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15 
травня в 
Тернопільській 
райдержадмі-
ністрації від-

бувся економічний семінар 
на тему “Європейський 
ринок: виклик чи нові можли-
вості”, в якому взяли участь 
представники Тернопільської 
районної державної адміні-
страції, Тернопільської 
районної ради, науковці та 
підприємці.

З вітальним словом до учасни-
ків семінару звернулися перший 
заступник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Богдан Ли-
хий, директор департаменту-
начальник управління інвестицій-
ної, зовнішньоекономічної діяль-
ності та міжнародного співробіт-
ництва департаменту економічно-
го розвитку Тернопільської об-
лдержадміністрації Руслан Кулик. 
Директор навчально-наукового ін-
ституту міжнародних економічних 
відносин ім. Богдана Гаврилиши-
на, кандидат економічних наук, 
доцент Ігор Таранов запросив 
учасників семінару взяти участь у 
роботі міжнародного тренінг-
центру, де можна обмінятися дум-
ками і контактами з провідними 
бізнесменами країн ЄС та світу. 

– Торік 27 червня було підпи-
сано економічну складову угоди 
про зону вільної торгівлі між 
Україною та країнами Євросою-
зу, – зазначила доцент кафедри 
міжнародної економіки Терно-
пільського національного еконо-
мічного університету Алла Уніят. 
– Євросоюз став головним тор-
говельним партнером України. 
Обсяг торгівлі товарами та по-
слугами між Україною та ЄС у 
минулому році становив 44 297,4 
млн. дол. США або 35,8% за-
гального обсягу торгівлі України. 
Експорт товарів та послуг до 
країн ЄС за цей період становить 
20 302,1 млн. дол. або 31,8% за-
гального обсягу експорту товарів 
та послуг України. В свою чергу, 
обсяг імпорту з країн ЄС сфор-
мувався в обсязі 23 995,3 млн. 
дол. або 40% загального обсягу 
імпорту в Україну.

За словами Алли Уніят, у дво-
сторонній торгівлі між Україною 
та Євросоюзом залишається не-
гативне сальдо, яке торік змен-
шилось у порівнянні з 2013 роком 
на 7 117,4 млн. дол. і становило 3 
693,2 млн. дол. Основу україн-
ського товарного експорту скла-
дають чорні метали, зернові куль-
тури, електричні машини і устат-
кування, руди, шлаки, зола, на-
сіння і плоди олійних рослин.

Продовження на 3 стор.

Учасники економічного семінару в Тернопільській райдержадміністрації (зліва направо): підприємець Борис Семеняк, директор ННІМЕВ ім. Б. Гаврилишина Ігор 
Таранов, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Тернопільської РДА Наталія Волошин, заступник директора департаменту-начальник управління ін-

вестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва департаменту економічного розвитку Тернопільської ОДА Руслан Кулик,  
заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька, перший заступник голови Тернопільської РДА Богдан Лихий, начальник відділу інвестиційної політики  
та зовнішньоекономічної торгівлі управління інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва департаменту економічного  

розвитку Тернопільської ОДА Тарас Копестинський, головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі Тернопільської РДА Галина Семенчук, доцент 
кафедри міжнародної економіки ТНЕУ Алла Уніят, заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний.
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Футбол ●

Актуальне інтерв’ю  ●

Петриківська сільська рада 
оголошує проведення громад-
ського обговорення щодо до-
бровільного об’єднання терито-
ріальних громад сіл Тернопіль-
ського району Тернопільської 
області.

Громадські обговорення бу-
дуть проводитись 24 травня 
2015 року о 17 год. у приміщен-
ні сільського клубу. З детальною 
інформацією можна ознайоми-
тись у Петриківській сільській 
раді.

Петриківський сільський 
голова Р. В. ЛАЗОРКО.

Як завершує освітня галузь 
Тернопільського району на-
вчальний рік? Про це ми по-
цікавилися у начальника від-
ділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації Василя 
Цаля. 

– Василю Зіновійовичу, роз-
кажіть, будь ласка, з якими успі-
хами освіта Тернопільського ра-
йону завершує навчальний рік? 

– У нас ще нема остаточних ре-
зультатів щодо успішності учнів 
Тернопільського району на зовніш-
ньому незалежному оцінюванні. 
Проведено аналіз результатів ли-
ше тих учнів, які є претендентами 
на золоті і срібні медалі. Відповідно 
до попередніх результатів ЗНО з 
української мови зазначу, що окре-
мі результати успішності школярів 
Тернопільського району можуть 
бути оскаржені, відтак цифри мо-
жуть змінитися. За попередніми 
даними відомі такі результати: у 
Баворівській ЗОШ І-ІІІ ст. є один 
претендент на золоту медаль, у 
Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. 
є один на золоту, ще один – на 
срібну, у НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  медаль ім. С. 
Балея” є чотири потенційні “золоті 
медалісти” і два “срібні”, у Велико-
гаївській школі передбачається 
вручення однієї золотої медалі і 
однієї срібної, у Великоглибочець-
кій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька два 
претенденти на золоту і два на 
срібну медалі, один претендент на 
золоту медаль у Лозівській ЗОШ 
І-ІІІ ст., у Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ 
ст. таких двоє, у Почапинській 
ЗОШ І-ІІІ ст. – один на золоту, один 
на срібну медалі. Загалом у Терно-
пільському районі є тринадцять 
претендентів на золоту медаль і 
сім на срібну. 

– Про що говорять ці резуль-
тати?

– Загалом зовнішнє незалежне 
оцінювання серед учнів Тернопіль-
ського району підтвердять оцінки, 
які їм ставили впродовж року вчи-
телі. З 27 претендентів двадцять 
стовідсотково отримають медалі. З 
тих, хто не отримає, різниця у ба-
лах дуже незначна.

– Яке значення мають сьо-
годні золоті і срібні медалі для 
вступу у вищий навчальний за-
клад?

– З введенням ЗНО Міністер-
ство освіти і науки України відміни-
ло пільги під час вступу у вищі на-
вчальні заклади для медалістів. 
Медалі пропонують вважати не 
більше ніж відзнакою. Істинний ме-
даліст підтвердить свої знання під 
час зовнішнього незалежного оці-
нювання, а медаль буде підтвер-
дженням успішного навчання. Ініці-
ативу Міносвіти підтримують у ву-
зах, проте відкидають в школах: на 
думку педагогів, в учнів пропадає 
стимул до знань.

– Новацією цьогорічного 
освітнього процесу в Україні в 
рамках підсумкового оцінюван-
ня одинадцятикласників є поєд-
нання ЗНО з української мови із 
державною підсумковою атес-
тацією з цього предмету.

– Цьогоріч ЗНО з української 
мови – пробне і є формою держав-
ної підсумкової атестації (ДПА) з 
української мови. Це означає, що 
додатково ДПА з української мови 
учень, який склав іспит з цього 
предмету в рамках ЗНО, у школі 
проходити не буде. За винятком 
тих випадків, коли учень не планує 
вступати до вищого навчального 
закладу України (двоє випускників 
Тернопільського району будуть 
вступати у польські вузи) або з по-
важних причин не взяв участь у 
ЗНО чи не набрав прохідного балу 
(таких у районі не зафіксовано). У 
2014-2015 навчальному році дер-
жавна підсумкова атестація впер-
ше відбувається не за міністер-
ськими збірниками завдань, а ви-
нятково за завданнями, які розро-
били шкільні педагоги.

 – Які ще особливості завер-

шального етапу навчального 
2014-2015 року?

– Як і було прогнозовано, у 
п’ятницю, 29 травня ц.р., навчаль-
ний рік у Тернопільському районі 
буде завершено. Збою у навчаль-
ному процесі через тривалі зимові 
канікули не відбулося, навчальну 
програму виконано у повному  
обсязі у терміни, встановлені Мі-
ністерством освіти і науки України.

– Отже, педагоги Тернопіль-
ського району виконали постав-
лені перед ними завдання. Чи 
вчасно відбувається виплата за-
робітної плати вчителям?

– Станом на травень Тернопіль-
ський район один з небагатьох в 
області, де заробітна плата педа-
гогам виплачується вчасно і в по-
вному обсязі. Під час формування 
бюджету на 2015 рік Тернопіль-
ською районною радою заробітна 
плата вчителям встановлена пріо-
ритетною статтею, яку поставили 
на першу позицію серед 
обов’язкових виплат, фінансування 
забезпечено на 12 місяців. Ще  
одним позитивним моментом у 
цьому сенсі є те, що починаючи з 
травня ц. р. освітня субвенція  
надходить двома частинами, а не 
трьома, як було раніше. Це дає 
змогу повноцінно виплачувати 
аванс та заробітну плату.

– Незабаром випускні вечо-
ри. Чи змінено формат прове-
дення таких заходів у Терно-
пільському районі в 2015 році?

– У зв’язку з тим, що в Україні 
війна, формат офіційної і неофіцій-
ної церемонії випускних у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах 
Тернопільського району, звісно, 
буде змінено. Сценарії цього за-
ходу формуватимуть дирекція шко-
ли спільно з батьківським коміте-
том. Відділ освіти Тернопільської 
РДА намагається підтримувати 
тенденцію децентралізації влади. 
Ми рекомендуємо шкільній грома-
ді поводитися стримано, уникати 
пишності у проведенні випускних, 
підтримувати національно-
патріотичний дух.

– Яке майбутнє сфері освіти 
Тернопільського району перед-
бачає реформа місцевого само-
врядування в рамках децентра-
лізації влади?

– Сказати щось остаточне і ці-
лісне про вигляд освітнього про-
цесу на 2015-2016 рік поки що не-
можливо. На цьому етапі відбува-
ється лише збір інформації щодо 
кількості навчальних закладів та 
чисельності учнівського колективу, 
щодо фінансового забезпечення 
навчальних закладів. Виходячи із 
загальних тенденцій 
адміністративно-територіальної 
реформи органів місцевого само-
врядування, можна вважати, що 
школи будуть укрупнювати. Є про-
писані норми щодо кількості дітей 
шкільного (250 осіб) і дошкільного 
віку (100 дітей)  в адміністративних 
центрах об’єднаних громад. Мож-

ливим буде об’єднання шкіл І-ІІ ст. 
з школами І-ІІІ ст. У рамках вимог 
до фінансового забезпечення сфе-
ри освіти Тернопільського району 
укрупнення загальноосвітніх на-
вчальних закладів не вважаю по-
зитивним явищем. Скорочення 
кількості класів не вигідне з еконо-
мічної точки зору. Оскільки обсяг 
державної освітньої субвенції за-
лежить від кількох критеріїв – у 
формулу підрахунку на початку ро-
ку вносяться дані щодо кількості 
учнів у школах Тернопільського ра-
йону, наповнюваність класів. Ви-
рівнюючий коефіцієнт (який фор-
мується раз у три роки) використо-
вується у тих випадках, коли біль-
шого фінансового забезпечення 
потребують ті регіони, де нема 
можливості забезпечити транспор-
том доправлення дітей у школи. Це 
означає, що школам Тернопіль-
ського району фінансово вигідна 
якомога більша кількість класів.

– Яким чином працюватиме-
те над збільшенням наповнюва-
ності сільських шкіл Тернопіль-
ського району у наступному на-
вчальному році?

– Зараз на завершальному ета-
пі перебуває формування програ-
ми щодо зменшення відтоку учнів у 
школи міста Тернополя. Ця про-
грама передбачає ряд конкретних 
заходів з відповідним фінансуван-
ням для тих шкіл, де є можливість 
збільшення кількості учнів. В рам-
ках співпраці відділу освіти Терно-
пільської РДА, дирекцій шкіл райо-
ну та громадськості плануємо, що 
у 2015-2016 навчальному році 
збільшення відбудеться в межах до 
300 учнів. В міських школах є ряд 
переваг, якими сільські у Терно-
пільському районі, на жаль, корис-
туватися не можуть. Приміром, 
групи продовженого дня, групи ко-
роткотермінового перебування 
учнів – такі групи у наших школах 
або відсутні, або їх кількість недо-
статня. Батьки не мають можли-
вості контролювати позаурочний 
час дітей, тому зараз їм зручніше 
возити їх у місто. 

– Про які саме навчальні за-
клади йдеться?

– Із ЗОШ І-ІІІ ст. – Великогаїв-
ська, Почапинська, Острівська, Ло-
зівська школи. Зі ЗОШ І-ІІ ст. – Пе-
триківська, Білецька, Шляхтинець-
ка школи. ЗОШ І ступеня – Підго-
роднянська. Звісно, це буде вели-
ке навантаження на і так скромний 
бюджет освіти, але у довготрива-
лій перспективі це дасть вигоду, 
дозволить виконати основне за-
вдання освітнього процесу в Тер-
нопільському районі – надати ґрун-
товні освітні послуги сучасного 
зразка.  

– Що нового у дошкільній 
освіті Тернопільського району? 

– З 15 травня ц. р. відділом 
освіти Тернопільської РДА прово-
диться перевірка харчування дітей 
у дошкільних навчальних закладах. 
Перший виїзд був у напрямку сіл 

Настасів, Мишковичі, Острів. Від-
радно, цьогоріч не зафіксовано 
жодного випадку харчового отру-
єння дітей у садочках – до цього 
наші фахівці ставляться дуже скру-
пульозно. Однак, виявлено певні 
недоліки в процесі організації ро-
боти працівників дошкільної освіти 
– ведення документації, догляд за 
станом приміщень, згідно з сані-
тарними нормами. 

Відкритим залишається питан-
ня щодо ціни на харчування дітей 
у дошкільних навчальних закла-
дах, адже нині 8 грн. на день на 
одну дитину – дуже низька ціна в 
сучасних економічних умовах. 
Скоріш за все, ця ціна буде пере-
глядатися на рівні Міністерства 
освіти і науки України в липні цьо-
го року, поки що йдеться орієн-
товно про 10-12 гривень. Це теж 
не та сума, яка дасть змогу забез-
печити повноцінний раціон дітей. 
Однак, слід пам’ятати, що дер-
жавний бюджет на 2015 рік фор-
мувався на рівні 2014-го, без вра-
хування швидких і об’ємних темпів 
росту цін в Україні.

– Чи ще хтось у Тернопіль-
ському районі повторив практи-
ку Великогаївської та Байко-
вецької сільських рад, які виді-
лили додаткові кошти зі своїх 
бюджетів на харчування дітей у 
дитячих садках?

– Наразі цього ніхто не повто-
рив. Знаю, що цю можливість роз-
глядає Гаї-Шевченківська сільська 
рада. Можливо, є й інші, але  
інформація про це мені невідома. 
Такий підхід – виключно рішення 
громади окремого населеного 
пункту. Все ж, у Тернопільському 
районі є сільські ради, які можуть 
дозволити собі фінансово допо-
могти дошкільним навчальним за-
кладам у забезпеченні харчування 
дітей. 

– Незабаром червень – час 
традиційних літніх таборів. Чи 
будуть застосовані нові тенден-
ції у проведенні цих заходів у 
Тернопільському районі?

