання “народний”, яке 
йому було присвоєно взимку 
2008 року. Виступ хористи роз-
почали піснями на слова Тара-
са Шевченка – “Реве та стогне, 
Дніпр широкий”, “Заповіт”, “Зо-
ре моя вечірняя” – та народною 
піснею про Кобзаря “Спи, Та-
расе, спи”. У виконанні хору 
прозвучали патріотичні і духо-
вні пісні: “Моя Україна”, 
“Встань, козацька славо”, “Ко-
заки, гей, козаки”, “Бог і Украї-
на над усе”, “Єднаймося, люба 
родино” та “Зглянься, Маріє” 
на слова місцевої поетеси та 
учасниці хору Мирослави  
Дуфанець (концертмейстер  
Володимир Стадник). 

Торік Смиковецький хоровий 
колектив відсвяткував двадця-
тиріччя. У жовтні минулого року 
завдяки моральній і матеріаль-
ній підтримці прихильника і по-
ціновувача хору, мецената до-
брих справ у Смиківцях Михай-
ла Лисака хористи відвідали 
Зарваницю, де в Соборі Матері 
Божої Зарваницької оспівали 
недільну літургію. Найбільшою 
відзнакою колективу є третє 
місце в 2012 році на Європей-
ському конкурсі духовної пісні в 
ПК “Березіль”.

Довгий час художнім керівни-
ком Смиковецького хору був ві-

домий на Тернопільщині музи-
кант і поет із села Петриків Тер-
нопільського району Тарас Сень-
ків. Сьогодні колективом керує 
уродженець Бучача Тернопіль-
ської області, керівник студент-
ського симфонічного оркестру і 
народно-аматорського хору 
національно-патріотичної пісні 
“Заграва”, заслужений артист 
України Святослав Дунець, який 
кілька років тому працював зі 
смиковецькими хористами. 1993 
року Святослав Богданович за-
кінчив Тернопільське державне 
музичне училище ім. Соломії 
Крушельницької (відділ “хорове 
диригування”), де сьогодні пра-
цює викладачем хорових дисци-
плін, у 1998 році – Львівську на-
ціональну музичну академію ім. 
Миколи Лисенка. Того ж року 
заснував камерний хор Терно-
пільської обласної філармонії, 
яким керував 12 років. 

– Приємно після кількарічної 
перерви знову керувати колек-
тивом, з яким працював раніше, 
– каже Святослав Дунець. – Ра-
дісно, що серед хористів багато 
молоді. Двічі на тиждень прово-
димо репетиції. Помітно, що 
люди живуть музикою. Смико-
вецький хор – не просто колек-
тив, це – дружня сім’я. Сьогодні 
в хорі співає 33 смиківчан: 12 
чоловіків і 21 жінка. Плануємо 
провести влітку у Смиківцях 
фестиваль хорів. Музика 
об’єднує. В нелегкий, болючий 
для України час дуже важливо 
бути єдиними.

Шевченкові заповіти

У клубі с. Смиківці під час урочистого концерту з нагоди 201-ої річниці з дня народження  
Тараса Шевченка. На передньому плані (зліва направо): директор Тернопільського районного 

будинку культури Роман Сушко, методист Тернопільського РБК Оксана Ковальчик,  
директор Тернопільського обласного наукового методичного центру народної творчості  

Володимир Сушко, начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій Галайко.  

Народний аматорський хор села Смиківці з художнім керівником Святославом  
Дунцем (у центрі) і концертмейстером Володимиром Стадником (у третьому ряду справа).

Соломія ТКАЧУК.

Упродовж  чоти-
рьох днів минуло-
го тижня на тери-
торії Острівської 
загальноосвітньої 
школи перебувала 
“Клініка на коле-
сах” Міжнародно-
го благодійного 
фонду “Дар  
Життя”.

Як зазначила голо-
вний лікар “Клініки на 
колесах” Лариса Чор-
на, медичні автобуси 
зупинилися в Острові 
на прохання заступни-
ка голови Тернопіль-
ської районної держав-
ної адміністрації Уляни 
Люльки, начальника 
відділу освіти Терно-
пільської РДА Василя 
Цаля та директора 
Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Оксани Кожушко.

Клініка розташована 
на базі спеціальних ав-
тобусів і складається з 
двох відділень – терапевтичного та 
стоматологічного, оснащених су-
часною медичною апаратурою. 
Працівники клініки проводять без-
коштовне медичне діагностування, 
надають високоякісну медичну до-
помогу та стоматологічне лікування 
дітям. У терапевтичному відділенні 
оцінюють фізичний стан дитини, 
зважують, вимірюють зріст, із допо-
могою спеціальних приладів переві-
ряють гостроту слуху та зір для ви-
значення близорукості, далекозо-
рості, астигматизму. 

Основним напрямком роботи 
стоматологічного відділення є про-
філактика. Лікарі працюють, так би 
мовити, в “чотири руки” – один лі-
кує, інший асистує. Вони чистять, 
пломбують, видаляють та фторують 
зуби. Клініка працює оперативно, 
тому працівники прагнуть дати мак-
симум уваги кожному пацієнту.

Загалом, медичні послуги тут на-
дають семеро фахівців. Головний 
лікар Лариса Михайлівна Чорна ви-
конує обов’язки сімейного лікаря 
разом зі своєю напарницею Окса-
ною Богданівною Русин. Асистент 
лікарів Ігор Михайлович Шелетин 
проводить огляд у долікарському 
кабінеті, щоб визначити загальний 
стан пацієнтів. 

Стоматологією завідує Віктор 
Миколайович Глинчук. Поруч з ним 
працюють Ірина Вікторівна Чорна, 
Яніна Генріхівна Лівіцька та Ольга 
Олегівна Логінська. Кожен із праців-
ників “Клініки на колесах” любить 
свою роботу, адже вони дарують 
здоров’я пацієнтам. А ще за те, що 
вона дає можливість подорожувати 
і пізнавати різні куточки нашого 
краю. Як розповідає Лариса Михай-
лівна, основне завдання лікарів по-
лягає у правильному визначенні діа-
гнозу та призначенні відповідних 
медикаментів. Клініка цілком забез-
печена вітчизняними сертифікова-
ними препаратами. Тут функціонує 
міні-лабораторія, що дозволяє 
експрес-методом отримати резуль-
тати аналізів.

 “Клініка на колесах” надає ме-

дичну та стоматологічну допомогу 
найбільш вразливим категоріям лю-
дям із фізичними та розумовими 
вадами, сиротам, напівсиротам, ба-
гатодітним та іншим категоріям со-
ціально незахищених громадян. Усі 
без винятку послуги – безкоштовні. 
Клініка функціонує за рахунок по-
жертв вірян Американської Люте-
ранської церкви. 

“Клініка на колесах”, за попере-
дньою домовленістю, працює на 
всій території України. Потенційні 
місця базування – спеціальні на-
вчальні заклади, заклади соціаль-
них служб, літні табори для дітей, 
незаможні села і містечка тощо. 
Цьогорічній виїзний сезон на Тер-
нопільщині розпочався з Хоростко-
ва. Як зазначила Лариса Михайлів-
на, згідно з проведеними дослі-
дженнями, здорових дітей зараз 
фактично немає. В Острові пацієнти 
скаржилися переважно на болі в 
животі. Під час обстежень виявлені 
порушення роботи печінки та жов-
чного міхура. У дітей зафіксовано 
багато випадків порушення поста-
ви, спричинених неправильним хар-
чуванням та сутулістю.

