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С
учасні реалії вимага-
ють не лише ґрунтов-
них знань з різних 
предметів, а й фор-

мування підростаючого поко-
ління як патріотів і громадян. 

Пріоритетами національного ви-
ховання учнів є опанування істо-
ричної та духовної спадщини рід-
ного краю, вивчення культури га-
личан, історії рідної землі, досвіду 
прославлених земляків-борців за 

волю України, плекання почуття 
гордості за приналежність до своєї 
Батьківщини, бажання захищати її 
кордони, коли прийде небезпека.

Не помилюсь, коли скажу, що 
маленькі школярі сьогодні ростуть 
в дусі шанобливого ставлення до 
своєї держави України, знають 
державні символи, поважають на-
родні звичаї і традиції. Якою я була 
гордою і щасливою, коли під час 
перерви мої вихованці почали спі-
вати Державний гімн України. Це 
свідчить про те, що народжується 
нова нація — нація українських па-
тріотів. 

Нещодавно ми вирішили пере-

дати воїнам, які служать на пере-
довій, малюнки першокласників. 
Радості малечі не було меж, коли 
побачили свої роботи в руках  у на-
ших захисників.

Дивлячись новини, читаючи 
пресу, задумуєшся: “А що буде да-
лі? Коли закінчиться ця безглузда, 
нікому не потрібна війна?” Через 
амбіції однієї людини страждає 
весь народ, гинуть мирні жителі, 
діти. “Братня” країна-агресор руй-
нує наші міста і села, інфраструкту-
ру, вбиває українську молодь — 
цвіт нашої держави, розумних, та-
лановитих і освічених людей, але 
справжній дух українців не зможе 

зламати ніхто. Не допомагають ні 
мирні переговори, ні так званий 
псевдомир, ні європейські санкції. 
Але Україна є, вона бореться всіма 
неймовірними зусиллями. Тому ми 
переможемо!

Багато наших земляків з сіл Ро-
манівка і Ангелівка несуть службу в 
зоні АТО. Залишивши свої сім’ї, 
дружин і дітей, кожен день, нара-
жаючись на небезпеку, відвойову-
ють нашу свободу і незалежність, 
мир і спокій.

Дорогі наші воїни-захисники, 
воїни добра! Повертайтеся з пере-
могою, ми вас чекаємо! 

Слава Україні! Героям слава!

Малюнки першокласників Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у руках воїнів АТО.

З професійним святом,  
шановні колеги!

Щороку в третю неділю червня ми відзначаємо День медичного працівника. Професія, об-
рана нами, в усьому світі вважається найгуманнішою. Роль медичного працівника в суспільстві 
завжди буде важливою і необхідною. 

Більше трьох місяців, на жаль, перебуваю у статусі пацієнта. Бачу, що наші лікарі належно 
і на високому професійному рівні виконують свою справу, незважа-
ючи на труднощі, в яких опинилася сфера охорони здоров’я. Стра-
хова медицина досі не впроваджена, індексація і так невеликих 
зарплат припинена, але люди сумлінно працюють. Однак, кожен лі-
кар, кожен медичний працівник розуміє: здоров’я суспільства зале-
жить від його професійності, порядності і душевної доброти. У пе-
реддень Дня медичного працівника бажаю, щоб криза швидше ми-
нула, а держава оцінила нашу працю належним чином. Хай доброта, 
віддана людям з душею та натхненням, повертається до Вас стори-
цею. Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю! 

Ігор ВАРДИНЕЦЬ,  
головний лікар Тернопільського районного  

територіального медичного об’єднання, заслужений лікар 
України, депутат Тернопільської обласної ради.

21 червня — День  
медичного працівника

Шановні медики! Прийміть щирі вітання з професійним святом — Днем медичного 
працівника і слова вдячності та шани за Вашу благородну працю! Ми щиро вдячні 
Вам за самовідданість, милосердя, доброту і щедрість душі, за Ваші чуйні серця, за 
врятовані життя та відновлене здоров’я сотням, тисячам наших співгромадян. 