– Останнім часом питання щодо 
літніх таборів у Тернопільському 
районі, мабуть, найнеоднозначні-
ше серед усіх, що стосуються на-
вчального процесу. З одного боку, 
маємо Закон України “Про оздо-
ровлення та відпочинок дітей”, де 
чітко прописані норми, порядок 
оздоровлення і відпочинок школя-
рів, зокрема, у сільській місцевості. 
З іншого боку, виникає колізія цьо-
го закону із Законом України “Про 
державний бюджет на 2015 рік”, де 
в нормах щодо використання освіт-
ньої субвенції не надано можли-
вості витрат на оздоровлення та 
відпочинок дітей. Ця колізія поро-
джує ряд проблем, однак, у Терно-
пільському районі вирішено про-
вести літні оздоровчі табори з 
денним перебуванням дітей у за-
гальноосвітніх школах, для дітей 
пільгових категорій будуть придба-
ні путівки. Відділ освіти Тернопіль-
ської РДА у цьому напрямку пра-
цює над залученням учнівської мо-
лоді до відпочинку та оздоровлен-
ня у таборах з денним перебуван-
ням. Цьогоріч плануємо дещо віді-
йти від застарілого, ще з радян-
ських часів, формату проведення 
таких таборів, який серед освітян 
жартома називають “відпочинок ді-
тей на асфальті”. У Тернопільсько-
му районі є ентузіасти, які демон-
струють вдалий приклад прове-
дення літніх таборів – зокрема, 
Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. та Мишко-
вицька ЗОШ І-ІІІ ст., які торік вдало 
використали патріотичну тематику 
(Лозова) і тему духовного спряму-
вання (Мишковичі), розробили ці-
каву програму таборування з різ-
ними формами роботи. Плануємо 
залучити до роботи волонтерів. 
Тривалість таборування у навчаль-
них закладах Тернопільського ра-
йону – 14 днів, орієнтовний час 
проведення – з 2 до 18 червня.    

– Дякую за розмову, Василю 
Зіновійовичу.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Василь Цаль:  
“ЗНО підтвердить оцінки, які впродовж 

року ставили вчителі своїм учням”

Начальник відділу освіти Тернопільської  
райдержадміністрації Василь Цаль. 

Результати третього туру чемпі-
онату Тернопільського району з 
футболу: вища ліга – Дубівці–
Дичків 3:1, Біла–Великі Бірки 1:3, 
Озерна–Велика Березовиця 3:3, 
Великі Гаї–Грабовець 1:2, Велика 
Лука-Мишковичі–Товстолуг 1:1, 
Шляхтинці–Плотича 1:4; перша лі-
га – Великий Глибочок–Довжанка 
2:0, Гаї Шевченківські–Прошова 
1:2, “Динамо” (Ступки)–Білоскірка 
4:2, Романівка–Острів 1:2, 
Пронятин–Кутківці 2:1, Байківці–
Івачів 2:2; друга ліга – Лозова–
Підгороднє 2:0, Жовтневе–Смиківці 
3:3, Ігровиця–Баворів 2:0, Малий 
Ходачків–Забойки 2:3, Велика 
Лука-Мишковичі-2–Товстолуг-2 
0:1, Петриків–Залізці 0:2.

У четвертому турі (24 травня) 
зустрічаються: вища ліга – Великі 
Бірки–Дубівці, Дичків–Біла, 
Грабовець–Озерна, Велика 
Березовиця–Великі Гаї, Товстолуг–
Шляхтинці, Плотича–Велика Лука-
Мишковичі; перша ліга – Прошова–
Великий Глибочок, Довжанка–Гаї 
Шевченківські, Острів–”Динамо” 
(Ступки), Білоскірка–Романівка, 
Івачів–Пронятин, Кутківці–Байківці; 
друга ліга – Смиківці–Лозова, 
Підгороднє–Жовтневе, Забойки–
Ігровиця, Баворів–Малий Ходачків, 
Залізці–Велика Лука-Мишковичі-2, 
Товстолуг-2–Петриків.

9 травня ц. р. на стадіоні села 
Великі Гаї відбувся фінал змагань 
із футболу на кубок Тернопільської 
районної ради ФСТ “Колос”. В 
основний час команда Мишкович 
зіграла з командою Великих Бірок 
у нульову нічию. В серії післямат-
чевих пенальті перемогу з рахун-
ком 3:4 святкували великобірків-
ські футболісти. 

Кубок районної 
ради ФСТ 
“Колос” –  

у Великих Бірок

Лариса ДМИТРЕНКО, 
начальник відділу взаємодії  

з роботодавцями ТМРЦЗ.

28 грудня 2014 року Верхо-
вною Радою України ухвалено 
Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформу-
вання загальнообов’язкового 
державного соціального стра-
хування та легалізації фонду 
оплати праці» (далі Закон № 
77), який набув чинності 1 січ-
ня 2015 року. Зазначеним за-
коном внесено ряд змін до 
нормативно-правових актів, в 
тому числі до Кодексу законів 
про працю України.

Відтак, з 1 січня 2015 року фі-
зична особа-підприємець самостій-
но оформляє договір з найманим 
працівником. Цей договір склада-
ється у двох примірниках, один з 
яких знаходиться у роботодавця, а 
другий у — працівника (термін збе-
рігання трудових договорів - 75 
років). 

Зняття з реєстрації трудових до-
говорів у випадку їх розірвання, які 
були зареєстровані в службі зайня-
тості до 01.01.2015, здійснюється в 
центрі зайнятості. 

За більш детальною інформаці-
єю звертайтесь у відділу взаємодії 
з роботодавцями Тернопільського 
міськрайонного центру зайнятості 
(тел.: 52-71-35, 52-74-52, 23-57-46, 
52-44-47).

Зверніть увагу ●

Трудові 
договори  
по-новому
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Як повідомила науковець, зона 
вільної торгівлі – це широкомасш-
табна за змістом торговельна уго-
да, спрямована на зменшення та 
скасування тарифів, які застосову-
ються сторонами щодо товарів, на 
лібералізацію доступу до ринку по-
слуг. Це сприяє приведенню укра-
їнських правил та регламентів, що 
стосуються бізнесу, у відповідність 
правилам та регламентам ЄС з 
метою забезпечення вільного руху 
товарів і послуг між двома сторо-
нами та взаємного недискриміна-
ційного ставлення до компаній, 
товарів і послуг на території Укра-
їни та ЄС. 

– Одразу після підписання Уго-
ди 83,1% продукції українського 
сільського господарства ввозити-

меться до ЄС без мита, – зазна-
чила Алла Уніят. – Експортне мито 
має знизитися до нуля протягом 
десяти років, а на решту 14,9% 
категорій сільгосптоварів ЄС вста-
новлює тарифні квоти, фактично 
бронює кількість продукції, яку 
Україна може ввозити без митного 
тарифу. Це стосується найбільш 
чутливих із точки зору міжнародної 
торгівлі товарів. Наприклад, Украї-
на ввела квоти на імпорт свинини, 
м’яса птиці і цукор. ЄС – на 36 ви-
дів товарів сільської та харчової 
промисловості. В межах встанов-
лених квот ці категорії української 
сільгосппродукції ввозитимуться 
до ЄС без мита, однак потім його 
доведеться сплачувати.

Для українських виробників 
найсуттєвішим буде зниження та-
рифних обмежень з боку ЄС у лег-
кій промисловості, хімічній про-
мисловості, машинобудуванні, 
харчовій промисловості, що спри-
ятиме покращенню доступу укра-
їнських виробників до відповідних 
європейських ринків. Водночас, 
Україна поступово відкриє свій ри-
нок для товарів, які виробляються 
в ЄС. Зниження українських ввіз-
них мит створює можливості зни-
ження внутрішніх цін на відповідні 
товари. За словами Алли Уніят, 
скасування вивізних мит знизить 

доходи державного бюджету, які, 
ймовірно, будуть повністю компен-
совані внаслідок зростання екс-
порту. 

– Лібералізація торгівлі протя-
гом перших десяти років буде 
асиметричною, оскільки ЄС зни-

зить митні ставки одразу, тому 
українські товари будуть у вигідні-
шій позиції стосовно імпортованих 
європейських на внутрішньому 
ринку, зможуть вийти на ринки ЄС 
– звісно, лише виконавши умови, 
необхідні для лібералізації нета-
рифних правил торгівлі, – зазна-
чила Алла Уніят. – Це потребува-
тиме значних інвестицій у рефор-
мування чи не всіх галузей еконо-
міки України.

Начальник відділу інвестицій-
ної політики та зовнішньоеконо-
мічної торгівлі управління інвес-
тиційної, зовнішньоекономічної 
діяльності та міжнародного спів-
робітництва департаменту еко-
номічного розвитку Тернопіль-
ської ОДА Тарас Копестинський 
зазначив, що зовнішня торгівля 
Тернопільської області в 2014 
році не отримала значного пози-
тивного ефекту через скасування 
мит. Експортерам Тернопільщи-
ни важко знайти ринки збуту в 
ЄС через нетарифні бар’єри, 
квоти та низьку конкурентоздат-
ність своєї продукції. Найбільшу 
вигоду отримали підприємства з 
іноземними інвестиціями, які ін-
тегровані у глобальний ринок. 
Виробники конкурентоздатної 
аграрної продукції наростили 
експорт, однак їхня продукція 
підлягає квотуванню. За словами 
Тараса Йосиповича, промисло-
вим підприємствам Тернопіль-
ської області необхідно не тільки 
сертифікувати свою продукцію, 
але й модернізувати технологіч-
ний процес. 

– Тернопільський район – один 
із найбільших на Тернопільщині 
експортерів у країни Європи: 
Польщу, Литву, Латвію, Німеччину, 
Словенію, Швейцарію, Чехію, – 
сказав перший заступник голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції Богдан Лихий. – Найбіль-
шим експортером є підприємство 
з іноземними інвестиціями, світо-
вий виробник кабельно-
провідникової продукції для авто-

мобілів концерну “Фольксваген” 
ТзОВ “СЕ Борднетце-Україна”, яке 
наполовину наповнює районний 
бюджет. Пріоритетні напрямки за-
лучення іноземних інвестицій в 
економіку Тернопільського району 
– агропромисловий комплекс, ма-
шинобудування і металообробка, 
промисловість будівельних матері-
алів, розвиток об’єктів туристич-
ної, рекреаційної та придорожньої 
інфраструктури. Конкурентними 
перевагами вкладення інвестицій 
в економіку району є наявність 
місцевої сировинної бази, незаді-
яних у виробництві об’єктів неру-
хомості та земельних ділянок, 
зручне транспортне сполучення. 
Наше основне завдання – навчи-
тися імпортувати сировину і виго-
товляти з неї готову продукцію для 
експорту. Працюємо над покра-
щенням економічного мікроклімату 
Тернопільського району, налаго-
джуємо зв’язки з інвесторами та 
іноземними партнерами. 

Європейський ринок: 
виклик чи нові можливості?

Начальник відділу інвестицій-
ної політики та зовнішньоеко-
номічної торгівлі управління 
інвестиційної, зовнішньоеко-
номічної діяльності та міжна-

родного співробітництва 
департаменту економічного 

розвитку Тернопільської ОДА 
Тарас Копестинський: “Про-

мисловим підприємствам Терно-
пільської області необхідно не 
тільки сертифікувати свою про-

дукцію, але й модернізувати 
технологічний процес”. 

З вітальним словом до учасни-
ків економічного семінару 

звернувся заступник директора  
департаменту-начальник управ-
ління інвестиційної, зовнішньо-
економічної діяльності та між-

народного співробітництва 
департаменту економічного 

розвитку Тернопільської ОДА 
Руслан Кулик.

Доцент кафедри міжнародної 
економіки ТНЕУ Алла Уніят: 

“Одразу після підписання Угоди 
про зону вільної торгівлі 83,1% 

продукції українського сіль-
ського господарства ввозити-

меться до ЄС без мита”.

Перший заступник голови 
Тернопільської РДА Богдан 

Лихий: “Наше основне завдання 
– навчитися імпортувати сиро-
вину і виготовляти з неї готову 

продукцію для експорту”. 

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор по РН та 

ГФ СДІМ МГБ 
Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

Жителі Тернопільщини 
продовжують потрапляти у 
тенета інтернет-шахраїв. 
В аферистів одна мета – 
вивідати реквізити банків-
ських карткових рахунків, 
а потім зняти з них гроші.

Від такої шахрайської схеми 
потерпів 29-річний житель Тер-

нополя. Чоловік розмістив на 
сайті “OLX” оголошення про 
продаж автозапчастин до авто-
мобіля. Згодом до нього зате-
лефонував невідомий, якого, 
начебто, зацікавила пропози-
ція. Обговоривши деталі, про-
давець та покупець зійшлися 
на ціні. Тернополянин продик-
тував співрозмовнику номер 
банківської картки, аби він зміг 
перерахувати туди гроші. В ре-
зультаті – з рахунку продавця 
викрали 6500 гривень. За до-
помогою потерпілий звернувся 
до правоохоронців.

Така ж неприємність спітка-

ла жительку смт Великі Бірки 
Тернопільського району. Так, 
13 травня 2015 року о 13:40 
год. у чергову частину Терно-
пільського РВ УМВС надійшла 
заява від громадянина М. 1988 
р. н., жителя селища Великі 
Бірки з проханням допомогти 
повернути кошти в сумі 1245 
грн., які 12 травня 2015 року 
були зняті з кредитної картки 
“ПриватБанк”. Як з’ясувалося, 
напередодні дружина громадя-
нина М. розмістила в мережі 
інтернет фото особисто виши-
тих картин. Знайшовся поку-
пець, який повідомив, що хоче 

купити картину. Сказав, що він 
не місцевий, а тому зручніше 
перерахувати кошти на картку 
через банк. Дружина  гр. М., не 
підозрюючи біди, сказала но-
мер кредитної картки “Приват-
Банк”, з якої зловмисник шах-
райським способом зняв 1245 
грн. 

Працівники міліції вкотре за-
кликають жителів області та 
району бути уважними з опера-
ціями купівлі-продажу у всес-
вітній мережі: не зберігайте за-
ощадження на одній банківській 
картці; заведіть спеціальну 
картку для інтернет-розрахунків; 

не вказуйте в оголошеннях, 
розміщених у мережі Інтернет, 
номери телефонів, які 
“прив’язані” до вашої банків-
ської картки; не надавайте ні-
кому особистої інформації (но-
мер банківської картки, рахун-
ку, пін-код тощо), особливо в 
телефонному режимі; регуляр-
но перевіряйте рахунок у пла-
тіжній системі і на картці. Якщо 
ваш банк надає послугу смс-
повідомлень, обов’язково ви-
користовуйте її, бо це най-
швидший спосіб отримати ін-
формацію про стан вашого ра-
хунку. 

Кримінал  ●

Тернополян обкрадають в інтернеті

Передплата-2015
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово”  
на ІІ півріччя 2015 року

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

Щиросердечно 
вітаємо з 80-
річчям дорогого 
чоловіка, любля-
чого батька, діду-
ся Ярослава  
М и к о л а й о в и ч а 
БЕРЕЗОВСЬКОГО з 
села Грабовець  
Тернопільського району.

Зорить чудова Ваша дата,

Цей світлий день – Ваш ювілей.

У дім уже заходить свято

З вітанням друзів та гостей.

Хай незліченні будуть роки,

Багаті сонцем та добром,

Веселим спів, легкими кроки,

Хай доля сповниться теплом.

З повагою — дружина Ганна, 
дочка Людмила і зять Василь, 

син Василь та невістка 
Катерина, онуки Андрій, 

Олена, Ігор, Ірина, Ярослав, 
Оля, Наталя, Ян, правнуки 

Марчик і Веронічка.

Вітаємо з 80-річчям Ярослава 
Миколайовича БЕРЕЗОВСЬКО-
ГО з села Грабовець Тернопіль-
ського району.

Ми щиро Вас поздоровляємо,

Добра Вам зичимо сповна,

Багато світлих днів бажаємо

На довгі, щедрі, благії літа.

З повагою — брат Орест з 
сім’єю, свати з Петрикова, 

Скоморохів, Баворова, 
Товстолуга і Львова.

Вітаю з днем народження вихо-
вателя дитсадка с. Мишковичі  
Галину Володимирівну  
БУТЕНИЦЬ.

Здоров’я, щастя зичу не на рік,

На все життя бажаєм його щиро,

Щоб радісним і довгим був Твій вік,

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою – подруга Надія 
Федорчук з села Шляхтинці.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження соціаль-
ного робітника с. Довжанка  
Марію Степанівну ДОЛІШНУ, 
інспектора з кадрів Наталію  
Іванівну ШМІД.