Директор школи Оксана Казими-
рівна Кожушко подякувала праців-
никам “Клініки на колесах” за висо-
кий професіоналізм та терплячість, 
висловила бажання співпрацювати 
надалі. Вдячність медикам адресу-
вали і батьки школярів, які пройшли 
обстеження у клініці. 

За підсумками роботи “Клініки 
на колесах” у Тернопільському ра-
йоні, лікарі оглянули 123 пацієнтів, з 
них 14 багатодітних сімей, 11 мало-
забезпечених сімей, трьох дітей, 
батьки яких є учасниками АТО, од-
ного переселенця, 10 дорослих, 
вдову учасника АТО. Це не тільки 
мешканці села Острів, а й села Буц-
нів, селища Велика Березовиця. 
Наступним пунктом призначення 
“Клініки на колесах” буде Терно-
пільська спеціалізована школа для 
дітей з особливими потребами, яку 
відвідують щороку. Далі вона виру-
шить в області Західної України.

“Клініка на колесах” 
– це “Дар життя”

Головний лікар “Клініки на колесах” Лариса Чорна 
під час прийому пацієнта в с. Острів.

Стоматолог Ольга Логінська.
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Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор  

по роботі з населенням та 
громадськими формуваннями 

Тернопільського РВ УМВС.

Співробітники Тернопільського 
райвідділу міліції підозрюють у 
шахрайстві трьох мешканців 
Одещини, які, представляю-
чись волонтерами організації 
“Промінець надії”, збирали 
благодійну допомогу. 

Автомобіль з донецькими номе-
рами зупинили у Тернополі праців-
ники Державтоінспекції. Під час 
перевірки документів з’ясувалося, 
що пасажири та водій – одесити. 
Усі були у стані алкогольного 
сп’яніння. Компанія поводилася 
зухвало, стверджуючи, що вони 
представники волонтерської орга-
нізації “Промінець надії”, зареє-
строваної у Чернівцях. Правоохо-
ронці виявили різноманітну доку-
ментацію, серед якої чисті бланки 
актів та звітів, скриньки для по-
жертв. Окремо зберігалися папки з 
переліком усіх магазинів, заправок, 
аптек та інших громадських місць з 
кожного району області, де ці “во-
лонтери” збирали допомогу. Це, 
кажуть слідчі, тисячі закладів на те-

риторії Тернопільської області.
Одесити знімали будинок у Ве-

ликих Гаях. Розмовляючи з правоо-
хоронцями, вони плуталися в пока-
зах та свідченнях, неодноразово 
змінювали відповіді на одні й ті ж 
питання. Спочатку казали, що приї-
хали на Тернопільщину до знайо-
мих. Через деякий час стверджува-
ли, що уже місяць збирають тут 
гроші для хворих дітей, а пожертви 
передають у центральний офіс у 
Чернівцях. 

Неоднозначні відповіді у підозрю-
ваних і щодо кількості зібраних по-
жертв та методи передачі грошей. 
Суму вони не пам’ятають і як саме 
перераховували кошти — у них та-
кож кілька версій. За словами одно-
го з “волонтерів”, востаннє він пере-
дав близько десяти тисяч гривень 
керівнику організації. За номером 
гарячої лінії волонтерської організа-
ції “Промінця надії” правоохоронцям 
повідомили, що керівник уже більше 
тижня за межами України. З’ясували 
правоохоронці, що так звані волон-
тери з кожної скриньки для пожертв 
у вигляді зарплати брали собі по 5% 
від усієї суми.

Подію внесено до єдиного реє-
стру досудових розслідувань за 
статтею 190 частиною 1 ККУ – шах-
райство. Триває слідство.

Триває слідство

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор по роботі  

з населенням та громадськими 
формуваннями Тернопільського 

РВ УМВС.

3 квітня заступник начальни-
ка обласного управління мі-
ліції Олег Ляхович та керів-
ники Тернопільського рай-
відділу внутрішніх справ зу-
стрілися з трудовим колек-
тивом  приватного акціонер-
ного товариства “Тернопіль-
ська птахофабрика” у селі 
Великі Гаї.

Зустріч із працівниками ПАТ 
“Тернопільська птахофабрика” 
Олег Ляхович розпочав із завдань, 
які стоять перед правоохоронцями 
області, повідомив про зміни, які 
відбуваються у відомстві міліції, 
про розкриття ряду резонансних 
злочинів. Олег Михайлович акцен-
тував увагу на різновидах шах-
райств, від яких найчастіше потер-
пають мешканці області, дав по-

ради, як від них вберегтися. Деякі 
із присутніх зізналися, що теж по-
трапляли у шахрайські пастки че-
рез надмірну довірливість. 

Працівники ПАТ “Тернопільська 
птахофабрика” адресували Олегу 
Ляховичу чимало запитань. Зокре-
ма, цікавилися, як несуть службу 
тернопільські правоохоронці в зоні 
АТО, з якими проблемами зустрі-
чаються. Олег Михайлович подя-
кував керівництву і працівникам 
ПАТ “Тернопільська птахофабри-
ка” за допомогу, яку вони неодно-
разово надавали українському 
війську в зоні бойових дій. Під час 
зустрічі присутні дискутували що-
до роботи дільничного інспектора, 
охорони громадського порядку на 
території ПАТ “Тернопільська пта-
хофабрика”. Присутні домовилися 
проводити подібні зустрічі надалі. 
“Переконаний, тільки під час діа-
логу можна якнайкраще зрозуміти 
проблеми і турботи, а ще – це уні-
кальна можливість дізнатися, що 
люди думають про міліцію”, –  
зазначив Олег Ляхович. 

У правоохоронних органах ●

Олег Ляхович:  
“Це унікальна 

можливість дізнатися, 
що люди думають  

про міліцію”

Під час наради з трудовим колективом ПАТ “Тернопільська 
птахофабрика” (зліва направо) заступник начальника  

обласного управління міліції Олег Ляхович, т. в. о. начальника 
Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській  

області Андрій Купчак, помічник начальника Тернопільського  
РВ УМВС Віталій Стадник.

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор по роботі  

з населенням та 
громадськими формуваннями 

Тернопільського РВ УМВС.

Напередодні Великодніх 
свят працівники тернопіль-
ської міліції завітали з гос-
тинцями до села Домаморич 
Тернопільського району. Тут 
мешкає пенсіонерка Юлія 
Лук’янівна Гринчук, яка в 
січні цього року відзначила 
105-річчя. 

У гості до довгожительки заві-
тали т. в. о. начальника Терно-
пільського райвідділу міліції УМВС  
України в Тернопільській області 
Степан Савка, заступник голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції Уляна Люлька, інспектор 
Тернопільського обласного управ-
ління міліції Євгенія Іваськів, діль-
ничний інспектор Тернопільсько-
го райвідділу міліції Тарас Батіг. 

Господиня разом з 75-річною 
донькою Любою радо зустріли 
гостей. Незважаючи на поважний 
вік, Юлія Лук’янівна декламувала 
напам’ять вірші, знає молитви, 

радо ділиться спогадами з жит-
тя. Пенсіонерка пережила ав-
стрійську, польську, німецьку, 
радянську окупацію, однак за-
вжди мріяла жити в незалежній 
Україні. Тому зараз Юлія Гринчук 
щодня молиться за мир і спокій у 
нашій державі. Працівники міліції 

вручили довгожительці продукти 
харчування, побажали міцного 
здоров’я та благополуччя у роди-
ні. Як зазначила Юлія Лук’янівна, 
найкращим подарунком для неї є 
повага, шана і любов рідних.  
У цьому, мабуть, і полягає секрет 
її довголіття.