Професія медичного працівника передбачає щоденну подвижницьку працю,  
постійне фізичне й душевне напруження. Ви захищаєте найдорожче, що є в людини, 
— здоров’я, даруєте людям життя, вселяєте віру у зцілення. Ваші високі моральні та 
професійні якості завжди слугували й слугуватимуть прикладом вірності громадян-
ському обов’язку. 

Бажаємо Вам наснаги у Вашій важливій праці. Нехай щастям і любов’ю наповню-
ється кожен день Вашого життя, а праця на благо людей приносить задоволення  
і радість. Міцного здоров’я, здійснення мрій, добробуту Вам і Вашим родинам.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

XXV сільські 
спортивні ігри 

Тернопільського 
району назвали 

переможців.
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Випускний бал 
завжди незабутній.
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У Тернопільській 
ОДА відзначили 

журналістів.
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“Білі берети” — 
вишкіл  

медиків-волонтерів.
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Ірина ЮРКО.

Напередодні професійного свята – 
Дня медичного працівника, який в  
Україні прийнято відзначати у третю 
неділю червня, – ми запитали у  
вартових здоров’я Тернопільського 
району, як їм працюється, у якому 
настрої вони перебувають, чого очі-
кують і на що сподіваються.

Ігор ВОЙТОВИЧ, 
заступник голов-
ного лікаря Тер-
нопільського ра-
йонного територі-
ального медично-
го б’єднання, де-
путат Тернопіль-
ської районної 
ради: “Реформа 
охорони здоров’я 
– довгоочікуваний 
і обов’язковий 
крок. Свого часу 
за ініціативи го-
ловного лікаря 
ТРТМО Ігоря Вардинця та колективу 
Тернопільського районного територі-
ального медичного об’єднання прове-
дено аналіз стану здоров’я населення 
Тернопільського району: вивчено демо-
графічну ситуацію, матеріально-технічну 
базу, фаховий рівень спеціалістів. У ре-
зультаті було прийнято рішення оптимі-
зувати набуте, яке сьогодні представле-
но Тернопільським районним територі-
альним медичним об’єднанням. Все, що 
ми здобули, що зробили, в сучасних 
умовах дуже важко зберегти. Вважаю, 
без страхової медицини ми приречені.  
Відрадно, в Міністерстві охорони 
здоров’я вже встановлено напрямок на 
впровадження страхової медицини. Є 
документально підтверджені програмні 
заходи, напрацьовані за роки. Зі слів 
міністра охорони здоров’я Олександра 
Квіташвілі, на первинний результат ре-
форми медицини очікуємо в грудні цьо-
го року.

Напередодні професійного свята  
почуваюся у стабільно оптимістичному 
настрої. Вірю, те, чого очікують україн-
ці, незабаром здійсниться – настане 
мир в Україні, результативно, переду-
сім, для населення впроваджуватимуть-
ся реформи. Здоров’я і сил у ці дні,  
насамперед, бажаю головному лікарю 
Терноп ільського  районного  
територіального об’єднання Ігорю Вар-
динцю, щоб вистояти у складних обста-
винах. Колегам бажаю тримати здоро-
вий дух, хай усе хороше, зроблене з 
душею та натхненням, повертається 
сторицею, а кожна мить життя радує не-
повторністю. Тільки в правді ми пере-
можемо!”.

Іван СМУК, 
г о л о в н и й  
лікар Баво-
р і в с ь к о ї 
д і л ь н и ч н о ї 
лікарні: “Ві-
йна в Україні 
нанесла важ-
кий удар і на 
сферу охоро-
ни здоров’я. 
В умовах 
без грош ів ’ я 
люди не звер-
таються за 
медичною до-
п о м о г о ю . 
Давно очікуємо на “реанімаційні захо-
ди” в рамках реформування медицини. 
Втім, як і решта галузей, медична  
поставлена в режим “гальмування”.  
Ми, лікарі, очікуємо на впровадження 
страхової медицини, піднімаємо це пи-
тання на всіх рівнях. Вважаю, відповідні 
кроки у цьому напрямку повинен зроби-
ти Президент України, адже на рівні  
Кабінету Міністрів втілити реформу, як 
бачимо, нереально. 