Хай здоров’я, радість і достаток,

Сиплються не мов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято, 

І дарує Вам багато літ!

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
заступника директора з виховної 
роботи Ольгу Ігорівну ЛИТВИН.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з ювілеєм  соціального праців-
ника Марію Йосипівну  
БАКАЛЕЦЬ.

З днем народження щиро вітаємо,

Щастя  і здоров’я Тобі ми бажаємо!

Хай сміється доля , як калина  в лузі,

Нехай Тебе щастя , як дощ обливає,

Нехай Тебе радість завжди зустрічає.

Нехай Тебе любить хто милий душі,

Цього ми бажаєм Тобі від душі.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, районна організація проф-
спілки працівників культури та бі-
бліотечні працівники Тернопіль-
ського району щиро вітають  
із 45-річчям завідуючу бібліотекою-
філією с. Ангелівка Світлану  
Василівну  ТКАЧУК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

Педагогічний колектив Шляхти-
нецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвін-
ського вітає з днем народження 
вчителя Надію Романівну ПРУС.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя україн-
ської мови та світової літератури 
Зіновію Андріївну БАЙ, вчителя 
початкових класів Ларису  
Мирославівну ДОЛЬНУ.

Бажаємо здоров’я міцного,

Щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм.

Щоб серце ваше зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку,

І довгого-довгого щедрого віку.

Вітаємо! ●

Висловлюємо щиру вдячність доценту, хірургу Тернопільського  
обласного онкологічного диспансеру Леоніду Миколайовичу  
Скакуну та анестезіологу Миколі Миколайовичу Кочуну за вдало 
проведену операцію волонтеру з Тернопільщини Сергію Сарабуну, 
який понад рік особисто забезпечує доставку допомоги для україн-
ської армії на Сході України. Складнощі, пов’язані з волонтерською 
діяльністю, серйозно підірвали здоров’я Сергія Йосиповича, однак із 
допомогою фахових лікарів та медичного персоналу Тернопільського 
обласного онкологічного диспансеру операція пройшла успішно і 
Сергій Сарабун іде на поправку. Нехай Ваше добро повернеться до 
Вас сторицею, дорогі лікарі!

З повагою — волонтери Тернопільщини.

Вдячність  ●



Програма телепередачП’ятниця, 22 травня 2015 року

25 травня
Понеділок 

26 травня
вівторок

27 травня
середа

28 травня
Четвер

29 травня
П’ятниця

30 травня
субота

31 травня
неділя

ут 1
06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.05, 17.55, 18.50,
         22.40, 23.55 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.15 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
11.00 Гурт “Авiатор”.
12.30 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 М/ф.
14.15 Дитячi iсторiї.
14.35 Школа Мерi Поппiнс.
14.55 Хто в домi хазяїн?
15.15 Нотатки на глобусi.
15.55 Книга.ua.
16.30 Концертна програма Рибчинського.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 “Подорожнi” з О. Герасимюк.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
           з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
          19.30, 23.25 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40, 11.00 “Чотири весiлля-2”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Хорошi руки”.
22.10 “Грошi”.
23.40 “Мiнкульт”.
00.20 Бойовик “Розвiдка”. (3).

інтер
05.05 “Подробицi тижня”.
06.25 М/ф.
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 “Небесна любов”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.15, 14.20 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Погана кров”. (2).
23.05 Т/с “Завжди говори “завжди”-3”.

TV-4
06.00 Т/с.«Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 Програма «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». (1).
11.00 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Поклик предків». (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т.с.«Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Миротворці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 М/с “Муча Луча”.
06.35, 19.15 Надзвичайнi новини.
07.20, 9.15 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.25 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.20 Т/с “Перетинаючи межу”.
12.05, 13.20, 16.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф “Скарб Амазонки”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Денна варта”. (2).

стб
05.45, 16.00 “Все буде добре!”
07.15, 18.20 “За живе!”
08.40 Т/с “9 мiсяцiв”.
10.40 Х/ф “За двома зайцями”.
12.05 Х/ф “Москва-Лопушки”.
14.00, 19.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
20.55 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Детектор брехнi-7”.
00.05 “Один за всiх”.

новий канал
06.05, 7.25, 7.30, 7.55 Kids’Time.
06.06 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.26 М/с “Барбоскiни”.
07.31 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.56 Уральськi пельменi.
10.00 “Єралаш”.
10.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.05 Х/ф “Пiрати Карибського моря:
          На дивних берегах”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.30 Пристрастi за Ревiзором.
23.20 Т/с “Молодiжка-2”. (2).

канал “україна”
05.50 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Моє нове життя.
11.00 Т/с “Поклич, i я прийду”.
15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Форсаж”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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 М/ф “Барбi: Принцеса i поп-зiрка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.30 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.25 Т/с “Два батька
         i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 М/ф “Фантастичний мiстер Лис”.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Роки і долі”.
10.35 “Назбиране”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Скарби роду”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Духовні скарби України”.
15.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. “Заповіт”.
15.35 “Дорогою додому”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 Д/Ф “Третя влада в Україні”.
17.10 “Мальовниче Тернопілля”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Невигадані історії”.
18.00 “Симфонія дерева”.
18.20 “Моя улюблена робота”.
18.30 “Сад. Город. Квітник”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Урок для батьків”.
20.30 Соціальна реклама.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 11.50, 13.45, 17.55, 
22.40, 23.55 Погода.
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 “Подорожнi” з О. Герасимюк.
11.20 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.10 Дитячi iсторiї.
14.30 Хочу бути.
14.55 Фольк-music.
16.20 Свiтло.
16.55 Д/ф “Гра на водi”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Стеком i шаблею”.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
        19.30, 23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.00, 21.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
22.10 “Чотири весiлля-4”.
23.45 Бойовик “Розвiдка”. (3).
00.40 Комедiя “Поворот навпаки”.

інтер
05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
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 “Небесна любов”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” з
          Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.30, 14.20 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15, 23.05 Т/с “Завжди
          говори “завжди”-3”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Погана кров”. (2).
01.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Живий». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 Культура і мистецтво.
17.45 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Прямий ефір з міським
         головою Тернополя.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Болотний диявол». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Перетинаючи межу”.
11.50, 13.20 Т/с “Снайпери.
        Любов пiд прицiлом”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
16.45 Т/с “Наркомiвський обоз”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Винищувачi”.
00.10 Х/ф “Бiй з тiнню-2. Реванш”. (2).

стб
04.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.05, 16.00 “Все буде добре!”
06.35, 18.25 “За живе!”
07.45 Т/с “9 мiсяцiв”.
09.40 Х/ф “Операцiя 
         “И” та iншi пригоди Шурика”.
11.20 “МастерШеф-3”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.30, 7.55 Kids’Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.26 М/с “Барбоскiни”.
07.31 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.56 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.00 Т/с “Молодiжка-2”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Темний свiт: рiвновага”.
23.05 Т/с “Молодiжка-2”. (2).

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 Т/с “Погляд з вiчностi”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
         Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Практика”.

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Попелюшка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
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 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Джентльмени Бронко”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. 
           Українська місія”.
10.35 “В об’єктиві ТТБ”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Будьте здорові”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Сад. Город. Квітник”.
13.50 “Моя улюблена робота”.
14.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. “Заповіт”.
14.40 “Мальовниче Тернопілля”.
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Невигадані історії”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Замки Тернопілля”.
17.15 “Генії першого роду”.
18.00 “Видатні волиняни”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.45 “Велети духу і слави. 
         Українська місія”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Зона ризику”.
20.25 “Край, в якому я живу”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Приходьте 
         у мій світлий сад…”.
21.30 “Європа очима українця”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

ут 1
06.00 Вертикаль влади.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 11.50, 17.55, 18.50,
          22.35, 23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.35 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.25, 0.25 Вiд першої особи.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20 Про головне.
10.10 Д/ф “Гра на водi”.
11.20 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 М/ф.
14.50 Дитячi iсторiї.
15.30 Як ваше здоров’я?
16.05 Х/ф “Прада i почуття”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
21.35 Новини. Спорт.
22.00 Слiдство.інфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
           16.45, 19.30, 23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.00, 21.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
22.10 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.45 Бойовик “Розвiдка”. (3).
00.40 Драма “Коко до Шанель”. (2).

інтер
05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
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 “Небесна любов”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.30, 14.20 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15, 23.05 Т/с “Завжди 
          говори “завжди”-3”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Погана кров”. (2).
01.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 9.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35  «Слідства.інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом. 
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Боги річкового світу». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Вічна північ». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Перетинаючи межу”.
11.55, 13.20, 16.45 Т/с “Наркомiвський
          обоз”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Винищувачi”.
00.05 Х/ф “Бiй з тiнню-3. 
         Останнiй раунд”. (2).

стб
05.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.35, 16.00 “Все буде добре!”
07.05, 18.25 “За живе!”
08.15 Т/с “9 мiсяцiв”.
10.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.05 “МастерШеф-3”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Т/с “Молодiжка-2”.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Темний свiт: рiвновага”.
23.05 Т/с “Молодiжка-2”. (2).

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 Т/с “Погляд з вiчностi”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
       Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Практика”.

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Бiляночка та Розочка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
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 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Мiс Березень”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. 
         Українська місія”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Видатні волиняни”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 Д/Ф “Леся Українка”.
13.40 “Симфонія дерева”.
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Край, в якому я живу”.
15.00 “Скарби музеїв Полтавщини”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. “Заповіт”.
17.40 “Так було”.
18.00 “У світі незвичайного”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 Д/Ф “Таємниці Межигір’я”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Своє, українське”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.20 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.00 Богослужiння у день Святої Трiйцi.
12.00 Як це?
12.25 Хто в домi хазяїн?
12.45 Школа Мерi Поппiнс.
13.00 Хочу бути.
13.25 Музична академiя Junior.
15.05 Фольк-music.
16.05 Д/ф “Iгор Шамо. Києве мiй!”
16.35 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
17.35 Театральнi сезони.
18.00 Х/ф “Марiя з Назарета”.
19.55 Д/ф “Повернення на мапу”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика 
         на Першому. Bahroma.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Концерт “Як у нас на Українi”.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Планета 51”.
07.40 М/ф.
08.05, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт: Латинська Америка”.
12.05 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.25 “Мультибарбара-2015”.
14.00 “Лiга смiху. Чемпiонат України з гумору”.
17.15 Комедiя “Неймовiрнi пригоди
         iталiйцiв у Росiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
00.00 Драма “Стукачка”. (3).

інтер
05.55 Х/ф “Зелений фургон”.
07.00 “Подробицi” — “Час”.
07.40 “Вдалий проект”.
08.30 “Готуємо разом”.
09.30 Новини.
10.00, 11.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.55 Х/ф “Приморський бульвар”.
14.25 Т/с “Любов у спадок”.
18.00 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
00.15 Х/ф “Малена”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Таємниця записної книжки». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архіка-
тедрального собору УГКЦ м. Тернополя. 
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Маленькі викрадачі». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства.інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Золоте стремено».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Френкі та Джонні одружені». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
06.10 Факти.
06.45 М/с “Муча Луча”.
07.25 Зiрка YouTube.
09.20 Дивитися всiм!
10.20 Т/с “Винищувачi”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Джампер”.
15.10 Х/ф “Ейс Вентура. Детектив
          із розшуку домашнiх тварин”.
16.55 Х/ф “Ейс Вентура. Поклик природи”.
18.45 Факти тижня.
20.25 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
22.20 Х/ф “Маска”.
00.15 Х/ф “Stаrперцi”. (2).

стб
05.00 Х/ф “Щиро Ваш...”
06.20, 2.55 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
07.55, 10.50 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
08.55 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на майданi”.
15.05 Х/ф “Уламки щастя”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Один за всiх”.
22.10 “Детектор брехнi-7”.
23.50 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
06.10, 8.04 Kids’Time.
06.11 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.05 Х/ф “Хронiки Нарнiї: принц Каспiан”.
10.45 Т/с “Темний свiт: рiвновага”.
18.45 Х/ф “Як стати принцесою-2”.
21.00 Х/ф “Вовки”. (2).
23.00 Х/ф “Перевертень”. (3).
00.45 Х/ф “Лiмб”. (2).

канал “україна”
05.40, 22.00 Х/ф “Сюрприз для коханого”.
07.20 Подiї.
08.00 Х/ф “Заїжджий молодець”.
10.00 Т/с “Коханi жiнки Казанови”.
14.00 Моє нове життя.
15.00 Т/с “Провидець”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Провидець”.
23.50 Великий футбол.

тет
06.00 М/ф “Роботи”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.00 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.30 М/с “Ескiмоска”.
10.40 М/с “Мiкi Маус”.
11.00 М/ф “Пухнастi проти зубастих”.
12.40 М/ф “Барбi: Марiпоза 
       та принцеса фей”.
14.00 М/ф “Lego: Пригоди Клатча Паверса”.
15.25 Обережно, дiти!
16.10 Х/ф “Життя пiсля випускного”.
17.50 Х/ф “Я, знову я та Iрен”.
20.00 Вiталька.
22.15 Х/ф “Неваляшка-2”. (2).
00.00 Х/ф “Клас”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі “.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту”.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.35 “Край, в якому я живу”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.30 “Моє фольклорне Тернопілля”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Храми Поділля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. “Заповіт”.
17.35 “М-хвиля”.
18.00 “Назбиране”.
18.30 “Професійні ігри”.
19.00 “Музичний калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
21.55 “Духовні скарби України”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 Д/Ф “Художник Катерина Білокур”.
22.30 “Мгарський монастир”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 11.00, 17.55,
         22.40, 23.55 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.35 Перша студiя.
11.20 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
12.20 Слiдство.інфо.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.10 Музична академiя Junior.
15.35 Надвечiр’я...
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.25 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
20.00 Про головне.
21.35 Новини. Спорт.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

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”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.00, 21.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Казкова Русь-2015”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Бойовик “Розвiдка”. (3).

інтер
05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
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 “Небесна любов”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.30, 14.20 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15, 23.05 Т/с “Завжди 
         говори “завжди”-3”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Погана кров”. (2).
01.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Мер». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Україна.
         Перезавантаження.
21.30 Наші вітання.
21.40 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Прекрасна Рита». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Перетинаючи межу”.
11.55, 13.20 Т/с “Наркомiвський
         обоз”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
16.45 Т/с “Непереможний”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Винищувачi”.
00.05 Х/ф “Навколо футболу”. (2).

стб
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.15, 18.25 “За живе!”
09.35 Т/с “9 мiсяцiв”.
11.40 “МастерШеф-3”.
19.50 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Молодiжка-2”.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Темний свiт: рiвновага”.
23.05 Т/с “Молодiжка-2”. (2).

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 Т/с “Погляд з вiчностi”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
         Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Практика”.

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Гензель i Гретель”.
12.30 Т/с “Та, що
        говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
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 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Тiло Дженнiфер”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. 
        Українська місія”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “У світі незвичайного”.
12.15 Д/Ф “Кам’яні могили”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Перлини 
          Прибузького краю”.
14.00 Д/Ф “Тарас Шевченко.
          “Заповіт”.
14.40 “Велети духу і слави.
          Українська місія”.
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 Д/Ф “Життя і безсмертя книги”.
17.30 “Живе багатство України”.
18.00 “Вони прославили
          наш край”.
18.20 Д/Ф “Третя влада 
          в Україні”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Що робити?”
20.25 “Край, 
         в якому я живу”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Уряд на зв’язку 
         з громадянами”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 12.20,
         22.50, 23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
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.
10.35 Х/ф “Рай океану”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.10 Музична академiя Junior.
15.40 Вiра. Надiя. Любов.
16.35 Музичне турне.
17.45 Театральнi сезони.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
21.35 Новини. Спорт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 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”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 Драма “Б’ютiфул”. (2).