Найкращий  
подарунок – повага

Т. в. о. начальника Тернопільського райвідділу міліції УМВС  
України в Тернопільській області Степан Савка під час зустрічі із 

довгожителькою Юлією Гринчук у с. Домаморич.

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний 

медіа-центр 
Міністерства оборони 

України. 
Фото автора.

2 квітня Президент 
України Петро Порошен-
ко під час робочої поїздки 
у Тернопіль відвідав по-
раненого в зоні прове-
дення АТО артилерист-
капітана Дмитра Мерзлі-
кіна. Глава держави наві-
дався до домівки офіцера 
та особисто нагородив 
його орденом Богдана 
Хмельницького 3-го сту-
пеня за мужність і висо-
кий професіоналізм у за-
хисті державного сувере-
нітету та територіальної 
цілісності України, ві-
рність військовій присязі.

Капітан Дмитро Мерз-
лікін із 2005 року прохо-
див військову службу в 
артилерійській бригаді у 
Тернополі. Тут одружив-
ся. У військовому відно-
шенні зріс до зрілого 

офіцера-артилериста підрозділу 
– командира батареї. У 2013-
му, після розформування вій-
ськової частини, продовжив ар-
тилерійську службу в одній з 
окремих механізованих бригад, 
що дислокується на Львівщині. 
Звідти у червні 2014 року отри-
мав наказ і вирушив у зону про-
ведення АТО. Зарекомендував 
себе сміливим офіцером. Капі-
тан Дмитро Мерзлікін отримав 
важкі поранення під Зеленопіл-
лям Луганської області. У ніч на 
11 липня у складі підрозділу 
батальйонно-тактичної групи, 
прикриваючи державний кор-
дон України, потрапив під во-
гонь реактивних систем залпо-
вого вогню БМ-21 “Град” зі сто-
рони Російської Федерації. Був 
госпіталізований, переніс близь-
ко сорока різних операцій. По-
при те, що військовий і до сьо-
годні ходить на милицях, його 
не було “списано” в запас з лав 
Збройних сил України, а пере-
ведено служити у Тернопіль-
ський обласний військовий ко-
місаріат на посаду старшого 
офіцера відділу обліково-
мобілізаційної роботи.

Знай наших! ●

Петро Порошенко нагородив  
тернополянина Дмитра Мерзлікіна

Тернополянин, учасник АТО,  
артилерист-капітан Дмитро Мерзлікін.

За першої можливості по-
киньте разом із сім’єю не-
безпечну зону. У випадку не-
можливості виїхати особис-
то, спрямуйте дітей і родичів 
похилого віку до родичів, 
знайомих. Необхідно взяти із 
собою всі документи, ко-
штовні речі і цінні папери.

Підготовку до можливого пере-
бування у зоні надзвичайної ситуа-
ції доцільно починати завчасно. 
Необхідно підготувати “екстрену 
валізку” з речами, які можуть зна-
добитись у зоні надзвичайної ситу-
ації або при евакуації у безпечні 
райони. Необхідно: завжди мати 
при собі документ (паспорт), що 
засвідчує особу, відомості про гру-
пу крові свою та близьких родичів, 
можливі проблеми зі здоров’ям 
(алергію на медичні препарати то-
що); знати місце розташування за-
хисних споруд цивільної оборони 
поблизу місця проживання, робо-
ти, місцях частого відвідування 
(магазини, базар, дорога до робо-
ти, медичні заклади тощо). Без 
необхідності намагатися якнаймен-
ше знаходитись поза місцем про-
живання, роботи та малознайомих 

місцях; під час виходу із примі-
щень, пересуванні сходинами ба-
гатоповерхівок або до споруди ци-
вільної оборони (сховища) дотри-
муватись “правила правої руки” (як 
при русі автомобільного транспор-
ту) з метою уникнення тисняви. 

У випадку надходження будь-
якої інформації від органів держав-
ної влади про можливу небезпеку 
треба передати її іншим людям (за 
місцем проживання, роботи тощо); 
за появи озброєних людей, військо-
вої техніки, заворушень — негайно 
покидати цей район; у випадку по-
трапляння у район обстрілу — схо-
ватись у найближчу захисну спору-
ду цивільної оборони, сховище 
(укриття). У випадку відсутності при-
стосованих сховищ для укриття — 
використовувати нерівності рельє-
фу (канави, окопи, заглиблення від 
вибухів тощо). У випадку раптового 
обстрілу та відсутності поблизу спо-
руд цивільного захисту, сховища і 
укриття — лягти на землю головою 
в сторону, протилежну вибухам. Го-
лову прикрити руками. Необхідно 
пам’ятати, що ви самі або близькі 
вам люди також можуть опинитись 
у скрутному становищі і потребува-
ти допомоги.

Не рекомендується: підходити 
до вікон, якщо почуєте постріли; 
спостерігати за ходом бойових 
дій; стояти чи перебігати під об-
стрілом; конфліктувати з озброє-
ними людьми; носити армійську 
форму або камуфльований одяг; 
демонструвати зброю або пред-
мети, схожі на неї; підбирати по-
кинуті зброю та боєприпаси.

За виявлення вибухонебезпеч-
них предметів забороняється: пе-
рекладати, перекочувати їх з од-
ного місця на інше; збирати і збе-
рігати, нагрівати та ударяти; нама-
гатися розряджати і розбирати; 
виготовляти різні предмети; вико-
ристовувати заряди для розведен-
ня вогню і освітлення; приносити в 
приміщення, закопувати в землю, 
кидати в колодязь чи річку.

Виявивши вибухонебезпечні 
предмети, вживайте заходів з 
означення, огородження та охоро-
ни їх на місці виявлення. Негайно 
повідомте про це територіальні 
органи ДСНС та МВС.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Як поводитися в умовах надзвичайних 
ситуацій воєнного характеру

Запрошуємо випускників шкіл для вступу на навчання у  
Національний університет водного господарства та природокорис-
тування (м. Рівне) у 2015 році за направленням Тернопільського  
міжрайонного управління водного господарства. Довідки за тел. 
(0352) 52-55-40.

Оголошення ●

Тернопільське міжрайонне управління водного господарства запро-
шує на постійну роботу машиніста бульдозера ДТ-75 і машиніста екс-
каватора Е-304 драглайн. Довідки за телефоном (0352) 52-55-40.
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Вітаємо! ●

Вірш із конверта ●

Шевченкіана ●

Лілія СТРУК, 
президент шкільного 

парламенту Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Щороку українці на своїй 
землі і в зарубіжжі відзна-
чають річницю від дня на-
родження великого сина 
України, геніального поета і 
художника, громадського 
діяча Тараса Шевченка. Ми 
називаємо його ще апосто-
лом правди і свободи, не-
скореним борцем за волю 
України.

Поет пов’язав свою долю з 
долею України, яка постала пе-
ред ним поневоленою, сплюн-
дрованою завойовниками з усіх 
боків. Шевченко виступив зі сво-
їм полум’яним словом на її за-
хист від узурпаторів, закликав до 
боротьби, залишив своїм “живим 
і ненародженим землякам” важ-
ливі дороговкази. Уявімо собі, 
що було б із нашим народом,  
з Україною, якби Господь не по-
слав нам Шевченка, виразника 

голосу поневоленого народу.
“Возвеличу отих рабів німих!  