Складно сьогодні працювати без  
здорового головного лікаря Тернопіль-
ського районного територіального ме-
дичного об’єднання Ігоря Вардинця – 
нашого пробивного керівника, незамін-
ного управлінця. Тож бажаю у перед-
день професійного свята Вам,  
Ігоре Степановичу, швидко стати на но-
ги, сили духу і Божої підтримки.  
Колегам зичу здоров’я і витримки.  
Завжди погано не буде!”.

Володимир 
ЛІСОВСЬКИЙ, 
з а в і д у ю ч и й  
х і рург і чним 
відділенням 
Т е р н о п і л ь -
ського район-
ного територі-
ального ме-
д и ч н о г о 
об’єднання, 
депутат Тер-
нопільської районної ради: “Уже понад рік, 
як нема спокою в Україні через події на Схо-
ді. В бюджет держави, Тернопільської  
області та Тернопільського району заклада-
лися зовсім інші ціни, ніж ті, що маємо сьо-
годні. Вартість медикаментів зросла втричі, 
енергоносіїв – до семи разів. Звісно, ці умо-
ви позначилися і на наших пацієнтах – до 
лікарів зазвичай звертаються вже в критич-
ному стані, коли допомогти вкрай складно. 
Лікарі стали заручниками цієї ситуації. Паці-
єнти не завжди можуть купити сучасні ефек-
тивні, але дорогі препарати, а натомість 
обирають дешеві та малоефективні. 

Широкого розголосу в ЗМІ останнім ча-
сом набула тема “лікарі – хабарники”. На 
мою думку, якщо лікар видає “липову” довід-
ку на підтвердження групи інвалідності, чи 
щоб уникнути виконання військового 
обов’язку, відмовляє у законних послугах, 
вимагає кошти за послуги – це, звісно, кри-
мінальне порушення. Якщо пацієнт виявляє 
бажання віддячити за врятоване життя – це 
його особиста справа. Часто наші люди хва-
лять закордонну медицину, але і за кордо-
ном медицина надзвичайно дорога, залежна 
від сучасної діагностичної та лікувальної 
апаратури. Підготовка та навчання високок-
валіфікованого фахівця потребує часу та до-
статнього фінансування, яке держава на да-
ний час не може забезпечити. Отож, фінан-
совий тягар лягає на плечі самого лікаря. 
Коли вартість навчання у приватних структу-
рах закладається у вартість послуг, в дер-
жавних закладах вартість навчання в вар-
тість послуг не закладеш. Для виходу з такої 
ситуації у сфері охорони здоров’я бачу чоти-
ри обов’язкові умови: 1) змінити статтю 49 
Конституції України; 2) організувати безо-
платну медичну допомогу незахищеним гру-
пам населення і безкоштовну невідкладну 
медичну допомогу; 3) страхова медицина; 4) 
приватна медицина. В результаті розвитку 
страхової медицини гроші будуть “ходити” 
за пацієнтом. Зараз озвучено приблизну 
вартість страхового полісу на рік – у межах 
3000 гривень з особи. Зрозуміло, що рівень 
заробітної плати чи пенсії має дозволяти 
людині придбати такий поліс. Держава по-
винна стимулювати громадян дбати про 
своє здоров’я – курці, люди з надмірною 
вагою, особи, які вживають алкоголь, за 
страховий поліс платитимуть дорожче. Стра-
хова медицина автоматично впровадить 
здорову конкуренцію між медичними закла-
дами, відтак, буде зростання якості надання 
послуг. Іншого шляху немає. 

З нагоди Дня медичного працівника коле-
гам і пацієнтам бажаю здоров’я, мирного 
безхмарного неба, любові та злагоди у ро-
динах”.