інтер
05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.25 М/ф.
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 “Небесна любов”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.30, 14.20 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди
        говори “завжди”-3”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Травневi стрiчки”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Україна. Перезавантаження.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Друзі по розуму». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Спокута». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Перетинаючи межу”.
11.55, 13.20, 16.50 Т/с “Непереможний”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Х/ф “Сволота”. (2).
23.20 Х/ф “Втеча”. (2).

стб
06.50 Х/ф “До Чорного моря”.
08.10 Х/ф “Довгоочiкувана любов”.
10.05 Х/ф “Холодне серце”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Холостяк-5”.
00.40 Х/ф “Оповiдь про те, як 
        цар Петро арапа одружив”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Т/с “Молодiжка-2”.
18.20 Абзац!
19.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
       принц Каспiан”.
22.00 Х/ф “Я 
         четвертий”. (2).
00.10 Х/ф “Лiмб”. (2).

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 Т/с “Погляд з вiчностi”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
        Рай там, де ти”. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Практика”.

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Братик i сестричка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.10 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
18.40 М/ф “Lego: Пригоди
        Клатча Паверса”.
20.10 М/ф “Рапунцель: 
          Заплутана iсторiя”.
22.00 Х/ф “Родинне весiлля”. (2).
00.00 Х/ф “Бет Купер, 
        я кохаю тебе”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.26 Погода. Анонси.
10.30 “Велети духу і слави.
          Українська місія”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Живе багатство України”.
12.20 “До народних джерел”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Мгарський монастир”.
14.00 “Що робити?”
14.55 “Вони прославили наш край”.
15.15 Д/Ф “Тарас Шевченко.
         “Заповіт”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Золота провінція”.
17.30 “Cлово має 
         народний депутат”.
18.00 “Учнівський щоденник”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Край, в якому я живу”.
18.35 “Сад. Город. Квітник”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Удосвіта”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
           рятувальник”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення
         у цифровому форматі.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 9.00, 22.35 Погода.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.40 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Перша студiя.
09.55 Зроблено в Європi.
10.10 Нотатки на глобусi.
10.30 Український корт.
11.00 Книга.ua.
11.45 Д/ф “Iндiя та Європа: палiмпсест”.
12.10 Д/ф “Шiсть ярдiв грацiї”.
13.00 Свiтло.
13.40 Д/с “Сага старовинної пущi”.
14.55 Концертна програма.
16.35 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.35 Чоловiчий клуб.
18.05 Х/ф “Марiя з Назарета”.
20.00 Д/ф “Вони боролись до загину”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з О. Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 “Грошi”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Свiтське життя”.
10.35 Мелодрама “Тато в законi”.
14.25 “Вечiрнiй Київ-2015”.
16.30 “Вечiрнiй квартал в Буковелi”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.00 “Лiга смiху. Чемпiонат 
        України з гумору”.
00.00 Бойовик “Термiнатор”. (2).

інтер
05.20 “Подробицi” — “Час”.
06.10 М/ф “Ну, постривай!”
06.40 Х/ф “Автомобiль, скрипка 
        i собака Клякса”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “Зелений фургон”.
12.35 Т/с “I все-таки я люблю...”
14.30 Т/с “Любов у спадок”.
18.00 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
22.00 Концерт “Команда, 
       без якої нам не жити”.
00.00 Т/с “Мiнус один”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Таємниця записної 
        книжки». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.00 «Компроміс».
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Життя і смерть 
        Пітера Селлерса». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Маленькі викрадачі». (1).
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Х/ф «Перепустка». (1).
23.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.40 М/с “Муча Луча”.
06.20 Секретний фронт.
07.05 Антизомбi.
08.00 Дiстало!
09.00 Цивiльна оборона.
10.05 Iнсайдер.
11.05 Т/с “Непереможний”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Винищувачi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Сволота”. (2).
22.10 Х/ф “Сестри”. (2).
23.55 Х/ф “Навколо футболу”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Садко”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.45 Х/ф “Хатня робiтниця”.
12.25 Т/с “Коли ми вдома”.
14.00 “Холостяк-5”.
18.00 Х/ф “Уламки щастя”.
21.50 Х/ф “Службовий роман”.
01.05 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 7.55 Kids’Time.
06.01 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.56 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.30 Пристрастi за Ревiзором.
14.20 Т/с “Темний свiт: рiвновага”.
18.25 Х/ф “Як стати принцесою”.
21.00 Х/ф “Дивергент”. (2).
23.50 Х/ф “Тiнi незабутих предкiв”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Сiм’я манiяка Бєляєва”.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Т/с “Красунi”.
15.20 Т/с “Провидець”.
22.15 Т/с “Коханi жiнки Казанови”.
01.50 Т/с “Шаман-2”. (2).

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”.
10.00 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.30 М/с “Ескiмоска”.
10.40 М/с “Мiкi Маус”.
11.00 М/ф “Роботи”.
12.50 М/ф “Пухнастi проти зубастих”.
14.20 Х/ф “Життя пiсля випускного”.
16.00 Х/ф “Я, знову я та Iрен”.
18.10 М/ф “Рапунцель: 
        Заплутана iсторiя”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
00.00 Х/ф “Новi мурахи у штанях”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави.
          Українська місія”.
10.35 “Учнівський щоденник”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Музеями Тернопілля”.
12.15 “Актуально”.
12.30 “На часі”.
13.00 “Сад. Город. Квітник”.
13.15 Погода. Анонси.
13.20 Д/Ф “Тарас Шевченко. “Заповіт”.
14.00 “Схід-Захід. Децентралізація”.
15.00 “Наодинці з усіма”.
15.30 “Абетка здоров’я”.
16.00 “Словами малечі про цікаві речі”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 Погода. Анонси.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Театральні зустрічі”.
18.30 “Думки вголос”.
18.45 “До народних джерел”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.15 “Храми Поділля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
21.30 “Поклик таланту “.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

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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Ольга ГІРСЬКА, 
перший заступник начальника управління 

Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі.           

У Верховній Раді зареєстровано проект 
Закону України „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України що-
до запровадження накопичувальної 
системи загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування та 
єдиних принципів нарахування пенсій”

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній 
Раді проект закону про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо запро-
вадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійно-
го страхування та єдиних принципів нараху-
вання пенсій.

Проект Закону України „Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження накопичувальної системи 
загальнообов’язкового державного пенсійно-
го страхування та єдиних принципів нараху-
вання пенсій” розроблено у рамках виконан-
ня положень Коаліційної угоди депутатських 
фракцій у Верховній Раді України VIII скликан-
ня та Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2014 № 695 і схва-
леної постановою Верховної Ради України від 
11.12.2014 № 26-VIII, а також на виконання 
абзацу другого пункту 4 Розділу III Закону 
України „Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо пенсійного забез-
печення” № 213 від 02.03.2015. Метою про-
екту цього закону є створення справедливої 
системи пенсійного забезпечення шляхом 
переходу на єдиний принцип нарахування 
пенсій.

Проект Закону систематизує в Законі 
України „Про систему пенсійного забезпечен-
ня та загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” умови пенсійного забезпечення, 
які на сьогодні розпорошені в понад 20 зако-
нах. Систематизація не поширюватиметься 
на Закон України „Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб”.

Передбачається здійснити перехід до при-
значення пенсій окремим категоріям осіб за 
єдиними правилами, а також звільнити солі-
дарну систему від невластивих для неї ви-
плат, пов’язаних із фінансуванням пенсій, 
призначених на пільгових умовах та за вислу-
гу років. З цією метою пропонується з 1 січня 
2017 року запровадити накопичувальну сис-
тему пенсійного страхування за накопичу-
вальними професійними пенсійними програ-
мами для окремих категорій осіб, яким на 
вказану дату виповнилося не більше 35 років, 
та які зайняті на: а) роботах з особливо шкід-
ливими і особливо важкими умовами праці за 
списком № 1 та на інших роботах із шкідли-
вими і важкими умовами праці за списком № 
2 виробництв, робіт, професій, посад і показ-
ників, затверджених Кабінетом Міністрів Укра-
їни, та за результатами атестації робочих 
місць дають право на призначення пенсії за 
віком на пільгових умовах; б) посадах, що да-
ють право на призначення пенсії за вислугу 
років; в) посадах державних службовців та 
прирівняних до них посадах (незалежно від 
віку).

Джерелом фінансування пенсійних виплат 
із накопичувальної системи пенсійного стра-
хування за відповідними професійними пен-
сійними програмами для вказаних категорій 
працівників стануть страхові внески до нако-
пичувальної системи пенсійного страхування, 
які сплачуватимуться роботодавцем на ко-
ристь працівників, зайнятих на: роботах з 
особливо шкідливими і особливо важкими 
умовами праці за списком № 1 виробництв, 
робіт, професій, посад і показників, затвер-
джених Кабінетом Міністрів України, у розмірі 
15 відсотків (вихід на пенсію на 10 років рані-
ше). Сплата внеску розпочинається з 1 січня 
2016 року; на інших роботах із шкідливими і 
важкими умовами праці за списком № 2 ви-
робництв, робіт, професій, посад і показників, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, у 
розмірі 7 відсотків (вихід на пенсію на 5 років 
раніше). Сплата внеску розпочинається з 1 
січня 2016 року; на роботах та посадах, що 

дають право на призначення пенсії за вислугу 
років, у розмірі від 4,2 відсотків до 6 відсотків 
(вихід на пенсію незалежно від віку за наяв-
ності 30 років вислуги). Сплата внеску розпо-
чинається з 1 січня 2017 року; працівники –  
державні службовці та прирівняні до них осо-
би у розмірі 2,5 відсотків від зарплати (сплату 
внеску працівник розпочинає з 1 січня 2016 
року).

Страхові внески до накопичувальної сис-
теми пенсійного страхування спрямовувати-
муться до Накопичувального пенсійного фон-
ду, адміністратором якого буде Пенсійний 
фонд України, з метою інвестування залуче-
них коштів в економіку держави.

Запровадження професійної пенсійної 
системи дозволить формувати заощадження, 
якими особа зможе скористатися до досяг-
нення загального пенсійного віку у разі наяв-
ності необхідної тривалості спеціального та 
страхового стажу роботи і досягнення певно-
го віку, наявності необхідної вислуги років, а 
також скористатися після досягнення пенсій-
ного віку, незалежно від умов виплати пенсії 
із солідарної системи (працює особа чи ні).

З 1 січня 2017 року запроваджується дру-
гий рівень пенсійної системи.

Учасниками накопичувальної системи пен-
сійного страхування будуть особи, яким на 
вказану дату виповнилося не більше 35 років, 
а особи 36-55 років будуть мати право при-
йняти рішення щодо участі у накопичувальній 
системі до 01.01.2017 року. Розмір   внеску   
у   перший   рік   становитиме   2   відсотка   
та   щороку збільшуватиметься на один відсо-
ток до досягнення 7 відсотків.

У цій сфері правового регулювання зараз 
діють закони України „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, „Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування”, „Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня”, „Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи”, „Про охорону праці”, 
„Про карантин рослин”, „Про статус ветера-
нів війни, гарантії їх соціального захисту”, 
„Про державну службу”, „Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні”, „Про 
жертви нацистських переслідувань”, „Про 
статус гірських населених пунктів в Україні”, 
„Про донорство крові та її компонентів”, 
„Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналіс-
тів”, „Про наукову і науково-технічну діяль-
ність”, „Про виконавче провадження”, „Про 
статус народного депутата України”, „Про 
службу в органах місцевого самоврядуван-
ня”, „Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг”, „Про 
дипломатичну службу”, „Про насіння і садив-
ний матеріал”, „Про недержавне пенсійне 
забезпечення”, „Про соціальний захист дітей 
війни”, „Про заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пенсійної систе-
ми”, „Про Кабінет Міністрів України”, „Про 
запобігання фінансової катастрофи та ство-
рення передумов для економічного зростан-
ня в Україні”, „Про Національне антикоруп-
ційне бюро України”, „Про запобігання ко-
рупції”, „Про прокуратуру”, „Про судоустрій і 
статус суддів”, Митний кодекс, Бюджетний 
кодекс та Податковий кодекс.

Реалізація проекту Закону України  „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження накопичуваль-
ної системи загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування та єдиних прин-
ципів нарахування пенсій” дозволить посту-
пово уніфікувати обчислення спеціальних 
пенсій в єдиному законі, а також запровадити 
накопичувальну систему пенсійного страху-
вання, в тому числі за відповідними професій-
ними пенсійними програмами для працівни-
ків, які зокрема мають право на призначення 
пенсії на пільгових умовах та за вислугу років 
з поступовим скороченням доступу до вказа-
них пільгових пенсійних систем.

Передбачається, що поступове запрова-
дження накопичувальної системи пенсійного 
страхування за відповідними професійними 
пенсійними програмами дозволить звільнити 
солідарну систему від невластивих для неї 
виплат.  

Єдиний принцип 
нарахування пенсії:  

яким він буде?

У рамках програми “Бібліоміст” в 
Тернопільській обласній науковій 
бібліотеці за участю бібліотек  
с. Мишковичі, с. Настасів,  
смт Великі Бірки, смт Велика Бе-
резовиця Тернопільського району 
та Тернопільського міськрайонно-
го центру зайнятості відбувся ве-
бінар для учнівської молоді  
на тему: “На порозі вибору”. 

Захід організовано в рамках співпра-
ці Державної служби зайнятості (Цен-
трального апарату), Ради міжнародних 
наукових досліджень та обмінів (IREX) 
та Агентства США з міжнародного роз-
витку (USAID). 

Фахівці Тернопільського міськрайон-
ного центру зайнятост і  
у форматі онлайн-зустрічі провели про-
форієнтаційну бесіду із учнями шкіл 
Тернопільського району, які були при-
сутні у бібліотеках згаданих населених 
пунктів та Тернопільської ЗОШ № 11 - 
відвідувачів обласної наукової бібліоте-
ки.

Для учасників вебінару заступник на-
чальника відділу активної підтримки 

безробітних Тернопільського МРЦЗ Га-
лина Приступа представила презента-
цію на тему: “На порозі вибору”. Усі 
учасники мали можливість переглянути 
відеоролики із циклу “Світ професій” та 
ознайомитись із професіями медсестри, 
ветлікаря, лицювальника-плиточника. 
Під час презентації школярі пройшли 
експрес-діагностику на визначення про-
фесійних нахилів за допомогою психо-
геометричного тесту, який передбачав 
вибір однієї із п’яти геометричних фігур 
(квадрат, трикутник, прямокутник, коло, 
зигзаг).

В онлайн-режимі юні тернополяни ак-
тивно дискутували щодо того, як пра-
вильно обирати фах, які фактори впли-
вають на цей вибір, про складові успі-
ху. 

Галина Приступа надала поради що-
до вибору професії та на завершення 
наголосила: “Вибір професії — це друге 
народження людини. Від того, наскільки 
правильно ви оберете свій життєвий 
шлях, залежить ваше місце в суспіль-
стві, задоволення життям”.

Загалом у заході взяли участь майже 
90 учнів.

Профорієнтаційний захід у режимі онлайн відбувся у рамках  
програми “Бібліоміст” в Тернопільській обласній науковій бібліотеці, у ряді  

бібліотек Тернопільського району з участю фахівців ТМРЦЗ.

“На порозі вибору”

У січні-квітні 2015 року платники 
єдиного податку Тернопільського 
району сплатили до бюджету  
3,8 млн. грн. Порівняно з відповід-
ним періодом минулого року, це 
на 864 тисячі гривень більше. 

“Ми очікуємо, що надходження і на-
далі зростатимуть, адже для платників 
“спрощенців” - фізичних осіб з 1 липня 
буде введено суворіший облік доходів, 
ніж є зараз. Це пов’язано із останніми 
змінами щодо необхідності використан-
ня касових апаратів”, — зазначив на-
чальник відділу комунікацій Тернопіль-
ської ОДПІ Василь Карпа.