Я на сторожі коло їх поставлю 
слово”, — писав Кобзар. І це 
слово, сповнене болю за рідну 
матір-Україну, за її долю, спо-
внене синівською любов’ю аж до 
пожертви, стало на всі часи на-
дійним щитом нашого народу 
перед загарбниками нашої зем-
лі, які, як колись, так і тепер, в 
нових історичних умовах, з допо-
могою нових технічних засобів, 
зокрема інформаційних, намага-
ються зупинити процес націо-
нального самоусвідомлення на-
шого народу, нав’язати йому й 
надалі проросійський орієнтир.

Але, незважаючи на всі біди і 
нещастя, наша ненька-Україна 
буде жити завжди, бо має моло-
де покоління, яке знає своє ми-
нуле і прагне до щасливого, а 
головне — мирного та незалеж-
ного майбутнього. До святкувань 
з нагоди річниці дня народження 
Тараса Шевченка долучились 
учні Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Під керівництвом вчителя україн-
ської мови та літератури Надії 

Михайлівни Залещик, педагога-
організатора школи Марії Леоні-
дівни Крамар, за участі завідую-
чого будинку культури с. Поча-
пинці Володимира Мироновича 
Кріля відбувся захід “І горить сві-
ча пам’яті”. Мета заходу — доне-
сти до дітей відомості із життя 
Великого Кобзаря не лише як 
письменника, а й як художника, 
активного громадського діяча. 

Багато випробувань випали 
на долю Тараса Шевченка і на 
долю України. Та все ж, наш на-
род у всі часи не піддавався яр-
му неволі і гідно відстоював 
свою незалежність. Якщо ми ви-
ховуватимемо молодше поколін-
ня гідно, у патріотичних традиці-
ях нашого народу, із величним 
словом Кобзаря, впевнена, та-
кий народ не терпітиме наруги, 
національної образи і прини-
жень з боку агресора. Правда і 
справедливість завжди перема-
гають брехню і підступність. То-
му зберігаймо віру у краще і не 
забуваймо великих синів та до-
чок нашої держави. Слава Укра-
їні! Героям слава!                                

Апостол правди  
і свободи

Учні 6 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Микола  Мар’яш — у ролі Дідуся,  
Тарас Гуцуляк — у ролі малого Тараса, Микола Романчук — у ролі Управителя.

Анастасія ГУЦАЙЛЮК, 
учениця 8 класу Дубівецької 

ЗОШ І-ІІ ст., голова учнівського 
самоврядування “Лідер”.

Ніколи б не подумала, що у 
свої 14 років встигну стільки 
дізнатися про війну. І здаєть-
ся, вже нічого хорошого в 
світі не залишилося. Адже 
навколо брехня, у важку хви-
лину друг може стати воро-
гом. Як тут радіти, коли наші 
рідні і близькі воюють за не-
залежність і цілісність Украї-
ни? У серці лише біль… біль 
за молодих хлопців, які заги-
нули, людей, яких не чує вла-
да, за землю, яка горить, 
країну, яку ділять.

Для мене усі ті люди, які зараз 
захищають кордон України, вже 
давно стали героями. І от недавно 
з’явилася чудова нагода зустрітися 
з одним із них – односельчанином 
Миколою Музикою, який завітав до 
нас у школу, аби розповісти про 
війну на Сході. Він і сам колись на-
вчався у Дубівецькій школі,  
класним керівником Миколи була 
Софія Миколаївна Довгопола, яка 
під час зустрічі не стримувала сліз. 
Емоції говорили самі за себе:  
вчитель пишається своїм учнем.

Одним із перших прозвучало 
запитання: “Як там, на війні? 
Страшно?!”. Звісно, відповісти бу-
ло важко, адже, щоб зрозуміти 
все, потрібно бачити і відчувати це 
на собі. “Страшно, втім це не той 
час, коли можна боятися”, — від-
повів Микола Музика. Учні поба-
жали Миколі та його побратимам 
не падати духом і повертатися жи-
вими. 

Нині батальйон, в якому пере-
бував Микола Музика, знаходить-
ся між селами Троянське і Луган-
ське. Усім необхідним їх найбіль-
ше забезпечують волонтери, які 
завозять бронежилети, каски, те-
плий одяг, їжу, воду та інші  
найнеобхідніші речі. Не всі ванта-
жівки із водою та продуктами до-
їжджають до місця призначення 
через обстріли з боку ворога. 
Умови важкі для життя. Зброя ста-
ра і занедбана, протитанкових за-
собів на деяких постах взагалі не-
має. 

Молодші школярі подарували 
своєму герою Миколі Музиці ма-
люнки та патріотичні сувеніри. 
Старші ж бажали повернутися жи-
вим та неушкодженим і якомога 
швидше. До вище сказаного мені 
більше нічого додати. Хіба що по-
бажати усім миру та злагоди, і 
щоб війна нарешті закінчилася!

Директор Дубівецької ЗОШ I-II ст. Ольга Степанівна Яцюк (у третьому ряду зліва)  
та учні школи із односельчанином, воїном АТО Миколою Музикою.

“Як там, на війні?”
Героям слава! ●

Святослав ЧЕРЕВАЙКО, 
учень 5 класу  

Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Який цікавий світ навколо,
Ти, друже, тільки придивись!
На небі сонця жовте коло,
А поруч з домом — сад 

і школа,

Живи, дорослішай і вчись!
Дивись на квіти, на дерева,
Вивчай птахів, комах, тварин.
Ти станеш кращим і, напевне,
В життя підеш сміливо й певно,
Та пам’ятай, ти не один!
З тобою — вся твоя родина,
З тобою — друзі, Батьківщина,
Тож уперед, мій друже, йди!

Випускникам

Олена ГИКАВА. 

14-15 березня у шахово-
шашковому клубі “Аван-
гард” м. Тернополя відбули-
ся обласні змагання серед 
школярів із шашок “Диво-
шашки”. Участь у змаганнях 
у складі трьох юнаків та  
однієї дівчини 2001 року на-
родження і молодші взяли 
команди Тернопільських 
шкіл № 14, 29 та 9, збірні 
Підгаєцького, Шумського, 
Теребовлянського, Бучаць-
кого, Тернопільського  
районів. 

“Диво-шашки” відбулися за ко-
ловою системою у сім турів із 
контролем часу. Після двох днів 
ігор з 14 очками в активі перемо-

гу здобули хлопці і дівчата  
Ласківецької ЗОШ І-ІІІ ст.   
Теребовлянського району. Друге 
місце, набравши 12 очок, отрима-
ли школярі Бучацького району. 
Третє місце з підсумковими 
дев’ятьма очками — у команди 
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.  
Тернопільського району. 

Головний суддя змагань — 
суддя І категорії Олег Іскра.  

Переможці та призери облас-
них змагань серед школярів із 
шашок “Диво-шашки” отримали 
медалі та грамоти від організато-
рів — департаменту у справах 
сім’ї, молоді, фізичної культури і 
спорту Тернопільської ОДА,  
Тернопільського обласного  
центру фізичного здоров’я насе-
лення “Спорт для всіх”, шахово-
шашкового клубу “Авангард”.

Спортивні новини ●

Команда Великогаївської 
школи — у трійці лідерів

К о л е к т и в  
Довжанк івської 
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 
днем народження 
працівника школи 
Мирона Йосипо-
вича ПІПАНА.

Нехай здоров’я 

      завжди добрим буде, 

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження заступника директора з 
навчально-виховної роботи Олену 
Данилівну ТВЕРДОХЛІБ. 

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя трудового навчання  
Тараса Михайловича  
СЕМЧИШИНА.

Бажаємо Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя почат-
кових класів Оксану Ігорівну  
ДАЦКО.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження педагога-організатора  
Ірину Петрівну ВАСИЛИК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги,

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі.
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ПРОДАМ
* запчастини до трактора ДТ-74. 