Г а л и н а  
О Б Л Е Щ У К , 
головний бух-
галтер Терно-
пільського ра-
йонного тери-
торіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання: 
“Приємно, що 
впродовж три-
валого часу 
Тернопільське 
районне територіальне медичне об’єднання 
— одне з кращих серед медичних установ 
України. Це заслуга головного лікаря Терно-
пільського районного територіального ме-
дичного об’єднання Ігоря Вардинця та ко-
лективу наших спеціалістів. Нещодавно була 
у санаторії в Закарпатті, мала змогу порівня-
ти їхні послуги з тими, що надає відділення 
реабілітації і фізіотерапії Тернопільського 
районного територіального медичного 
об’єднання, так званий “санаторій у місті”. У 
нас спектр послуг значно різноманітніший, 
досконаліший і головне – дешевший (поде-
куди у чотири рази). 

Цьогорічна новація в охороні здоров’я – 
фінансування з державного бюджету в рам-
ках медичної субвенції, перевагою якої є 
вчасне і без затримок надходження коштів 
за всіма статтями. Річний бюджет-2015 Тер-
нопільського районного територіального ме-

дичного об’єднання складає 38 мільйонів 
785 тис. грн., гроші надходять двічі на мі-
сяць. Однак, якщо проаналізувати його скла-
дові, ситуація не зовсім втішна: 80% бюдже-
ту спрямовані на зарплату працівникам, 10% 
складають витрати за енергоносії, на меди-
каменти передбачено всього-на-всього 4% 
– тобто, на день для однієї людини на ліки є 
4 грн. 67 коп. Що можна “вилікувати” за 
менш,  як 5 гривень? З квітня ц. р. припине-
но суттєву підтримку – виплату індексації 
заробітної плати, оскільки бракує коштори-
су. Виходить, фахові медики, медсестри, 
весь персонал поставлені у рамки зубожін-
ня. Міністр соціальної політики України Пав-
ло Розенко нещодавно повідомив у ЗМІ, що 
з грудня ц.р. буде виплата індексації. Хо-
четься йому вірити.

З нагоди Дня медичного працівника вітаю 
когорту медиків Тернопільського району! 
Зичу всім миру, дивитися уперед з вірою, 
надією і любов’ю!”.

Тетяна МОРОЗ, 
головна медсе-
стра Тернопіль-
ського районного 
територіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання: “На-
передодні цього-
річного професій-
ного свята з 
об’єктивних причин 
почуваюся у при-
гніченому настрої 
– війна, економічна 
криза, матеріальна 
скрута. Через низькі зарплати сферу меди-
цини, особливо на селі, покидають “золоті” 
фахівці, багато з яких назовсім виїжджають 
за кордон. Зарплата медсестри в середньо-
му нині становить 1500 гривень – за сучас-
них цін важко утримувати сім’ю, оплачувати 
комунальні послуги, не кажучи вже про удо-
сконалення фахового рівня – професійна 
література, навчальні курси, знайомство з 
досвідом інших. Як і більшість моїх колег, ви-
хід на світло в кінці цього тунелю бачу у 
страховій медицині. Свого часу я жила і пра-
цювала в м. Торонто (Канада), ознайомила-
ся із рівнем їх медицини. У нас на одну мед-
сестру припадає 20 пацієнтів, у Канаді – 
п’ять-шість. Зарплата там за годину стано-
вить 30 доларів США. Все ж, сподіватися на 
вітчизняний прогрес треба. 

З нагоди Дня медичного працівника ба-
жаю колегам не опускати руки, дочекатися 
кращого, мирного неба над Україною, зичу 
всім затишку в сім’ях!”.