Нагадуємо, що зміни до Податкового 
кодексу України, внесені Законом Укра-
їни від 28.12.2014 №71-VIII щодо засто-
сування реєстраторів розрахункових 
операцій, набирають чинності: 

- для платників єдиного податку тре-
тьої групи — з 1.07.2015 р.; 

- для платників єдиного податку дру-
гої групи — з 1.01.2016 р. 

При цьому, платники єдиного податку 
другої і третьої (фізичні особи - підпри-
ємці) груп при здійсненні діяльності на 
ринках, при продажу товарів дрібнороз-
дрібної торговельної мережі через за-
соби пересувної мережі, а також плат-
ники єдиного податку першої групи не 
застосовують реєстратори розрахунко-
вих операцій (ст. 296.10 ПКУ). 

Платники єдиного податку вказаних 

груп, які з 1 січня 2015 року до 30 черв-
ня 2015 року включно почали застосо-
вувати у власній господарській діяль-
ності зареєстровані, опломбовані у 
встановленому порядку та переведені у 
фіскальний режим роботи реєстратори 
розрахункових операцій, з дати початку 
застосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій до 1 січня 2017 року звіль-
няються від проведення перевірок з 
питань дотримання порядку застосуван-
ня реєстраторів розрахункових опера-
цій. 

Наказом ДФС України від 27.04.2015 
№302 оновлено Державний реєстр реє-
страторів розрахункових операцій. Дер-
жавний реєстр містить перелік РРО, до-
зволених до первинної реєстрації, а 
також первинна реєстрація яких забо-
ронена. 

Шановні платники єдиного податку 
третьої групи! Не зволікайте з  
придбанням, установкою та навчанням 
персоналу використовувати в роботі ре-
єстратори розрахункових операцій. 
Адже для того, щоб уникнути незруч-
ностей у роботі та в передачі звітності 
до органів ДФС, важливо не тільки при-
дбати касову техніку до відповідного 
терміну, а й успішно ввести її в роботу! 

 
Відділ комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у 
Тернопільській області.

Податкові новини ●

Бюджет Тернопільського району 
отримав близько 4 мільйонів 

гривень єдиного податку

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області пові-
домляє про проведення громадських слухань, які відбудуться в клубі с. Біла: вул. 
Крушельницької, 49, с. Біла, 24 травня 2015 року о 18.00 год. з питань обговорення 
Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

Білецький сільський голова Н. Я. МОТИКА.

Відійшов у вічність  
Євген Безкоровайний

Журналістська спільнота Тернопільщини, редакція газети  
“Подільське слово” з сумом сприйняли звістку про раптову 
смерть колишнього виконавчого секретаря обласної органі-
зації Національної спілки журналістів України, голови  
обласної організації Національної спілки письменників  
України Безкоровайного Євгена Івановича.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким  
покійного. 
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На самодіяльній сцені ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

Травневі дні пахнуть весня-
ним цвітом, запашними кві-
тами і травами. Цього міся-
ця традиційно у другу неді-
лю травня відзначають День 
матері – найріднішої в світі 
людини, яка дарує кожному 
з нас життя і зігріває те-
плом свого серця. З нагоди 
Дня матері 10 травня в бу-
динку культури села Вели-
кий Глибочок відбувся свят-
ковий концерт “Ми вдячні 
Богові за маму”. 

– День матері – це свято Бо-
жої Матері, матері-України, – за-
значила ведуча урочистостей, 
методист Тернопільського ра-
йонного будинку культури Ната-
ля Порада. – Вони є тими чисти-
ми джерелами, з котрих людина 
живиться від першого подиху і 
до останніх днів життя. Слово 
“мама” наповнене ніжністю, те-
плом і любов’ю. Воно росте ра-
зом із нами, як ростуть дерева, 
сходить сонце, розцвітає квітка, 
світить веселка і гладить по го-
лівці рідна рука. Зі звуку-
сльозинки народжується на світ 
святе слово “мама”, яке вимов-
ляє дитина. Цю мить не вловити, 
як і не вловити дня, коли вперше 
над колискою схилилася мати. 

Зі словами вдячності до мате-
рів звернулися перший заступ-
ник голови Тернопільської рай-
держадміністрації Богдан Лихий, 
керуючий справами Тернопіль-
ської районної ради Богдан 
Ящик, директор Великоглибо-
чецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів імені Ярослава 
Стецька, депутат Тернопільської 
районної ради Надія Тищук. 

Концертну програму розпочав 
народний аматорський хор села 
Біла ім. С. Крушельницької (хор-
мейстер Олег Турчин), який ви-
конав пісні “Через поле України 
ішла Божа мати”, “Мамині руки” і 
“Дума про землю”. Пісні-
звернення до матері заспівали 
солістка будинку культури села 
Плотича Діана Гусак, солістка 
клубу села Біла Людмила Чер-
вінська, солістка будинку культу-
ри села Великий Глибочок Аліна 
Лиса, солістка будинку культури 
села Плотича Ірина Каспрук, со-
лістка будинку культури села 
Ігровиця Оксана Качан, художній 
керівник будинку культури села 
Великий Глибочок Наталія Жура-
вель, режисер народного ама-
торського театру села Великий 
Глибочок Роман Винник, дует у 
складі солістів клубу села Чисти-
лів Андрія Олійника і Дмитра Ле-
вицького, дитячо-юнацький ко-
лектив клубу села Чистилів (ке-
рівник Надія Ремус), дитячий ан-
самбль “Весняні дзвоники” бу-
динку культури села Плотича 
(керівник Тетяна Заяць). 

Пісеньки про маму і тата за-
співали наймолодші учасники 
свята – вихованці Великоглибо-
чецького дитячого садка “Соне-
чко” (керівники Ірина Ясіновська 
і Віра Меліш). Мистецьку красу 
української пісні гостям заходу 
подарували солістка будинку 
культури села Ігровиця Юлія Хо-
роз, народний аматорський 
фольклорно-обрядовий колектив 
“Білівчанка” клубу села Біла (ке-
рівник Наталія Огірка), дитячий 
ансамбль “Глибочецькі ритми” 
будинку культури села Великий 
Глибочок (керівник Наталія Жу-
равель), вокальний ансамбль бу-
динку культури села Ігровиця 
(керівник Юлія Чупик), дует у 
складі Наталії Цішевської та Ро-
мана Винника, учасники худож-
ньої самодіяльності клубів сіл 
Івачів Горішній та Івачів Долішній 
Ярослав Богатюк, Юрій Пасту-
шенко, Ігор Коваль і Ярослав 
Литвинюк.

Війна на Донбасі забирає най-
кращих синів України, які жертву-
ють власним життям заради світ-
лого, мирного, безхмарного май-
бутнього своєї країни. Біль утрат 
крає материнські серця. Матері 
благають спасіння для рідних ді-
тей, молитвами зцілюють рани 

воїнів, просять Всевишнього, щоб 
сини й чоловіки повернулись до-
дому живими. Не оминули тему 
війни, яка нахабно ввірвалася в 
затишні домівки українських сі-
мей, і учасники концерту до Дня 
матері у Великому Глибочку. На-
родний аматорський театр села 
Великий Глибочок (керівник Ро-
ман Винник) поставив сценку про 
нелегкі долі матері і сина в умовах 
війни “Плаче мати-Україна”, дочка 
військовослужбовця, жителя села 
Чистилів, який виконує бойове за-
вдання в зоні АТО, Катерина Ка-
чан продекламувала вірш “Малю-
нок для тата”, Андрій Павлик із 
Плотичі – “Мамі від сина”. 

На завершення учасники кон-
церту спільно виконали пісню 
“Мова єднання”. 

– Розпорядженням голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції від 1 жовтня 2014 року 
затверджено графік проведення 
творчих звітів закладів культури 
Тернопільського району, – каже 
начальник відділу культури Тер-
нопільської РДА Андрій Галайко. 
– В рамках відзначення Дня ма-
тері у Великому Глибочку відбув-
ся творчий звіт колективів худож-
ньої самодіяльності Тернопіль-
ського району. Своє мистецтво 
гостям заходу подарували сто 
двадцять учасників закладів куль-
тури, які розташовані на терито-
рії Великоглибочецької, Плотиць-
кої, Ігровицької, Чистилівської, 
Білецької, Івачеводолішнівської 
сільських рад. Наступний твор-
чий звіт відбудеться 28 червня в 
будинку культури села Настасів у 
рамках відзначення Дня Консти-
туції України. Звітуватимуть ко-
лективи Настасівського, Йосипів-
ського, Мар’янівського, Миролю-
бівського та Малоходачківського 
закладів культури.

Тепло материнського серця

Народний аматорський хор села Біла ім. С. Крушельницької  
(хормейстер Олег Турчин). 10 травня 2015 року.

На концерті з нагоди Дня матері у Великому Глибочку  
дует у складі Наталії Цішевської і Романа Винника виконав 

українську народну пісню “Чом ти не прийшов”.

На сцені будинку культури села Великий Глибочок — дитячо-юнацький колектив клубу 
села Чистилів (керівник Надія Ремус), ведуча концерту, методист Тернопільського районного 

будинку культури Наталя Порада (крайня ліворуч) і учасники заходу.

Колектив НВК  
“Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст. ДНЗ” щиро 
вітає з днем наро-
дження  вчителя 
хімії та біології  
Ларису Михайлів-
ну СУРКОВУ, психо-
лога Тетяну Миколаїв-
ну ПЛИСЮК.

Хай тепло зігріває життєву стежину,

Кріпить серця наснагу земна доброта.

Будьте ніжна і мила кожну хвилину,

Хай жіноча окраса множить Ваші літа. 

Щиро віта-
ємо з ювіле-
єм дружину, 
дорогу маму, 
чарівну жінку 
С в і т л а н у  
Васил івну 
ГРЕЛЮ з  
с. Великий 
Глибочок Тер-
нопільського 
району.

Є ювілеї 

досить різні, 

Та є одна з найкращих дат, 

Вітає щиро вся родина

У день, коли Вам — 50.

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,

Хай відходять в далеч горе і біда,

Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,

Радість і повага на многії літа.

З повагою — чоловік Андрій, 
дочки Тетяна і Юлія, свекруха 

Софія, брат Володимир із 
с. Лошнів Теребовлянського 

району, сім’я Грелі з Великого 
Глибочка, подруга Наталя.

З днем народження вітаємо ке-
руючого справами Тернопільської 
районної ради, надійного товари-
ша, гарну і порядну людину  
Богдана Григоровича ЯЩИКА.

Бажаєм Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і запашно в хаті,

Щоб дні Ваші були веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові.

З повагою — друзі.

Щиросердечно вітаємо  
з 40-літтям хорошого колегу, 
сумлінного працівника Ігоря  
Богдановича МИТУ.

Сердечні линуть привітання —

Нехай у всьому Вам щастить,

Нехай збуваються бажання

І Бог життя благословить.

З повагою – колектив 
Чернелево-Руської  ЗОШ І ст.-

дитячого садка.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження депутата Байковець-
кої сільської ради Теодозія  
Зіновійовича ШУПУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

З днем народження щиро вітає-
мо дяка церкви Святої Параскеви 
Сербської с. Байківці Сергія  
БЕРБЕНИЧУКА.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби, квіти

Даруємо Тобі у цей святковий день.

Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла,

Бажаємо здоров’я, щастя, сили,

Радості земної і тепла.

З повагою – парафіяни церкви 
Святої Параскеви Сербської  

с. Байківці.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу клубом с. Грабо-
вець Світлану Тарасівну ДУБАС.

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!

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо! ●
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З метою підвищення рівня 
боєготовності підрозділів, 
підготовки ефективного бо-
єздатного резерву у 2015 
році в Україні, в тому числі і 
на Тернопільщині, прово-
дяться заходи часткової мо-
білізації. До мобілізації за-
лучаються офіцери і військо-
ві фахівці запасу. Вони про-
йдуть обов’язкову підготовку 
на базах навчальних центрів 
Збройних сил України.

В ході мобілізації призивають-
ся ті самі категорії громадян, що і 
в минулому році, а саме ті, які за 
станом здоров’я відповідають ви-
могам військової служби, ті хто 
мають військову облікову спеці-
альність, а отже, і певну підготов-
ку. Також в ході проведення мобі-
лізації дотримується принцип рів-
номірного навантаження на усі 
регіони держави, щоб не було пе-
рекосів і соціальних загострень в 
тому чи іншому населеному пункті 
у зв’язку з залученням з націо-
нальної економіки працездатних 
громадян.

Спершу мобілізовані проходять 
військову підготовку. Вона триває 
майже 40 днів та складається з 
декількох етапів. Перші 7-8 днів 
відбувається загальна військова 
підготовка для офіцерів, сержан-
тів та солдат. До неї входить ме-
дична, тактична, інженерна, вог-
нева підготовка тощо. Наступні 15 
діб відбувається фахова підготов-
ка за спеціальністю. Підготовку 
проводять кваліфіковані інструк-
тори, які мають досвід бойових 
дій. Після цього особовий склад 
направляється в підрозділи для 
бойового злагодження тривалістю 
до 15 діб. А офіцерський склад 
відправляють на навчання в за-
клади та військові навчальні цен-
три. Мобілізованим, які не про-
йшли етапу підготовки, бойові за-
вдання надаватись не будуть.

Мобілізованих п‘ятої хвилі в 
зону АТО будуть відправляти тіль-
ки після проходження повного ци-
клу підготовки. В Міністерстві 
оборони України передбачають 
призвати таку кількість особового 
складу, щоб була можливість ро-
тації військових в зоні проведення 
АТО. Приблизно третина буде ви-
конувати завдання в АТО, третина 
проходитиме підготовку та бойо-
ве злагодження. Ще третина пе-
ребуватиме у відпустках для від-
новлення боєздатності.

На Тернопільщині ухиляються 
від призову по мобілізації більше 
28 тисяч військовозобов’язаних. 
Однак військові вважають, що ра-
но чи пізно “ухилянти” будуть зму-
шені відповісти за свої дії. Зокре-
ма, за ухилення від військового 
обов’язку передбачається як ад-
міністративна, так і кримінальна 
відповідальність (позбавлення во-

лі від 2 до 5 років).
В Тернопільському обласному 

військовому комісаріаті повідо-
мляють, що мобілізовані військо-
вослужбовці будуть повністю за-
безпечені всім необхідним та за-
йматимуться бойовою підготов-
кою — від початкової військової 
до бойового злагодження підроз-
ділів.

Для мобілізованих громадян 
України, відповідно до законодав-
ства, передбачається надання со-
ціальних гарантій на період про-
ходження військової служби: а) 
виплачується грошове забезпе-
чення в повному обсязі, з ураху-
ванням всіх надбавок і премій, на 
рівні військовослужбовців контр-
актної служби (в даний час розмір 
грошового забезпечення в серед-
ньому складає: офіцерський склад 
– 5 тисяч гривень, рядовий сер-
жантський склад – 3 тисячі гри-
вень, для учасників АТО – відпо-
відно 10 і 6 тисяч гривень); б) 
поширюється весь комплекс га-
рантій соціального та правового 
захисту, встановлений законодав-
ством для військовослужбовців; в) 
зберігається місце роботи, поса-
да, середній заробіток на підпри-
ємстві, в установі, організації, не-
залежно від форм власності та 
підпорядкування (при одночасно-
му отриманні грошового забезпе-
чення в якості військовослужбов-
ців); г) нараховується одноразова 
грошова допомога, яка буде ви-
плачуватися в день демобілізації; 

д) зберігається право на підпри-
ємницьку діяльність для приват-
них підприємців; продовжується 
виплата пенсій пенсіонерам, у ра-
зі їх призову на військову службу 
під час мобілізації, на особливий 
період на час такої служби.