Тел. 096-403-73-40.
* запчастини до автомобіля ГАЗ-

69. Тел. 096-403-73-40.
* мотоблоки нові (потужністю 

від 4 до 15 к. с.), трактори (від 12 
к. с.), мототрактори, двигуни  
різних потужностей, навісне  
обладнання, гарантія, з/ч,  
безкоштовна доставка. Знайде-
те дешевше — віддамо ще де-
шевше. Тел. (098) 598-94-84, 
(0352) 49-30-00, (098) 259-19-
58, 066 665-36-06.

* Москвич 412, 1991 р. в., об’єм 
двигуна 1,38, автопробіг 120 тис. у 
доброму стані, 400 у. о. Можливий 
торг. Тел. (098) 592-71-01, 24-82-34.

* мотоцикл МТ-10 з коляскою, 
1982 р.в. Тел. 097-239-76-06.

* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-24. 
6 місць, двохдверний, кузов із мета-
левою обшивкою. Ціна договірна.
Тел.: 49-32-81, 067-38-14-441.

* камеру до заднього колеса 
МТЗ, ЮМЗ, б/к; редуктор 
конічно-циліндричний розкидача 
органічних добрив РОУ-6, ПРТ, 
новий; бочки 200 л для палива, 
б/к, 4 шт. Тел.: (097) 317-15-23, 
(097) 440-06-04.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні:  

автоелектрик, слюсар з ремонту 

автомобілів і бусів. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

КУПЛЮ
*  світильники та лампи денного 

світла (довгі). Тел. (097)527-01-47.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебеді 
тощо), ведучі на весілля, тама-
да, народні обряди. Тел.  
098 592-71-01.

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

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
Тел. (067) 366-15-69.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 
заміна стояків, водопроводу, ка-
налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

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

* здам в оренду механічну 

майстерню 100 м2 під рихтовку, 
покраску автомобілів. Тел.:  
51-00-97, 067-700-55-02.

* здам в оренду приміщення 
під офіс 20 м2 . Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір,  
ювілей), тел.: 095-64-03-266, 
096-36-17-373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села, запис 

на DVD, монтаж фотокліпів. 
Тел. (0352) 54-11-93.

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

* 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. 

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує, дви-
гуни, коробки передач, ходову 
частину, гальмівну систему, сис-
тему охолодження, здійснює 
комп’ютерну діагностику автомо-
білів, зварювання.  Тел.: 067-700-
55-02, 51-00-97.

* Автосервіс “Спектр” (м. Тер-
нопіль, вул. 15 квітня, 44)  пропо-
нує антикорозійну обробку авто-
мобілів, зварювальні роботи: дни-
ща, порогів, лонжеронів тощо.
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

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 ●

Нове в законодавстві ●Актуальне інтерв’ю ●

Кожен пенсіонер в Україні 
повинен отримувати пенсію 
без запізнення та у комфорт-
них умовах. Він, як платник 
податків, на це має повне 
право. Саме “Укрпошта” — 
надійний посередник між 
державою та пенсіонером. 
Про нюанси, які очікують пен-
сіонерів у виплаті пенсій — 
наша розмова з т. в. о. гене-
рального директора УДППЗ  
“Укрпошта” Ігорем  
Ткачуком.  

— Ігоре Віталійовичу, на що 
робить найбільшу ставку  
“Укрпошта” у виплаті пенсій?

— Перш за все, ми розраховує-
мо на добросовісну конкуренцію, 
адже, згідно із законодавством, 
громадяни України мають право 
самостійно обирати спосіб отри-
мання пенсії. Жодна державна чи 
недержавна установа не можуть 
примусити пенсіонера змінювати 
обрану ним установу обслугову-
вання.

Тільки “Укрпошта” сьогодні ви-
плачує пенсії з доставкою додому. 
Це зручно, надійно та безпечно. 
Не потрібно витрачати час та сили 
на пошуки банкомату, не будучи 
впевненим наперед, чи він працює 
і чи достатньо в ньому коштів, а 
деякі ще й комісію беруть. Крім 

того, банкомат зазвичай знахо-
диться далеко від дому, а мережа 
магазинів, особливо в сільській 
місцевості ще не настільки розви-
нена, аби розраховуватися карт-
кою. 

— Яку відповідальність несе 
“Укрпошта” перед пенсіонера-
ми?

— Ми несемо повну відпові-
дальність. І не тільки перед  
пенсіонерами, але й перед держа-
вою, виконуючи важливу соціальну 
функцію. “Укрпошта”, як надійний 
посередник між державою і пенсі-
онерами не використовує ці гроші 
у своїй господарській діяльності. 
Тому ми ніколи не скажемо нашим 
пенсіонерам, що у нас немає гро-
шей або виставимо ліміти видачі 
коштів. Пенсіонери убезпечені від 
ризиків втрати коштів. 

Стабільність і надійність у ви-
платі пенсій “Укрпоштою”, у складі 
якої найбільш розгалужена мере-
жа — 11,8 тис. поштових відділень 
по Україні та майже 40-тисячний 
колектив листонош, не викликає 
жодного сумніву.

— Як з виплатою пенсій на 
Сході України?

— Ситуація у східних регіонах 
щоденно змінюється і бути впев-
неними, що завтра ми точно до-
ставимо пенсію у конкретний на-
селений пункт ми, звісно, не мо-

жемо. Але працюємо стабільно та 
швидко реагуємо на зміну ситуації. 
Були випадки, коли в зоні АТО 
тільки “Укрпошта” працювала, як 
установа, що виплачує пенсії. 

Поки банк буде налагоджувати 
роботу, зокрема, наповнювати го-
тівкою банкомати у райцентрі, 
адже по селах їх просто немає, 
листоноша вже доставить гроші 
стареньким особисто в руки.

— Які послуги може запропо-
нувати “Укрпошта” пенсіонеру, 
окрім доставки пенсії?   

— Пенсіонери зі стажем пре-
красно знають, що листоноша не 
тільки видає гроші, а й на дому 
може прийняти комунальні плате-
жі, оформити передплату на газе-
ти та журнали, доставити товари, 
запропонувати поповнення мо-
більного зв’язку. Неабияке значен-
ня для пенсіонерів має живе спіл-
кування.  

— Як можна перевести пен-
сію з банківської установи та 
отримувати її вдома через  
“Укрпошту”?

— Якщо ви хочете отримувати 
пенсії через “Укрпошту” з достав-
кою додому, необхідно лише по-
дати заяву до управління Пенсій-
ного фонду за місцем проживання, 
в якій вказати “Пенсію прошу ви-
плачувати поштою з доставкою 
додому”. 

Отримуйте пенсію на “Укрпошті” 
вчасно та комфортно

Набрали чинності зміни до 
Закону України від 5 березня 
2015 року №247-VIII “Про 
внесення змін до деяких за-
конів України щодо уточнення 
повноважень нотаріусів та 
особливостей реєстрації по-
хідних речових прав на зе-
мельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення” (далі 
— Закон №247-VIII), який на-
брав чинності 25 березня 
цього року.

Нотаріусу надано можливість 
проводити державну реєстрацію 
речових прав, похідних від права 
власності, на земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення 
незалежно від нотаріального по-
свідчення договору, на підставі 
якого виникає таке право; права 
власності на земельну ділянку сіль-
ськогосподарського призначення, 
яке виникло та оформлено в уста-
новленому порядку до 1 січня 2013 
року, одночасно з державною  
реєстрацією похідного від нього 
речового права.