Ігор СТОРОЖКО, 
завідуючий сто-
матологічною клі-
нікою Тернопіль-
ського районного 
територіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання, депу-
тат Тернопільської 
районної ради: 
“Тривожусь з при-
воду непорозумінь 
у справі головного 
лікаря Тернопіль-
ського районного територіального медич-
ного об’єднання. Реформи в медицині не 
зовсім зрозумілі. Відбудеться роздержав-
лення – що залишиться? Чи не спіткає нас 
доля Тернопільської міської поліклініки 
№1, яку “реорганізували” в інформацій-
ний центр? У країні війна, багато молодих 
людей стали інвалідами. Тривожно і щодо 
долі фінансово затратної галузі стомато-
логії – її навіть не передбачено у концепції 
реформування охорони здоров’я України. 
Матеріали подорожчали, а в доступі є ли-
ше імпортні. Вітчизняне виробництво ма-
теріалів та інструментів для стоматології 
могло б вирішити багато питань – робочі 
місця, надходження у бюджет, дешевші 
матеріали. Тим паче, що у нас є фахівці, 
які можуть виконувати такі завдання. Чер-
га на безкоштовне протезування у Терно-
пільському районі складає 701 особу – за 
місяць на 4000 грн. бюджетних коштів мо-
жемо допомогти чотирьом-п’ятьом паці-
єнтам, адже вартість одного зубного про-
теза – 850 грн. На безкоштовне обслуго-
вування мають право учасники бойових 
дій в зоні АТО. Поки що ніхто не звертав-
ся, але ми готові допомогти кожному без-
коштовно. 

У передсвяткові дні бажаю колегам-
медикам пильнувати здоров’я, миру і сі-
мейного щастя! І нехай клятва Гіппократа 
ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а 
лише приємною місією!”. 

Продовження на 3 стор.

Українська медицина 
сьогодні і завтра

Щиро вітаємо з днем на-
родження начальника  
ВОСу Великоберезовиць-
кої селищної ради Надію  
В о л о д и м и р і в н у  
ОЛЬШАНСЬКУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі,

 в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької  

селищної ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Вітаємо з днем народження колишнього 
Великоберезовицького селищного голову 
Марію Іванівну КАЛИНКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької  

селищної ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Вітаємо з днем народження депутата 
Тернопільської районної ради Петра  
Миколайовича МАЙКОВИЧА.

Хай доля Вам пошле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької  

селищної ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Вітаємо з 55-річчям Галину Мар’янівну 
ШУЛЬ із села Лозова Тернопільського ра-
йону.

Цей день лиш раз у рік буває - 

Безмежна радість струменить!

Тож мрій і успіхів без краю!

Любові! Сонця! Хай щастить!

З повагою — сусіди з Лозови  
Наталя Капець із сім’єю  
та Марія Бевз з сім’єю.

Вітаємо! ●

Військовий 
комісаріат 

запрошує на 
військову службу 

за контрактом
Тернопільський обласний військовий 

комісаріат проводить відбір кандидатів 
на військову службу за контрактом з 
числа осіб рядового, сержантського, 
старшинського та офіцерського складу.

Грошове забезпечення від 2500 гри-
вень (залежатиме від займаної посади, 
військового звання, кваліфікації, термі-
ну та умов проходження військової 
служби). Для вирішення соціально-
побутових проблем раз у рік видається 
матеріальна допомога. В разі відбуття 
на щорічну чергову відпустку виплачу-
ється грошова допомога на оздоров-
лення.

За підтримання високої бойової го-
товності, зразкове виконання службових 
обов’язків, бездоганну дисципліну що-
річно виплачується грошова винагорода. 
Під час переїзду на нове місце служби 
виплачується грошова допомога у роз-
мірі 100% місячного грошового забез-
печення та 50% на кожного члена сім’ї.

Соціально-правовий захист військо-
вослужбовців, перспективи кар’єрного 
росту та переваги військової служби за 
контрактом: а) стабільна висока оплата 
праці; б) високоякісне безкоштовне ме-
дичне обслуговування; в) після закін-
чення терміну першого контракту – пра-
во на безкоштовне отримання заочної 
вищої освіти; г) шанси на проходження 
служби в елітних військових формуван-
нях (СБУ, МВС тощо); д) можливість 
отримати безкоштовне житло; е) участь 
у миротворчих операціях та інших захо-
дах міжнародного військового співро-
бітництва; є) високий рівень соціальних 
гарантій та правовий захист військовос-
лужбовця розповсюджуються і на членів 
його сім’ї.