Виникає багато питань щодо 
соціального захисту учасників 
АТО. Найактуальнішим є питання, 
на які саме пільги і хто з учасників 
АТО та їх сімей може розрахову-
вати.

Учасникам бойових дій, згідно 
зі статтею 12 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”, надаються 
понад 20 різних видів пільг. Ста-
тус учасника бойових дій отриму-
ють військовослужбовці Збройних 
сил України, які брали участь в 
антитерористичній операції, від-
повідно до пункту 19 статті 6 за-
значеного Закону України.

Найбільш важливими серед 
пільг, що надаються учасникам 
бойових дій: а) безплатне отри-
мання лікарських засобів за ре-
цептами лікарів, першочергове 
безплатне зубопротезування, 
безплатне забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням; 
б) користування при виході на 
пенсію чи зміні місця роботи по-
ліклініками та госпіталями, до 
яких вони були прикріплені за по-
переднім місцем роботи; першо-
чергове обслуговування в 
лікувально-профілактичних закла-
дах та першочергова госпіталіза-

ція; виплата допомоги по тимча-
совій непрацездатності в розмірі 
100 процентів середньої заробіт-
ної плати; в) 75-процентна знижка 
квартирної плати та вартості ко-
мунальних послуг; г) позачергове 
встановлення на пільгових умовах 
квартирних телефонів; д) без-
платний проїзд усіма видами 
міського пасажирського тран-
спорту, автомобільним транспор-
том загального користування в 
сільській місцевості; е) безплат-
ний проїзд один раз на два роки 
(туди і назад) залізничним, вод-
ним, повітряним або міжміським 
автомобільним транспортом; є) 
використання чергової щорічної 
відпустки у зручний час, а також 
отримання додаткової відпустки 
без збереження заробітної плати 
строком до двох тижнів на рік; пе-
реважне право на залишення на 
роботі; ж) першочергове забез-
печення житловою площею. Учас-
ники бойових дій, які дістали по-
ранення, контузію або каліцтво, 
забезпечуються житловою пло-
щею протягом двох років із дня 
взяття на квартирний облік. Пер-
шочергове відведення земельних 
ділянок для індивідуального жит-
лового будівництва, отримання 
позики на будівництво з погашен-
ням її протягом 10 років, почина-
ючи з п’ятого року після закінчен-
ня будівництва; з) щорічна разова 
грошова допомога до 5 травня.

Відповідно до статей 10 та 15 
Закону України “Про статус вете-

ранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту” відповідні пільги отри-
мують також особи, на яких по-
ширюється чинність зазначеного 
закону, до яких відносяться, зо-
крема: сім’ї військовослужбовців, 
які загинули (пропали безвісти) 
або померли внаслідок поранен-
ня, контузії чи каліцтва, отрима-
них під час виконання обов’язків 
військової служби (службових 
обов’язків), а також внаслідок за-
хворювання, одержаного в період 
проходження військової служби; 
дружини (чоловіки) померлих 
учасників бойових дій, визнаних 
за життя інвалідами, які не одру-
жилися вдруге; діти померлих 
учасників бойових дій, які навча-
ються за денною формою навчан-
ня у вищих навчальних закладах 
I-IV рівнів акредитації та 
професійно-технічних навчальних 
закладах.

На питання, як отримати пільги 
та куди звертатися, якнайкраще 
відповідають розроблені спільни-
ми зусиллями фахівців Укрінфор-
му та Генштабу ЗСУ інформаційні 
матеріали з питань соціального 
захисту військовослужбовців та 
членів їхніх родин. 

Нова хвиля мобілізації також 
передбачає вилучення техніки з 
національної економіки підпри-
ємств усіх форм власності. Пере-
вага надається транспортним за-
собам та дорожно-будівельній 
техніці. Кількість такої техніки та 
ліміти вилучення встановлено рі-
шенням Кабінету Міністрів Украї-
ни. Вилучені автомобілі відправ-
лятимуть на ремонтні бази, а звід-
ти — в зону АТО. Техніка буде 
вилучатись безкоштовно, однак 
якщо вона буде знищена під час 
бойових дій, держава виплатить 
відшкодування. Вилучення техніки 
у цивільної особи, яка має одну чи 
дві одиниці, не будуть проводи-
ти.

Тернопільський обласний вій-
ськовий комісаріат закликає меш-
канців Тернопілля проявити висо-
кий рівень свідомості та виконати 
свій громадський обов’язок у цей 
складний час для країни.

Також районними та міськими 
військовими комісаріатами Тер-
нопільської області здійснюється 
набір всіх бажаючих для прохо-
дження військової служби за 
контрактом у Збройних силах 
України та інших військових фор-
муваннях.

За додатковою інформацією 
звертатися за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 
5, телефон для довідок: (0352) 
43-58-19.  

Сергій ГАВРИЛЮК, 
військовий комісар 

Тернопільського об’єднаного 
міського військового 

комісаріату, підполковник.

Мобілізація ●

На Тернопільщині триває часткова мобілізація

Галина ДУДАС, 
завідуюча  

бібліотекою-філією  
с. Мишковичі.

В бібліотеці-філії с. Мишко-
вичі за сприяння вчителя 
історії Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Марії Михайлівни 
Сирник відбулася 
літературно-музична ком-
позиція, присвячена  
70-річчю Перемоги над на-
цизмом у Європі та 70-ій 
річниці завершення Другої 
світової війни. 

Про кожну краплю крові, кож-
ну сльозу, пролиті нашим наро-
дом, мають знати нинішні й май-
бутні покоління. Активними учас-
никами заходу стали учні 1-4 
класів та учні 10 класу Мишко-
вицької школи та користувачі 
бібліотеки. На захід були запро-
шені отець Василь Дідух та вчи-
тель історії Мар’яна Сергіївна 
Ромашевська.

 Діти читали вірші про пере-

могу та мир, про щасливе життя 
на землі. Багато цікавого розпо-
віла Марія Михайлівна Сирник, 
адже для українського народу 
війна розпочалася значно рані-
ше, ніж Велика Вітчизняна – з 
вересня 1939 року. Двічі проко-
тилася  вона вогненним смер-
чем Україною. Спопеляючою 
блискавицею пронизала серця і 
душі, опалила кожну сім’ю та 
оселю, кожне життя. Її гірка 
правда ніколи не залишить нас. 

Перемога була здобута. Для 
фронтовиків вона – у спогадах, 
ранах і нагородах, які дотепер 
знаходять своїх героїв. Для вдів, 
матерів і дітей, усіх тих, хто не 
дочекався рідних з фронтів, во-
на – у скорботі. З духовним сло-
вом звернувся до дітей та бать-
ків отець Василь Дідух. “Той, хто 
пам’ятає, завжди сильніший, бо 
з нами Бог та молитва”, – сказав 
о. Василь. Після закінчення за-
ходу всі разом – діти, батьки, 
запрошені – поклали квіти до 
могили воїнів Великої Вітчизня-
ної війни.

Хто пам’ятає – сильніший 

Учасники літературно-музичної композиції в бібліотеці-філії с. Мишковичі.
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Цікаві зустрічі ●

Workshop ●

До джерел

Розмовляв  
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото Володимира РОМАНЮКА.

Нещодавно на мистецький 
фестиваль “Ї”, що відбувався 
у Тернополі, завітав україн-
ський письменник Сергій Жа-
дан, який своєю творчістю  
єднає Схід і Захід України. 
Про перебування в Тернополі, 
про реформи та війну в Украї-
ні, про нову поетичну збірку 
Сергій Жадан розповів чита-
чам “Подільського слова”.

– Сергію, Андрій Курков ко-
лись сказав, що Тернопіль – це 
місто довкола озера. А яким для 
Вас є Тернопіль і чи пам’ятаєте, 
коли вперше тут побували?

– Якщо не помиляюсь, у Терно-
полі вперше побував на початку 
двотисячних. Тоді я брав участь у 
поетичних читаннях, які організову-
вав поет із Тернопільщини Василь 
Махно. Доводилося приїжджати до 
Тернополя і з літературними висту-
пами, і з музичними: як з “Ойрою”, 
так і з “Собаками в космосі”.

– Лідер гурту “Скрябін” Ан-
дрій Кузьменко одного разу на 
концерті в нашому місті назвав 
Тернопіль “маленьким Амстер-
дамом”. З яким із європейських 
міст у Вас асоціюється Терно-
піль?

– Я б не шукав тут ніяких анало-
гій. Тернопіль має своє виразне об-
личчя, свою атмосферу, своїх меш-
канців. Для чого порівнювати? Вва-
жаю, що визначення Андрія Куркова 
дуже хороше і правильне.

– На Вашу думку, чи можна 
було відмовитися від жорсткого 
шляху реформ, яким сьогодні 
йде наша країна, і чи можлива 
Європа в Україні?

– Уникнути реформ можна за-
вжди. Їх можна проводити, або ж 
залишити все, як є. Однак Револю-
ція Гідності якраз тому і відбулась, 
що значна частина суспільства по-
требувала змін. Що стосується 
можливості Європи в Україні, мені 
не подобаються означення “Європа 
в Україні” чи “Україна в Європі”. В 
Україні потрібна Україна – цивілізо-
вана, адекватна, розумна, без ідео-
логічних викривлень, без корупції, 
без популізму та демагогії.

– Рік часу на Сході України 
триває війна. Яким чином її мож-
на зупинити, і як жити людям із 
післявоєнним синдромом?

– Чесно кажучи, не знаю, як цю 
війну зупинити. Нам її нав’язали і 
продовжують нав’язувати. В цій си-
туації Україна опинилася перед від-
сутністю вибору. Нам нав’язали бо-
йові дії, агресію, тому мусимо за-
хищатися. Як жити з цим далі? 
Безперечно, буде важко, але жити 
потрібно. Адже попри спроби нас 
роз’єднати, мусимо не забувати, 
що ми – громадяни однієї країни. 
Потрібно пам’ятати, що ще півтора 
року тому в Україні не було жодної 
війни, не було жодних передумов 
ворожнечі. Так буде простіше диви-
тися в майбутнє.

– На Ваш погляд, яким має 
бути мистецтво в умовах війни?

– Мистецтво щонайменше може 
виконувати терапевтичну функцію, 
допомагаючи людям пережити ві-
йну, підживлювати енергією і те-
плом. Воно не повинно відстороню-
ватися від реальності. Поряд із цим 
мистецтво може бути засобом фік-
сації подій, що відбуваються, засо-
бом літописання, щоб потім можна 
було згадати та звірити минуле.

– Цьогоріч на мистецькому 
фестивалі “Ї” під час круглого 
столу на тему “Мистецтво в умо-
вах війни” Маріанна Кіяновська 
наголосила на тому, що мисте-
цтву варто відмовитися від мета-
форики ворожнечі. Натомість 
Юрій Андрухович сказав, що 
українці – люди, які зазнали 
агресії, тому мають право відпо-
вісти ворогові. На Вашу думку, 
якою має бути мова війни?

– Право на метафорику ворож-
нечі, на власне бажання помстити-
ся, має людина, яка зі зброєю в 
руках перебуває на фронті. Той, хто 
знаходиться в тилу, і при цьому ви-
користовує метафорику війни, ви-
глядає щонайменше не зовсім щи-
ро, я гадаю. Тому в цьому випадку, 
попри всю любов і симпатію до  
Юрка (Андруховича – ред.), я на 
боці Маріанни Кіяновської. Не по-
трібно піддаватися загальній нена-
висті, яка останнім часом опановує 
українське суспільство. Вона часто 
спрямована на тих, хто цього не за-
слуговує. Нас зіштовхують між со-
бою, роблять заручниками воєнної 

ситуації, провокують ненависть і 
агресію, страх, зневіру, фактично 
намагаючись використати. Дуже 
шкода, що українські інтелектуали 
часто купуються на це, замість того, 
щоб виступати голосом розуму, по-
розуміння, який би закликав не до 
взаємознищення, а до продовжен-
ня життя.

– У Тернополі на мистецькому 
фестивалі “Ї” Ви презентували 
свою нову поетичну збірку “Жит-
тя Марії”. Як працювали над 
книжкою?

– Перші вірші “Життя Марії” на-
писані ще у 2012 році. Переважна 
більшість текстів створені торік, ко-
ли починалися бойові дії на сході 
України. Багато поезій збірки при-
свячені війні на Донбасі, людям, які 
опинилися в просторі вогню. Крім 
того, додав переклади віршів поль-
ського поета Чеслава Мілоша. Пе-
редусім це його вірші з циклу “Голо-
си бідних людей”, написані в  
43-45-их роках минулого століття у 
воєнній Польщі, та дещо пізніші  
тексти. Так вийшов своєрідний що-
денник, адже поезії в збірці доволі 
таки сконцентровані в часі написан-
ня. Власне, це — літопис подій, які 
відбувалися протягом останнього 
часу в Україні.

– Які враження залишилися у 
Вас від фестивалю “Ї” в Терно-
полі?

– Враження лише позитивні. 
Тернопільська публіка відкрита, 
тепла, щира. Надзвичайно приєм-
но виступати перед такими слуха-
чами.

Сергій Жадан:  
“В Україні потрібна  

Україна – цивілізована, 
адекватна, розумна”

Український письменник, перекладач, громадський активіст  
Сергій Жадан на мистецькому фестивалі “Ї” у Тернополі. 

Тернопільський обласний вій-
ськовий комісаріат запрошує на на-
вчання осіб віком від 17 до 21 року, 
військовослужбовців строкової 
служби, військовослужбовців, які 
проходять військову службу за 
к о н т р а к т о м ,  т а 
військовозобов’язаних віком до 23 
років. Термін навчання 4-5 років.

НАБІР ПРОВОДИТЬСЯ У ТАКІ НА-
ВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ: 

* Українська військово-медична 
академія;

* Харківський університет Пові-
тряних сил імені Івана Кожедуба; 

* Академія сухопутних військ іме-
ні гетьмана Петра Сагайдачного;

* Військова академія (м. Одеса); 
* Військовий інститут Київського 

національного університету імені Та-
раса Шевченка; 

* Житомирський військовий ін-

ститут імені С. П. Корольова; 
* Військовий інститут телекомуні-

кацій та інформатизації; 
* Факультет військової підготовки 

Національного технічного універси-
тету “Харківський політехнічний ін-
ститут”;

* Військово-юридичний факуль-
тет Національного юридичного уні-
верситету ім. Я. Мудрого; 

* Кафедра військової підготовки 
Національного авіаційного універси-
тету; 

* Кафедра військової підготовки 
Одеського державного екологічного 
університету; 

* Факультет військово-морських 
сил Одеської національної морської 
академії; 

* Кафедра військової підготовки 
Івано-Франківського національного 
університету нафти і газу.

КУРСАНТИ БЕЗКОШТОВНО отри-
мують вищу освіту, забезпечуються 
харчуванням, речовим майном, про-
живанням, проїздом до місця про-
ведення відпустки та повернення до 
місця навчання, щомісячно отриму-
ють стипендію.

ВИПУСКНИКИ ОТРИМУЮТЬ вій-
ськове звання “лейтенант”; гаранто-
ване працевлаштування та відповід-
ні соціальні пільги; грошове забез-
печення; забезпечення службовим 
житлом або грошової компенсації за 
його піднайом; можливість одержа-
ти власне житло (за рахунок Мініс-
терства оборони України).

Всіх бажаючих стати офіцерами 
Збройних сил України просимо 
звертатись до міських та районних 
військових комісаріатів за місцем 
приписки, або за телефоном  
(096) 615-82-23.

Запрошуємо на навчання  
у вищі військові навчальні заклади

Оголошення ●

Валентина КУЗЬ.