Частиною другою статті 41 За-
кону №247-VIII передбачено про-
ведення державної реєстрації пра-
ва власності на земельну ділянку 
сільськогосподарського призна-
чення у разі подання заяви про 
державну реєстрацію прав та їх  
обтяжень набувачем похідного 
права на таку земельну ділянку 
без подання заявником докумен-
та, на підставі якого виникло пра-
во власності, за умови наявності 
інформації про зареєстровану зе-
мельну ділянку у Державному зе-
мельному кадастрі. Тобто держав-
ний реєстратор або нотаріус, від-
повідно до підпункту 81 частини 
другої статті 9 Закону №247-VII, 
отримує від територіальних орга-
нів земельних ресурсів інформа-
цію, необхідну для проведення 
державної реєстрації права влас-
ності на земельну ділянку шляхом 
направлення запиту до Державно-
го земельного кадастру.

Якщо заявник разом із докумен-
тами, необхідними для проведення 
державної реєстрації похідного ре-
чового права на земельну ділянку 

сільськогосподарського призна-
чення, подає документ, що під-
тверджує право власності або ви-
тяг із земельного кадастру, в якому 
міститься вся необхідна інформація 
для проведення державної реє-
страції права власності, державний 
реєстратор або нотаріус проводить 
державну реєстрацію права влас-
ності на підставі цих документів.

За результатами розгляду заяви 
про державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень за відсутності підстав 
для відмови у такій реєстрації чи 
зупинення державної реєстрації 
державний реєстратор або нотарі-
ус приймає рішення про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень. 
Положення статті 41 Закону №247-
VIII не стосуються порядку держав-
ної реєстрації права власності дер-
жави чи територіальної громади на 
земельні ділянки, які сформовані із 
земель державної чи комунальної 
власності.

Головне територіальне 
управління юстиції  

у Тернопільській області.

Треба знати ●

Реєстрація прав на земельні 
ділянки по-новому

9 квітня 2015 року Верховна Ра-
да України у другому читанні ухва-
лила законопроект “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо децентралізації по-
вноважень у сфері архітектурно-
будівельного контролю та удоско-
налення містобудівного законо-
давства”. Закон створює нову сис-
тему органів державного 
архітектурно-будівельного контро-
лю та передає на місцевий рівень 
абсолютну більшість повноважень, 
пов’язаних з наданням дозвільних 
документів на початок будівельних 
робіт та прийняття об’єктів в екс-
плуатацію. 

Утворення нових органів контр-
олю здійснюватиметься на підставі  
типового положення про них, яке 
затвердить Мінрегіон. Керівники 
новоутворених органів контролю 
будуть призначатися місцевою 
владою та мають відповідати ква-
ліфікаційним вимогам, які теж за-
твердить міністерство. Визначено 
чітку схему передачі повноважень 
– місцевий орган контролю при-
ступає до виконання повноважень 
на наступний день після затвер-
дження акту спільної комісії з пе-
редачі відповідної документації та 
вирішення питань, пов’язаних з 
створенням та функціонуванням 
органу, утвореної Держархбудін-
спекцією та відповідним органом 
місцевого самоврядування. Дер-

жархбудінспекція буде забезпечу-
вати виконання дозвільних та ін-
спекційних функцій до початку ро-
боти новоутворених органів контр-
олю, а також у тих населених 
пунктах, які не скористаються на-
даними законом повноваженнями. 

Закон вводить принципово нові 
положення щодо здійснення дер-
жавного нагляду у будівництві. 
Функції нагляду, а також ліцензу-
вання суб’єктів господарювання, 
які здійснюють будівництво об’єктів 
IV-V категорії складності, поклада-
ються на центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує держав-
ну політику з питань державного 
архітектурно-будівельного контро-
лю та нагляду. Орган нагляду ви-
даватиме обов’язкові до виконан-
ня приписи, притягуватиме до від-
повідальності, вноситиме подання 
про звільнення посадових осіб 
суб’єкту нагляду, зупинятиме або 
скасовуватиме в установленому 
порядку акти суб’єктів нагляду, які 
видані з порушенням містобудів-
ного законодавства. 

Після підписання Закону Пре-
зидентом України та його офіцій-
ного оприлюднення Держархбу-
дінспекція невідкладно приступає 
до підготовки нових та внесення 
змін до діючих підзаконних актів, а 
це близько двох десятків докумен-
тів, аби забезпечити своєчасне 
введення закону в дію.

Парламент ухвалив 
законопроект про 

децентралізацію сфери 
архбудконтролю 

Підтвердженням того, що 
іноземець чи особа без гро-
мадянства законно перебу-
ває на території нашої дер-
жави є посвідка на тимчасо-
ве чи постійне проживання в 
Україні. Також цей документ 
посвідчує особу іноземця.

Право на оформлення посвід-
ки на тимчасове проживання ма-
ють іноземці, які прибули в Украї-
ну з метою працевлаштування; 
навчання; возз’єднання із сім’єю 
(коли один з подружжя — грома-
дянин України; коли один з членів 
сім’ї має посвідку на тимчасове 
проживання в Україні); реалізації 
проекту міжнародної технічної до-
помоги; роботи в релігійній орга-
нізації; в представництвах та філі-
ях іноземних організацій, компа-
ній або банків; культурної, освіт-
ньої, наукової та добровольчої 
діяльності; роботи кореспонден-
том або представником інозем-
ного ЗМІ.

Підставою для отримання по-
свідки на постійне проживання в 
нашій країні є отримання дозволу 
на імміграцію, прибуття на постій-
не місце проживання до України.

Посвідка на постійне прожи-
вання не обмежує перебування 
людини в Україні часовими рам-
ками, а на тимчасове проживан-
ня є дійсною протягом року і, за 
наявності підстав, може бути 
продовжена.

Для того, аби оформити ту чи 
іншу посвідку, іноземцеві слід 
звернутися до територіальних 
підрозділів Державної міграцій-
ної служби (ДМС). Зробити це 
потрібно не пізніше, ніж за 15 
днів до закінчення дозволеного 
строку перебування на території 
України (для іноземців, які при-
були з країн із візовим порядком 
в’їзду, обов’язкова наявність 
довгострокової візи типу “Д”) або 
ж протягом дії дозволу на іммі-
грацію, який видається строком 
на 1 рік.

Основний документ іноземця 
в Україні — посвідка

Консультації ●
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №14 

від 10 квітня 2015 року.

Ведмеді в лісі переконані, що люди  
ростуть на деревах.

Згідно зі статистикою, 90% лінивих чоло-
віків вважають, що їм личить борода.

— Здається, помилки вчаться на мені.

— Чому повз пост ДАІ треба їхати  
повільно?

— Тому, що даівці — вони ж, як діти... мо-
жуть вибігти на дорогу несподівано.

Біль – це коли дивишся на годинник, щоб 
перевірити, скільки ще можна поспати, а на 
циферблаті – 1 хв. до старту будильника.

Є два види родичів:
1. “Ура, ви приїхали!”.
2. “Ура, вони не приїдуть!”.

Вчені знайшли швидкість, яка перевищує 
швидкість світла, — ріст цін в Україні.

Чим більше моїх друзів отримують права 
водіїв, тим обережніше переходжу дорогу.

Ранок починається не з кави, а з думки: 
“Треба було лягти раніше”.

Він: “Зроби бутерброд, будь ласка”. Вона 
робить, він з’їдає. Він: “А можна ще?”. Вона: 
“Ні. Це була демоверсія турботливої жінки. 
Ліцензію ви зможете придбати після  
реєстрації шлюбу”.