Військовозобов’язаних або громадян 
призовного віку від 18 до 60 років, ба-
жаючих проходити службу за контрак-
том, просимо звертатись до міських та 
районних військових комісаріатів за міс-
цем приписки, або за телефоном (096) 
615-82-23.
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Продовження. 
Початок на 2 стор.

М а р і я  
ЛЕВИЦЬКА,  
л і к а р -
рентгенолог, 
голова проф-
спілки медич-
них працівни-
ків Тернопіль-
ського район-
ного територі-
ального ме-
д и ч н о г о 
об’єднання : 
“Потерпаю че-
рез невизначеність в Україні – невідомо, коли 
настане мир і запрацюють реформи. Очікую, 
що Міністерство охорони здоров’я таки по-
вернеться до нас обличчям. Напередодні 
професійного свята бажаю колегам мати си-
ли витерпіти негаразди, виконувати роботу з 
честю, самовідданістю. Серед нас немає ви-
падкових людей. День медичного працівника 
– це свято кожного: від лікаря до водія ме-
дичного і санітарного транспорту, які стоять 
на варті здоров’я людини. Хтось попереджує 
хворобу, хтось лікує, інший надає невідклад-
ну медичну допомогу. Недаремно в народі 
кажуть, що здоров’я не купиш. Здорова нація 
– це багатство держави. На жаль, сьогодення 
медицини і ми, працівники цієї сфери, пере-
живаємо не найкращі часи. Однак, працюємо 
у міру сил і можливостей. Віримо, наша пра-
ця і значення охорони здоров’я будуть оціне-
ні належним чином. Вітаючи колег з профе-
сійним святом, від імені профспілки медич-
них працівників Тернопільського районного 
територіального медичного об’єднання ба-
жаю здоров’я, миру, добра, оптимізму!”.

Тетяна ГАХ, 
з а в і д у ю ч а  
в ідділенням 
реабілітації і 
фіз іотерапії 
Т е р н о п і л ь -
ського район-
ного територі-
ального ме-
д и ч н о г о 
об’єднання: 
“Сфера охорони 
здоров’я зараз 
п е р е ж и в а є 
складні часи, працює у режимі “самовижи-
вання”. Наче маємо безкоштовну медицину, 
але реалії говорять протилежне – все платне. 
Нехай би вже влада якось визначилася і 
впровадила хоча б напівстрахову медицину. 
Медики за мізерну зарплату не спроможні 
купувати фахову літературу, часто навіть  

інтернет оплатити складно. Тому маємо те, 
що маємо. Фахівці розраховуються, покида-
ють роботу, яку люблять і вміють добре ви-
конувати – тут держава втрачає найцінніше. 

У переддень професійного свята бажаю 
всім здоров’я, бути щасливими і мудрими у 
виборі. Якщо не знаєте, як вчинити, робіть 
так, аби не було соромно перед Богом”. 

Віталій САХАН, 
заступник головно-
го лікаря з ліку-
вальної роботи 
Тернопільського 
районного терито-
ріального медично-
го об’єднання: “Не-
зважаючи на різні не-
гаразди, фахівці Тер-
нопільського район-
ного територіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання надають 
медичну допомогу на 
високому рівні, вирішують проблеми, які не 
зовсім притаманні медицині, – правові, фі-
нансові, матеріальні, морально-психологічні. 
На мою думку, проблеми галузі охорони 
здоров’я створила українська влада. Голо-
вна з них – медицині не дають доступу до 
цивілізованого ринку медичних послуг. У су-
часних умовах сфера охорони здоров’я має 
бути профілактичною. Сьогодні на загально-
державному рівні треба налагодити таку сис-
тему, щоб кожен громадянин був зацікавле-
ний берегти здоров’я, як це відбувається у 
цивілізованому світі. У реформуванні медич-
ної галузі мають брати участь не тільки Мініс-
терство охорони здоров’я України, де зде-
більшого працюють  економісти, які, насам-
перед, очікують економії коштів і далекі від 
розуміння змісту медицини. Реформування в 
успішному сенсі можливе за участю власне 
лікарів – ініціативних, сміливих, досвідчених 
фахівців, як, до прикладу, головний лікар 
Тернопільського районного територіального 
медичного об’єднання Ігор Вардинець. Сьо-
годні надання медичної допомоги у Терно-
пільському районі завдяки головному лікарю 
може сміливо конкурувати на ринку надання 
медичних послуг за багатьма критеріями. 
Реформування медичної галузі дійшло до 
вторинного рівня – центральної районної лі-
карні, де ставка робиться на госпітальні ба-
зи. Думаю, це відійде в історію. Труднощі на 
цьому шляху виникають щодня, медичні пра-
цівники долають їх із затратами здоров’я, 
часу, нерідко втрачають матеріально. Вдяч-
ний за розуміння, фаховість, терпіння, до-
бросовісність, сумлінне виконання обов’язків 
колегам — тим, хто день і ніч спрямовує всі 
сили на боротьбу з хворобами. З нагоди 
професійного свята бажаю всім чистої сові-