Світ не стоїть на місці. Сло-
вами Ліни Костенко: “А ми – 
не час, нам треба поспішати” 
влучно вимальовується прин-
цип взаємодії людини та про-
гресу. Та що ж може зміцни-
ти цей зв’язок у наш час? Що 
може стати своєрідним міст-
ком передачі новинок люд-
ського прогресу масам? Зви-
чайно – журналістика. Жур-
налістика споконвіку була 
альфою і омегою світосприй-
няття людей, адже саме че-
рез неї передавалась інфор-
мація про все, що є актуаль-
ним та змістовним для люди-
ни. Гомосапієнс завжди праг-
нув знати щось нове, тому 
можна припустити, що по-
няття про журналістику існує 
вже дуже давно, хоча й тер-
мін журналістика прийшов до 
нас відносно недавно.

З вище сказаного випливає, що 
на науці журналістиці стоїть за-
гальна громадська думка, тому це 
ремесло не відстає від загальних 
вимог соціуму. На сьогоднішній 
день існує багато програм, течій, 
різновидів журналістики, але од-
ним з найцікавіших пунктиків є ор-
ганізація MyMedia. 

MyMedia – проект, ціллю якого 
є розвиток незалежних ЗМІ та 
підвищення професійного рівня 
молодих журналістів в Україні, Бі-
лорусі, Молдові, Грузії, Вірменії, 
Азербайджані і Туреччини. Орга-
нізація підтримує плюралістичну 
медійну сферу, організовує захо-
ди та курси для молоді, аби зао-
хотити її до нової журналістики, 
що не буде підкорятись шабло-
нам та стандартам, висловлюва-
тиме думку людей або автора, а 
не замовників. Це фінансово ав-
тономна компанія, що взяла собі 
за мету розвиток незалежної 
журналістики, особливий акцент 
ставлячи на розкриття потенціалу 
саме молоді. Також, MyMedia має 
однойменний  сайт, на якому 
учасники програми створюють 
свої он-лайн редакції, пишуть 
статті, роблять різноманітні про-
екти.

Цьогоріч MyMedіa відвідала 

Львівський Медіа-форум, де гучно 
заявила про себе. Колектив із мо-
лодих журналістів (або ж майбут-
ніх), професійні журналісти та за-
кордонні колеги і наставники три 
дні важко працювали задля виходу 
звітів з ЛМФ-2014 у міні газеті 
“MyMedia Workshop”. Учасники 
проекту брали інтерв’ю у таких гу-
ру вітчизняної журналістики, як 
Зураб Аласанія, Роман Скрипін, 
Андрій Куликов, Ольга Герасим’юк, 
Єгор Соболєв, Зоя Казанжи, Сер-
гій Лещенко, Мустафа Наєм, Во-
лодимир Федорін. Могли поспіл-
куватися з багатьма іноземними 
гостями Форуму: журналістами з 
Америки, Білорусі, з директором 
MyMedia та програми Східного 
партнерства ЗМІ Майклом Андер-
соном (Данія). 

Проте, після закінчення ЛМФ-
2014 Майкл не зупинився, адже 
після лавини позитивних відгуків 
про цьогорічну команду журналіс-
тів, він зібрав найактивніших уже в 
Києві. Програма під назвою “Шко-
ла інтерв’ю” проходила два дні. В 
перший день молоді журналісти 
слухали лекторів, магістрів з УКУ, 
що розповідали про правильність 
проведення інтерв’ю, його види та 
відповідали на питання. Наступно-
го дня була практична частина: на 
Софіївській площі юні прибічники 
Андерсона брали інтерв’ю в пере-
хожих на тему “Чи змінились Ви та 
Україна за останній рік?”. Цікаво 
було послухати різні точки зору: 
від ненависників Майдану до при-
хильників нової влади. Варто від-
значити серйозність та турботли-
вість організаторів дійства: в офісі 
MyMedia учасників пригощали сві-
жими фруктами та смачними обі-
дами. Одразу була помітна відда-
ність колективу компанії своїй 
справі.

Підсумовуючи, підкреслю, що 
для всіх, хто взяв участь у програ-
мі, Майкл Андерсон став прикла-
дом, кумиром. Це людина, яка 
присвятила своє життя розвитку 
світу, його покращенню. Як казала 
моя прабабуся Євгенія: “Роби те, 
що хочеш, і не зважай ні на що”. 
Справді, це те, що має зрозуміти 
кожна людина: світ стане кращим 
тільки тоді, коли всі будуть робити 
те, що приносить їм найбільше за-
доволення, а світу – користь.

MyMedia:  
людина і прогрес

Вітаємо! ●
З днем наро-

дження щиро ві-
таємо головного 
спеціаліста з пи-
тань роботи зі 
зверненнями гро-
мадян Тернопіль-
ської районної ради 
Любов Василівну  
ГАРАСИМЧУК. 

Здоров’я міцного на довгі роки 

Щиро бажаємо Вам залюбки, 

Хай доля дарує щастя довіку, 

Достатку і миру у домі без ліку. 

Калиною радість в душі хай квітує, 

Сопілка любові хай серце хвилює,  

А роси ранкові безмежно і щиро 

Щоденно дарують наснагу і силу!

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної 
ради.

Найкращі 
вітання з на-
годи дня на-
р о д ж е н н я 
надсилаємо 
керуючому 
с п р а в а м и 
Тернопіль-
ської район-
ної ради 
Б о г д а н у 
Григоровичу 
ЯЩИКУ.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – 

блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос здоров’я посилає.

З повагою — виконавчий 
апарат Тернопільської  

районної ради.

З днем народження щиро віта-
ємо  голову Тернопільської район-
ної організації Товариства Черво-
ного Хреста України Ольгу  
Михайлівну НИЖНИК. 

Здоров’я із Вами постійно хай буде, 

Цінують хай рідні, колеги, всі люди

За Ваші турботи, за Ваші старання, 

За щиру працю, палке вболівання.

Хай все, що задумано, швидко 

здійсниться

 І в долі засяє щаслива зірниця.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” і ТРР “Джерело”.

Вітаємо з днем народження на-
чальника поштового відділення 
села Жовтневе Надію Степанівну 
ГУРСЬКУ.  

Нехай Вам завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

З повагою – працівники 
поштового відділення, ФАПу, 
бібліотеки-філії с. Жовтневе.

Вітаємо з ювілеєм депутата 
Великоберезовицької селищної 
ради Романа Богдановича  
СИВАКА, з днем народження де-
путата Великоберезовицької се-
лищної ради Ярослава Михай-
ловича МІНЧАНОВСЬКОГО. 

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє,

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою – колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Сергій Вікторович Жадан – сучасний український письменник, 
перекладач, громадський активіст, активний організатор літературно-

го життя України (з 2000 року – віце-президент Асоціації українських 
письменників), учасник мультимедійних мистецьких проектів, акцій гро-
мадянської непокори. Народився 23 серпня 1974 року в місті Старобіль-
ську Луганської області. У 1996 році закінчив Харківський національний 
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, факультет українсько-
німецької філології. У 1996–1999 рр. навчався в аспірантурі цього ж 
університету. Автор книг “Біг Мак” (2003), “Депеш Мод” (2004), “Anarchy 
in the UKR” (2005), “Гімн демократичної молоді” (2006), “Ворошилов-
град” (2010), “Месопотамія” (2014), поетичних збірок “Цитатник” (1995), 
“Генерал Юда” (1995), “Пепсі” (1998), “Марадона” (2007), “Ефіопія” 
(2009), “Вогнепальні й ножові” (2012), “Життя Марії” (2015) та інших. 
Літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та між-

народні нагороди, перекладені тринадцятьма мовами.
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ПРОДАМ
* резину 205х70, R15 “Kumho”, 

зимова, до Ниви “Chevrolet”, або 
обмін рівноцінно — на R16, літню, 
до Ниви “Тайга”. Тел. (098) 705-79-
00.

* комбайн СК-5 “Нива” на за-
пчастини. Тел.: 49-32-15, (099) 
193-49-36.

* трактор “Кubota” ZL1-205 (по-
вний привід). Рік випуску 1999. Ці-
на договірна. У комплекті — фриза. 
Тел.: (099) 31-23-151, (096) 10-18-
416.  

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне  
обладнання. Гарантія, з/ч, без-
коштовна доставка. Знайдете 
дешевше — віддамо ще дешев-
ше. Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06.

* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada, 
Chevrolet на виплат. Пенсіонерам і 
пільговикам знижки. Тел. 097-800-
62-81.

* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-24. 
6 місць, двохдверний, кузов із ме-
талевою обивкою. Ціна договірна.

Тел.: 49-32-81, 067-38-14-441.
* пшеницю. Тел.: (097) 317-

15-23, (097) 440-06-04.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні:  

автоелектрик, автослюсар, слю-
сара з ремонту легкових автомо-
білів та бусів. Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

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

* здам в оренду приміщення під 
рихтовку і поксаску, механічну май-
стерню 100 м2 . Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

* здам в оренду приміщення під 
офіс 19 м2 . та 20 м2 Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

* здам в оренду приміщення 
для автоелектрика на СТО. Тел.: 
51-00-97, 067-700-55-02.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигу-

ни, коробки передач, ходову час-
тину, гальмівну систему, систему 
охолодження, здійснює 
комп’ютерну діагностику автомобі-
лів, 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.

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

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

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

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 ●

Це повинен знати кожен ●Спортивні новини ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

9-10 травня ц. р. у приміщенні 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 23 міста Тернополя від-
бувся особисто-командний чем-
піонат Тернопільської області з 
настільного тенісу, який в рамках 
виконання комплексної програми 
“Фізичне виховання – здоров’я 
нації” проводить департамент 
сім’ї, молоді, фізичної культури і 
спорту Тернопільської облдер-
жадміністрації. Змагання, які су-
див головний суддя Василь Руць-
кий, відбувалися за коловою сис-

темою у вікових групах 16-19, 
20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-64 
років, 65 і старші – серед чолові-
ків, 35-44 роки, 45 і старші – се-
ред жінок. Зустрічі проводилися 
у 5 сетів. 

Тернопільський район пред-
ставляли шестеро учасників. Жі-
ноча команда Тернопільського 
району у змаганнях участі не 
брала. В особистій першості се-
ред чоловіків перемоги здобули 
Сергій Ізбянський (16-19 років) 
Віталій Бойко (20-29 років) із Ве-
ликих Гаїв, Андрій Чернецький 
(30-39 років) із Почапинців, “сріб-

ні” нагороди вибороли Петро 
Біднюк (50-59 років) і Петро 
Стухляк (60-64 роки) з Великих 
Гаїв, “бронза” – в байківчанина 
Руслана Касарди (40-49 років). Їх 
нагороджено медалями, грамо-
тами і кубками. В очних баталіях 
між переможцями і призерами 
груп гаївчанин Віталій Бойко 
отримав третє місце.

В загальнокомандному заліку 
Тернопільський район здобув 
друге місце, за що отримав ку-
бок і грамоти. Перше місце в 
команди міста Тернополя, третє 
– в Кременецького району.

Тенісисти Тернопільського  
району в трійці кращих

Учасники особисто-командного чемпіонату Тернопільської області з настільного тенісу  
(зліва направо): Петро Біднюк, Андрій Чернецький, завідувач сектору молоді і спорту  

Тернопільської РДА Василь Заторський, Віталій Бойко та Сергій Ізбянський.

Тернопільський районний  
відділ управління Державної 
служби України з надзвичай-
них ситуацій у Тернопільській 
області укотре звертається з 
проханням бути пильними та 
завжди пам’ятати основні 
правила дій при виявленні  
підозрілих та вибухових  
пристроїв.

 Для того, щоб вирізнити вибухо-
ві пристрої з-поміж усіх інших, вар-
то запам’ятати їхні характерні озна-
ки:

– предмети є незнайомими або 
незвичними для цієї обстановки чи 
території;

– наявність звуків, що лунають 
від предмету (цокання годинника, 
сигнали через певний проміжок ча-
су), миготіння індикаторної лампоч-
ки;

– наявність джерел живлення на 
механізмі або поряд із ним (бата-
рейки, акумулятори тощо);

– наявність розтяжки дротів або 
дротів, що тягнуться від механізму 
на велику відстань;

– предмет може бути підвіше-
ний на дереві або залишений на 
лавці.

 Найчастіше вибухові пристрої 
можна виявити у місцях перебуван-
ня людей. Тому, якщо ви побачили 
підозрілий предмет на вулиці:

– негайно зателефонуйте до 
служби порятунку за номером 101 
або у відділення міліції за номером 
102;

– попередьте перехожих про 
можливу небезпеку;

– очікуючи на прибуття ряту-
вальників, огородіть небезпечне 
місце та відійдіть від знахідки на 
безпечну відстань (100 м). Для ого-
родження скористайтеся будь-
якими підручними матеріалами: 
гілками, мотузками, шматками тка-
нини, камінням тощо.

 Якщо ви перебуваєте у громад-
ському транспорті та інших місцях 
скупчення людей, вам необхідно 
бути особливо уважними та дотри-
муватись таких правил:

– звертайте увагу на залишені 
сумки, портфелі, згортки чи інші 
предмети, у яких можуть бути за-
ховані саморобні вибухові при-
строї.

– у разі виявлення підозрілого 
предмета негайно кнопкою виклику 
водія, переговорним пристроєм чи 
іншим способом повідомте про 
знахідку водія чи правоохоронців.

– не відкривайте знайдені паке-
ти чи сумки, не чіпайте їх та пові-

домте людей довкола про можливу 
небезпеку;

 Категорично забороняється:
– торкатися предмета і пересу-

вати його;
– користуватися засобами 

радіозв’язку, мобільними телефо-
нами (вони можуть спровокувати 
вибух);

– заливати його рідинами, заси-
пати грунтом або чимось його на-
кривати;

– торкатися підозрілого при-
строю та здійснювати на нього зву-
ковий, світловий, тепловий чи меха-
нічний вплив, адже практично всі 
вибухові речовини отруйні та чутли-
ві до механічних, звукових впливів 
та нагрівання.

 Якщо лиха не вдалося оминути, 
і стався вибух, дуже важливо не 
втратити контроль та не піддавати-
ся паніці:

– спробуйте заспокоїтися та 
уточнити ситуацію;

– ні в якому разі не користуйтеся 
відкритим вогнем;

– зі зруйнованого приміщення 
слід виходити обережно, не торка-
ючись пошкоджених конструкцій та 
дротів.

– при задимленні обов’язково 
захистіть органи дихання змоченою 
хусткою, шматком тканини чи руш-
ником;

– по можливості та при наявнос-
ті необхідних знань і навичок надай-
те першу домедичну допомогу по-
страждалим.

– дочекайтеся прибуття пред-
ставників аварійно-рятувальних 
служб та надалі дійте за їх вказівка-
ми.

– якщо вибух стався у громад-
ському транспорті, вам необхідно, 
насамперед, виконувати всі коман-
ди водія чи команди, які оголошу-
ються дистанційно.

Одна з основних причин нещас-
них випадків, пов’язаних з вибухо-
вими пристроями — грубе пору-
шення елементарних правил без-
пеки. Знешкодити вибуховий при-
стрій або локалізувати вибух можуть 
лише підготовлені спеціалісти після 
виведення людей із небезпечної зо-
ни.

 При виявленні підозрілого пред-
мета негайно повідомте про це 
службу порятунку за номером 101 
та правоохоронні органи за номе-
ром 102.

 
Тернопільський районний  

відділ УДСНС України  
у Тернопільській області.

Як діяти у випадку  
виявлення підозрілих  

та вибухових пристроїв

Курбецький С.М. повідомляє про те, що 29 травня 2015 року бу-
дуть проводитись роботи по закріпленню межовими знаками меж зе-
мельної ділянки в натурі (па місцевості) за кадастровим номером 
6125280600010010687 в ТОГО „Садівницьке товариство „Над ставом” 
с.Байківці Тернопільського р-ну. Тому, власника суміжної земельної ді-
лянки за кадастровим номером 6125280600010010703 просимо бути 
присутнім за адресою земельної ділянки в проміжку часу від 10 до 12 
години 29 травня 2015 року, або ж завчасно повідомити про причини 
відсутності виконавця робіт за номером телефону 23-60-17.