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Намагайтеся реалізувати заповітні мрії, бо 
саме ці дні відкриють блискучі перспективи. 
Знайомства і зустрічі будуть плідними. Нама-
гайтеся закласти фундамент майбутнього. 
Будьте стримані у непевних ситуаціях, щоб 
уникнути непорозумінь.

Тиждень дасть можливість проявити свої 
найкращі якості. Через розбіжності із началь-
ством можливі проблеми, розпочинати бойо-
ві дії не бажано. Намагайтеся завершити роз-
початі справи, а в другій половині тижня мо-
жете розпочинати щось нове. Не беріть на 
себе додаткових обов’язків, стримуйте  
емоції.

Наведіть порядок у намірах та особистих 
стосунках. Зберігайте при цьому емоційну 
рівновагу, щоб уникнути витрат. Поїздки та 
відрядження можуть бути не завжди вдали-
ми, добре до них готуйтеся. В особистих 
стосунках не допускайте емоційних зривів. 
Будьте уважні під час роботи з механізмами.

У більшості ситуацій усе складатиметься 
добре, якщо не форсуватимете подій. Отри-
маєте задоволення від рутинної роботи і та-
кої, яка колись для вас була тягарем. Важли-
ві контакти, поїздки та перемовини принесуть 
впевненість у майбутньому. Оцінюйте та при-
скіпливіше приглядайтеся до партнерів, се-
ред них можете виявити недоброзичливця.

Не з’ясовуйте стосунків з начальством, 

слідкуйте за своїми словами. Обставини 
можуть вплинути на перегляд власних 
принципів та стереотипів поведінки. Тим, 
хто займається громадською діяльністю, 
таланитиме. Якщо ви перебуваєте поза 
межами дому, можливе цікаве знайомство. 
Займіться розкриттям свого творчого по-
тенціалу.

Після складних часів, які пережила біль-
шість представників цього знаку, ситуація 
різко зміниться. Ймовірна далека поїздка, 
яка може докорінно змінити всю вашу по-
дальшу долю. Не відмовляйтеся від неї, 
шанс, що вам посміхнеться удача, досить 
значний. У стосунках з колегами менше 
розповідайте про найближчі плани.

У цей період будьте пильні і не ство-
рюйте для себе зайвих клопотів. Ретельно 
ставтеся до своїх обов’язків на роботі та 
вдома. Особистих стосунків зараз краще 
не з’ясовувати, прийти до єдиного рішення 
буде досить складно. Важливі справи на-
магайтеся вирішувати в п’ятницю.

Енергетичний потенціал у декого може 
просто зашкалювати. Виникне інтенсивне 
бажання діяти, дні будуть заповнені неспо-
діваними зустрічами та сприятливими  
обставинами. Близькі люди будуть намага-
тися вам допомогти реалізувати ваші пла-
ни і наміри.

Будь-які неврівноважені дії або поспішні 
рішення ні до чого доброго не призведуть. 

Якихось серйозних змін також робити не 
варто. Сконцентруйте свою увагу на служ-
бових справах. Вас очікує приємна звістка. 
Матимете можливість розглянути важливу 
проблему більш уважно.

Продовжуйте працювати і ваш профе-
сійний успіх забезпечить вам гідне життя 
та моральне задоволення. Сприятливий 
час для поїздок та покупок. Можливі до-
сить цікаві ділові пропозиції. У сімейному 
чи дружньому колі уникайте конфліктів.

Не поспішайте будувати “наполеонів-
ських планів”, будьте скромніші і не  
розкривайте своїх планів, особливо щодо 
дальших дій. Тоді матимете більше шансів 
їх реалізувати. Задумайтесь про підвищен-
ня професійного рівня. Поступливість та 
бажання йти на компроміс допоможуть 
уникнути конфліктів.

Тиждень буде напруженим. Будьте обе-
режні та уникайте будь-яких авантюр, які 
можуть призвести до непередбачуваних 
витрат. Добросовісний підхід до роботи 
буде гідно оцінений. Ви зрозумієте, що не-
ма перешкод для досягнення мети, потріб-
но лише проявити самостійність та заці-
кавленість.

від Івана Круп'яка з 20 по 26 квітня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Традиції ●

Вітаємо! ●
Щиро вітаємо 

з днем народжен-
ня молодшу мед-
сестру ФАПу  
с. Жовтневе  
Ірину Дмитрівну 
МИРУЦЬКУ.

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 – працівники 
ФАПу, завідуюча  

бібліотекою-філією  
та поштового зв’язку  

с. Жовтневе.

Педагогічний колектив Мало-
ходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
щиро вітає з днем народження 
вчителя англійської мови Ірину 
Євгенівну ДУДУ. 

Хай кожен день приносить 

тільки щастя,

Робота — насолоду і наснагу,

Бажаємо постійно відчувати

Любов і ласку, шану і повагу.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть,

І сам Господь із милості наділить

Багато літ, що сонцем виграють.

Колектив Великоберезовиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з ювілеєм 
вчителя хімії Наталію Миросла-
вівну ПРОЦІВ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем наро-
дження вчителя математики Лідію 
Володимирівну ВОЛОДКО.

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі, 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів вітає з днем наро-
дження робітника з обслугову-
вання будівель і споруд Зіновія 
Богдановича ГУКА.

Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,

Оберігає Вас завжди й повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає 
з днем народження вчителів-
пенсіонерів Ганну Андріївну 
КОДЕЛЯК, Володимира Ілліча 
БЕРЕНДУ. 

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить. 

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
вітає з ювілеєм вчителя україн-
ської мови і літератури Лесю 
Богданівну БЕЗПАЛЬОК. 

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо Юрію  
Романовичу БЕРЕЗОВСЬКОМУ 
— директору ПП “Агрон” та ФГ 
“Березовського”, заслуженому 
працівнику сільського господар-
ства України, талановитому керів-
нику і просто гарній людині. 

Життя Вам щедрого, як колос
 в переджнив’я, 

Яскравого, як квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала щирі, радісні пісні.

З повагою — колективи 
редакцій газети “Подільське 

слово” та ТРР “Джерело”.

Колективи дитячого садка  
“Метелик”, Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст., будинку культури с. Байківці 
щиро вітають з днем народження 
Байковецького сільського голову 
Анатолія Романовича КУЛИКА.

Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість, натхнення хай будуть завжди. 

Вітаємо з днем народження лі-
карів загальної практики-сімейної 
медицини ТРТМО Пелагею  
Михайлівну ГНІДУ, Володимира 
Євгеновича МАЦЕЛЮХА, лікаря-
уролога Степана Петровича  
ДУЖИКА, лікаря-стоматолога  
Володимира Ігоровича БОЙКА, 
зубного техніка Любов  
Мирославівну КОЗУБ, молодшу 
медсестру ФАПу с. Жовтневе  
Ірину Дмитрівну МИРУЦЬКУ, лі-
каря НМД Олега Степановича  
СУСЛУ, фельдшера НМД ТРТМО 
Надію Михайлівну ГРЕХ, медич-
ного статистика Євгенію Петрівну 
ДМИТЕРКО, молодших медичних 
сестер Тетяну Йосипівну ФРИС, 
Галину Михайлівну  
КОВАЛЬЧУК, Галину  
Володимирівну ПАХОЛОК.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Підгороднє  
Ольгу Миколаївну ЛІТКОВЕЦЬ, 
медичну сестру дитячого стаціона-
ру ТРТМО Людмилу Омелянівну 
СВИРИДУ, медичних сестер  
Орисю Степанівну МАЛЯРСЬКУ, 
Ольгу Броніславівну  
ВОЛОСКОВСЬКУ, Оксану  
Ярославівну ШМАГЛО, медично-
го реєстратора Марію Богданівну 
ЛАЗУТУ, друкарку Любов  
Ярославівну КРАВЧЕНЮК, куха-
ря Ольгу Михайлівну ВІВЧАР, 
столяра Михайла Михайловича 
ЗУБИКА.

Бажаємо Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди,
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження соціально-
го робітника с. Домаморич Любов  
Анатоліївну НІСЕВИЧ.

Бажаємо щастя i достатку,
Ясного неба i тепла,
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння.

18 квітня 60-річний ювілей відзначає голо-
ва Тернопільського обласного відділення  
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних 
рад, Байковецький сільський голова Анатолій 
Романович КУЛИК.

Шановний Анатолію Романовичу!
Ювілей вінчає Вашу ба-

гатолітню працю на благо 
Байковецької громади і 
Тернопільського району 
зокрема, є Вашим плід-
ним життєвим набутком, і 
ми раді, що Ви зустрічає-

те цей вагомий рубіж у розквіті сил, у розвої 
нових планів і задумів, з твердою впевненістю у 
щасливе завтра України і нашого краю.  
Вітаємо! Щиро зичимо міцного здоров’я, мир-
ного неба, радості від дітей та онуків, задово-
лення від втілення у реальність багатьох добрих 
справ, творчого натхнення і нових життєвих вершин. Хай завжди бу-
дуть поруч з Вами рідні люди і Господнє благословення. З ювілеєм!

З повагою — колектив редакції газети “Подільське слово”. 

Продовження.
Початок на 1 стор.

Сучасні діти і дорослі не дуже 
полюбляють розтягнутих у часі 
дійств. “Мало слів, багато видо-
вищ, а ще більше вражень” – та-
кий, на їх думку, ключ до успішного 
проведення будь-якого дійства.  
У Великому Глибочку все відбува-
лося саме за таким сценарієм.  

Спочатку учні привітали одно-
класників та вчителів із прийдеш-
нім святом Великодня, у віршах 
висловили свої найкращі приві-
тання та побажання миру, добра, 
злагоди між людьми. Привітали 
Весну, образ якої втілила голова 
учнівського самоврядування Ве-
ликоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Тетяна Комаринська. До дітей 
звернулася директор школи Надія 

Тищук, яка, зокрема, сказала: 
“Кожна стилізована писанка, яку 
ви створили самі та з допомогою 
батьків і учителів, – це частинка 
вашої великої та щирої душі. На 
них ви зобразили квіти, голубів, 
символи народження нового жит-
тя. Ви намалювали мир! Бо хоче-
те, щоб на нашій землі не стріля-
ли гармати, не гинули діти. Ми усі 
за останній рік разом з вами пе-
режили багато – розлуку з най-
ріднішими людьми, смерть земля-
ків та радість зустрічі з тими, хто 
повернувся з війни живим та  
неушкодженим. І коли хтось не 
радить нині, у воєнний час, справ-
ляти урочистих дійств, я згадую 
свого сина Михайла, якого нещо-
давно демобілізовано. Він повер-
нувся пораненим з цієї жорстокої 
війни і нічого не привіз з собою, 

окрім малюночків малих дітей, які 
отримав від волонтерів. Михайло 
досі не знімає з себе оберегів. Як 
найбільшу святиню береже голу-
бів миру, які наші діти зробили з 
бісеру для нього та інших україн-
ських військових. Ваші щирі сло-
ва, милі діти, малюнки, вишиван-
ки створюють ауру добра, пози-
тивну енергетику, яка дозволяє 
нашим воїнам жити та боронити 
Україну від агресора”.

Цікаво, що стилізовані дитячі 
писанки на Великдень не “сумува-
ли” у зачинених приміщеннях шко-
ли. Як повідомила педагог-
організатор Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стецька 
Лілія Бойко, ними мали можливість 
під час Великодніх свят милуватися 
біля місцевого храму усі жителі  
Великого Глибочка та гості села.

Великий день
Учні Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька (зліва направо) Максим Смоляк,  

Богданна Качка, Богдан Мандзій, Христина Ващишин, Тетяна Рудакевич.

Швидше, вище, сильніше! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

15 березня відбулися фіналь-
ні ігри Х чемпіонату Терно-
пільського району з волейбо-
лу серед чоловічих команд 
сіл, селищ і фізкультурно-
спортивних колективів, який 
традиційно проводить сектор 
молоді та спорту Тернопіль-
ської райдержадміністрації.

Стартували змагання 8 лютого і 
проходили за коловою системою у 
спортивних залах НВК “Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія 
ім. С. Балея”, НВК “Лозівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-ДНЗ” та Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У змаган-
нях взяли участь команди Великих 
Гаїв (капітан Назар Кость), Остро-
ва (капітан Роман Стаюра), Лозови 
(капітан Микола Кітчак), Великої 
Луки (капітан Андрій Озерянський) 
та дві команди Великих Бірок.  
Загалом 70 учасників.

До останнього туру Великі Гаї і 
Лозова йшли нога в ногу у турнір-
ній таблиці. Однак після поразки 
від Острова лозівські волейболісти 

втратили шанси на перемогу у 
змаганнях. Перше місце дісталося 
команді Великих Гаїв, яка в міжсе-
зоння внесла корективи в трену-
вальний процес і змогла завоюва-
ти чемпіонство. Колектив із Лозови 
під керівництвом досвідченого 
спортсмена Миколи Кітчака здобув 
“срібні” нагороди, “бронзу” отри-
мав Острів. Четверте місце у во-
лейболістів із Великої Луки, п’яте 
– у старшокласників НВК “Велико-
бірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія” (тренер Сергій Касіян), 
шосте – у команди Великих Бірок 
(тренер Олександр Шум).

Учасників змагань нагородже-
но грамотами та медалями, 
команди-призери, крім цього, – 
ще й кубками. У нагородженні 
взяли участь завідувач сектору 
молоді та спорту Тернопільської 
РДА Василь Заторський і голо-
вний суддя змагань Станіслав 
Шиманський.   

22 березня в спортивному залі 
Почапинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів відбувся розі-
граш Кубка Тернопільського райо-
ну з настільного тенісу. У змаган-

нях взяли участь п’ять команд: 
Великих Гаїв (тренер Петро Бід-
нюк), Забойок (тренер Іван Скаль-
ко), Почапинців, Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (тренер Андрій 
Чернецький) і молодша команда 
Великих Гаїв (тренер Петро Бід-
нюк). 

Змагання відбувалися за коло-
вою системою. До складу кожної з 
команд входило по два чоловіки і 
одній жінці. Перше місце дістало-
ся команді Великих Гаїв, друге – 
Забойкам, третє – Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Переможця на-
городжено кубком, грамотами і 
медалями, призерів – грамотами 
та медалями. 

– Намагаємося рівномірно роз-
вивати в Тернопільському районі 
всі види спорту, – каже завідувач 
сектору молоді і спорту Терно-
пільської РДА Василь Заторський. 
– Змагання з настільного тенісу 
проводимо двічі на рік: у березні 
– розіграш кубка, у грудні – пер-
шість Тернопільського району. 
Працюємо над тим, щоб залучити 
до активних занять спортом як-
найбільше населення.

Спортивна весна

Завідувач сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Василь Заторський, головний 
суддя змагань Станіслав Шиманський з чемпіонами Тернопільського району з волейболу 

— командою с. Великі Гаї і “бронзовим” призером – командою с. Острів.