Відповідно до змін, внесених 
до бюджетного кодексу України 
щодо реформи міжбюджетних 
відносин, плата за адміністра-
тивні послуги включається до 
складу доходів загального фонду 
місцевих бюджетів. Таким чином, 
міграційна служба стала одним з 
постійних джерел наповнення 
місцевих бюджетів.

З січня 2015 року кошти, ви-
значені як плата за надання адмі-
ністративних послуг, не пізніше 
одного робочого дня після над-

ходження коштів від суб’єктів 
звернення на рахунок міграційної 
служби, перераховуються на ра-
хунки, відкриті для місцевих бю-
джетів за місцем надання по-
слуг.

За словами начальника об-
ласного управління міграційної 
служби Томаша Вербича, най-
більшим джерелом формування 
загального фонду місцевого бю-
джету є послуга з оформлення та 
видачі паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон та 

сплата державного мита, яке 
справляється при наданні адміні-
стративної послуги.

— У першому кварталі 2015 ро-
ку міграційна служба поповнила 
казну Тернополя на 4557,2 тис. 
грн., — повідомив Томаш Вербич, 
— Борщова — на 705 тис. грн., 
Бучача — на 716,9 тис. грн., Кре-
менця — на 320,3 тис. грн., Чорт-
кова — на 690 тис. грн.

За матеріалами УДМСУ  
в Тернопільській області.

Це важливо ●

Кошти за оформлення закордонного 
паспорта надходять до місцевих бюджетів
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №19 

від 15 травня 2015 року.

— Петрович, а ти не знаєш, шо таке 
Instagram?

— Нє, не знаю, але судячи з назви — 
там наливають!

— Любий, нам потрібно розійтись.
— Чому?
— Ти дуже скупий. Ось, забери свою 

обручку.
— Еее, а де коробка?!

Блондинка блондинці:
— Я нарешті зібрала пазли.
— Довго збирала?
— Два роки.
— А чому так довго?
— Нічого собі довго!! На коробці пи-

сало “Від 3 до 6 років”.

— Весь світ буде лежати біля твоїх 
ніг. Тільки вийди за мене, благаю.

— Едік, твоя зміна — ти і виходь!

Якщо ви забули покласти в чашку 
чайний пакетик, а, наливши воду, вияви-
ли, що все одно вийшов чай, отже, пора 
помити чашку.

Ймовірно, що серед причин запізнен-
ня на роботу є й неповажні, але виявити 
такі досі не вдалося.

Блондинка у магазині:
— Яка різниця між цими телефона-

ми?
— Різниця в тому, що це mp3-плеєр, 

а це — фотоапарат.

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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З’явиться чимало нових можливостей, 
але збільшиться кількість зобов’язань. До-
бре подумайте, чи потрібно завантажувати 
себе додатковими обов’язками. Весна за-
вершується, тому потрібно ловити її остан-
ній  подих. Не вступайте в дискусії з на-
чальством, розмова може принести лише 
неприємності. У вихідні відпочиньте.

Фортуна усміхається більшості пред-
ставників цього знаку. Скористайтеся цією 
ситуацією і досягніть бажаного в житті. 
Необхідно зловити ініціативу, взяти відпо-
відальність за прийняті рішення, а потім 
зайняти позицію очікування. Вихідні про-
йдуть із тими, хто вам милий та дорогий.

Хтось може радіти підвищенню по служ-
бі. Вас оточуватимуть люди, які готові зро-
бити багато для вас, бо вами дорожать і 
цінують вас. Часи непорозумінь минають. 
Вихідні будуть вдалими для поїздок та по-
дорожей. Отримаєте багато вражень.

На вашу голову може звалитися чимало 
додаткових клопотів, дрібних, але склад-
них за своєю суттю. Якщо не будете не-
рвуватися та розчаровуватися, легко змо-
жете вирішити всі ці питання. Сприятливий 
час для самоосвіти та пізнання чогось но-
вого у будь-якій сфері. Вихідні проведіть 
на природі, або влаштуйте романтичну зу-
стріч.

Настав сприятливий час для початку 
справи, яка давно і довго у вас не виходи-

ла. Те, що раніше відкладали, зараз має-
те шанс реалізувати. Зробіть рішучий 
крок уперед, тоді відчуєте полегшення та 
впевність у власних силах. Збільшиться 
число контактів із друзями. Гідно прове-
діть вихідні.

Ситуація залежатиме від вашої здат-
ності та можливостей працювати, вміння 
ладити з колективом. Намагайтесь уника-
ти сварок. Присвятіть вільний час відпо-
чинку та подорожам, вивчіть або пізнайте 
що-небудь нове. Можлива складна роз-
мова з дітьми або батьками.

Ваші плани мають бути правдоподіб-
ними і реально підкріпленими, щоб ви 
змогли їх реалізувати. Зробити все від-
разу не вдасться. Уникайте розбіжнос-
тей, зруйноване відновити буде складно, 
краще не ризикувати. Не відмовляйтесь 
від минулого, утримайте його таким, як 
воно є. 

Доручену роботу виконуйте своєчасно, 
щоб не шукати шляхів виправдання з ке-
рівництвом. Більшість планів не так легко 
зможете вирішити, будуть невідомі пере-
шкоди. Більше уваги приділіть собі, сім’ї 
та дому. Вмійте розділяти втому та лінь. 
Обережно ставтесь до здоров’я, уникай-
те травм та аварій.

Не впустіть можливість отримати ква-
ліфіковану допомогу — у майбутньому 
вона вам знадобиться. Відчуєте, що на 
роботі, або за місцем перебування бу-
дуть змови, не беріть участі в них. До 

всього придивляйтесь і дотримуйтесь 
власного бачення.

Можливі ділові зустрічі та оборудки, 
які матимуть багатообіцяючий характер. 
Вони можуть відкрити вам перспективи. 
Бажано нікого не посвячувати у свої пла-
ни та задуми. Остерігайтесь конкурентів, 
особливо в приватному житті. Вихідні — 
час відпочинку, зустрічей та розваг.

Не витрачайте дорогоцінного часу да-
ремно. Відчуватимете, що здатні на ба-
гато справ, але зосередьтеся на голов-
ному. Не кваптеся з прийняттям рішень, 
оберіть вичікуючу позицію. Життя саме 
підкаже відповіді на деякі запитання. Зу-
стрічі з друзями принесуть чимало при-
ємних хвилин.

Обережно з коштами. Не витрачайте 
їх на речі, без яких можете обійтися. 
Відкладіть на інші часи. Весна підходить 
до фінішу, і щоб вона запам’яталась 
вам, влаштуйте собі вихідні. Якщо може-
те йти у відпустку, трохи відпочиньте. Не 
пропускайте жодних зустрічей. Роман-
тична зустріч може стати подарунком 
весни на все літо і навіть більше. 

від Івана Круп'яка з 25 по 31 травня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●Всесвітній день здоров’я ●

27 квітня у “НВК Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. Степана Балея” відбу-
лося спортивне змагання 
“Нумо, хлопці”, присвячене 
Всесвітньому дню 
здоров’я. 

Організатори свята переко-
нують, що змагання займають 
важливе місце в системі фізич-
ного виховання. У масовому 
розвитку спорту велику роль 
відіграє емоційний фактор 
спортивних змагань. Гостра 
спортивна боротьба, бажання 
учнів швидше пробігти, вище й 
далі стрибнути, підняти якомо-
га більшу вагу розвивають у 
молоді любов до спорту, відпо-
відають її прагненням до здо-
рового, сильного, красивого, а 
це обумовлює необхідність 
систематично тренуватись, 
зміцнювати своє здоров’я, за-
гартовуватись, набувати “бойо-
вого” досвіду спортивної бо-
ротьби.

Спортивні змагання не тільки 
сприяють вихованню таких важ-
ливих рис характеру, як наполе-
гливість, воля до перемоги, кміт-
ливість, дружба, а й сприяють 
залученню нових учасників до 
систематичних занять спортом.

Участь у грі “Нумо, хлопці!” 
брали дві команди з 6 учасників, 
кожна з яких повинна була ска-
зати свою назву і девіз, а також 
представити плакати для висо-

коповажного журі, до якого вхо-
дили: Людмила Івасечко, Оксана 
Волкова, Мар’яна Іванська, Бог-
дан Радецький – почесний гість, 
випускник НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. 
Степана Балея”, учасник АТО, 
боєць 37 батальйону.

В програмі змагань було 13 
естафет:  “Згинання та розгинан-
ня рук в упорі лежачи”, “Штов-
хання ядра”, “Стрибки у мішках”, 
“Крокодили”, “Піднімання гирі”, 
“Перетягування канату”, “Блеф-
тур”, “Приший ґудзик”, “Змаган-
ня з кульками”, “Відгадай пісню”, 

“Намалюй малюнок”, “Армійський 
обід”, “Комплімент” і “Найширо-
коплечіша команда”.

У результаті цікавої та напру-
женої гри перше місце виборола 
команда 10 класу. Переможці та 
призери нагороджені грамотами 
і призами.

“Нумо, хлопці!”

В Малоходачківському до-
шкільному навчальному за-
кладі “Сонечко” відбулося 
четверте відкрите засідання 
методоб’єднання Великобір-
ківського округу вихователів 
на тему: “Творчий професій-
ний пошук – пізнання себе”. 
Радо вітала гостей завідуюча 
дошкільним закладом Оксана 
Андріївна Пучко. В цей день 
вихователі округу мали мож-
ливість побувати в творчій 
лабораторії дошкільного за-
кладу “Сонечко” та взяти 
участь у багатьох заходах. 
Вихователь Любов Яросла-
вівна Киналь та музичний ке-
рівник Ірина Олегівна Кузюк 
провели інтегроване заняття 
на тему: “Весна-красуня по 
землі іде”.

Словами про весну, про голо-
вних дійових осіб гри розпочала 
заняття музичний керівник Ірина 
Олегівна. Роль господині виконала 
вихователь Любов Ярославівна. В 
ролі курчаток виступили Марічка 
Балабан та Марічка Повидало; 
роль козеняток виконували Сергій 
Хомишин та Дмитро Чечин; роль 

кошенят виконували 
Віталій Волошин та 
Володимир Сапила. 

Всі дії дітей викону-
валися під музичний 
супровід. Діти співали, 
читали вірші, танцюва-
ли. На інтегрованому 
заході, де використо-
вувалися знання з ма-
тематики, природи та 
музики, вихователь та 
музкерівник ознайоми-
ли діток з весняними 
явищами, розширили 
уявлення про зміни в 
житті рослин, птахів, 
тварин весною, розви-
вали дрібну моторику 
рук, зорову та слухову 
пам’ять, закріплювали 
вміння орієнтуватися у 
кольорах та розмірах 
предметів. 

Такі заняття розви-
вають творчі здібності 
дітей, виховують лю-
бов до природи, 
дбайливе ставлення до неї. Ви-
хователі округу взяв участь у за-
сіданні круглого столу, роботу 
якого організували Ірина Олегів-

на Кузюк та Оксана Андріївна 
Пучко  з  проблеми: 
“Взаємозв’язок вихователя ДНЗ 
з сім’єю дошкільника”. Учасники 
круглого столу обмінювалися до-

свідом, слухали звіт про роботу 
керівника Великобірківського 
освітнього округу  Галини Орес-
тівни Росовської. 

Керівником творчої групи Га-
линою Василівною Будій прове-
дено засідання з проблеми: “Роль 
художньої літератури і фольклору 
у морально – етичному вихован-
ні”. На засіданні обговорювалося 
питання Великодніх народних 
звичаїв та обрядів. Вихователь — 
методист Галина Василівна — по-
дала колегам майстер — клас 
розмальовування писанок старо-
винним народним способом (за 
допомогою бджолиного воску та 
писачка). Цю техніку вперше про-
демонструвала та поширила се-
ред колег завідуюча садочком 
“Сонечко” Оксана Андріївна Пуч-
ко. Вихователі округу вчилися 
розмальовувати писанки, вико-
ристовуючи символи писанкар-
ства Поділля, Буковини, Полісся, 
Закарпаття, Лемківщини. Вихова-
телі Великобірківського округу 
стали активними учасниками 
творчої лабораторії працівників 
ДНЗ “Сонечко”.

Жанна БАСЮК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Досвід ●

Творча лабораторія “Сонечка”

Вихователь-методист Галина Василівна Будій, завідуюча дитсадочком  
“Сонечко” Оксана Андріївна Пучко та музкерівник Ірина Олегівна Кузюк.

Завідуюча дитячим садочком “Сонечко” Оксана Андріївна Пучко,  
вихователі — члени методоб’єднання та молодші дошкільники.

Учасники змагань “Нумо, хлопці!” — старшокласники НВК “Великобірківська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея”, житель селища Великі Бірки, учасник бойових дій  
на сході України Богдан Радецький, організатори змагань — учитель фізичної культури  
Юлія Радецька, вчитель фізичної культури і предмету “Захист Вітчизни” Сергій Касіян.

Вітаємо з днем 
народження голо-
ву підприємства 
СПП “Мричко” 
Надію Яросла-
вівну МРИЧКО.

Незабутніх вражень, 

     щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки!

З повагою – колективи СПП 
“Мричко” та СФГ “Аванто”.

Колектив СПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження бухгал-
тера  Марію Іванівну МРИЧКО, 
водія Володимира Васильовича 
МРИЧКА, із 45-річчям тракторис-
та Григорія Йосиповича  
БУЧИНСЬКОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

Від усього 
серця вітаємо 
з днем наро-
дження любу 
донечку і внуч-
ку, найріднішу 
сестру Ольгу 
Ю р і ї в н у 
О М Е Л Ь -
НИЦЬКУ з се-
ла Смиківці 
Т е р н о п і л ь -
ського району.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості сонця, людської поваги,

На довгих стежках життєвої ниви

Будь завжди здорова й щаслива!

З любов’ю – мама Оксана, 
тато Юрій, брат Андрій, бабуся 

Ганна і дідусь Мирослав. 

Колектив управління соціально-
го захисту населення Тернопіль-
ської РДА вітає з ювілеєм голов-
ного спеціаліста відділу персоніфі-
кованого обліку пільгових катего-
рій населення Оксану Богданівну 
МУЗИКУ. Хай у Твоєму домі за-
вжди панують мир і злагода, у 
серці – доброта, а доля і надалі 
буде прихильною, даруючи ра-
дість життя та вірних друзів. 

З Днем народження Тебе вітаємо, 

і бажаємо на всі літа:

Будь такою, як ми Тебе знаємо,

Проста, ніжна і всім дорога.

Хай і щастя, і сонця вітрила мчать

 твій човен до тої землі,

Де панує лиш радості сила,

Де збуваються мрії усі.

Вітаємо з днем народження 
землевпорядника Ступківської 
сільської ради Наталію Володи-
мирівну КОВАЛКОВСЬКУ.

Від Бога – здоров’я, від людей – шани,

В серці – спокою, життєвої відваги,

Робити добро і вершин досягати,

Сяяти красою, мов квіти весни,

У долі – багатства, достатку, добра

На многії і благії літа!

З повагою – колектив 
Ступківської сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження шкільну медсе-
стру Тетяну Василівну ШВЕДИК і 
технічного працівника Наталію 
Юліанівну ШАШКЕВИЧ.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

Вітаємо з днем народження де-
зінфектора Баворівської дільнич-
ної лікарні Любов Володимирів-
ну ДОРОШ, молодшу медсестру 
ТРТМО Галину Зеновіївну  
ШОВЗДУ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.