сті, чистого халата, достатку. Усім низький 
уклін!”.

В о л о д и м и р 
МАЩАК, завіду-
ючий Шляхти-
н е ц ь к о ю  
лікарською ам-
б у л а т о р і є ю  
Тернопільського  
районного тери-
т о р і а л ь н о г о  
м е д и ч н о г о 
об’єднання: “На-
стрій – оптиміс-
тичний. Дасть Бог, 
війна швидко закінчиться. Сподіваємося, в 
державі дослухаються до проблем сільської 
медицини і звернуть увагу на оновлення 
матеріально-технічної бази, наявність меди-
каментів, допоможуть з ремонтом примі-
щень, техніки. Складно щось велике робити 
лише власними силами. Благо, нам допо-
магають місцеві приватні підприємці – ТОВ 
“Дружба” з Лозової, ТОВ “Стегниківське” з  
Стегниківців. Напередодні свята бажаю ко-
легам тримати здоровий дух, не розчарову-
ватися, козацького всім здоров’я, Божого 
благословення і, передусім, мирного не-
ба!”. 

Марія ЛОТОЦЬКА, 
з а в і д у ю ч а 
ф е л ь д ш е р с ь к о -
акушерським пунк-
том с. Івачів Горіш-
ній, голова фель-
дшерської ради  
Тернопільського ра-
йонного територі-
ального медичного 
об’єднання: “У сфері 
медицини працюю 37 
років. Часто спілкуюся 
із колегами з різних 
країн світу – США, Італії, Португалії, Польщі, 
Франції, Англії – тож добре знаю, яке значення 
має страхова медицина – найпотрібніший еле-
мент сфери охорони здоров’я України сьогод-
ні. Найбільше у цьому сенсі мені імпонує поль-
ський досвід – Польща поряд, в її  історії  схо-
жі з українськими сторінки, однак поляки вже 
подолали межу і вийшли на прогрес. Нато-
мість вони часто дивуються, як наші медики 
роблять дива без необхідних умов. За відсут-
ності корупційного моменту страхова медици-
на могла б бути у нас вже давно. Також нам 
варто напрацювати таку систему роботи, щоб 
у лікарнях не було черг, аби людина в корот-
кий термін могла отримати відповідну медичну 
послугу. 

Напередодні професійного свята колегам 
бажаю мирного неба, сімейного щастя, міц-
ного здоров’я!”. 

21 червня — День медичного працівника ●
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— Як і де можна ознайомитись із 
останніми змінами, внесеними до Дер-
жавного реєстру РРО, щоб не придбати 
старий касовий апарат?

— Відповідно до п. 10 Положення про 
Державний реєстр реєстраторів розрахун-
кових операцій, затвердженого постановою 
Кабінету міністрів України від 29 серпня 2002 
року № 1315, Державний реєстр реєстрато-
рів розрахункових операцій або зміни до 
нього оприлюднюються у 10-денний строк 
після їх затвердження Державною фіскаль-
ною службою України на її офіційному сайті 
(http://sts.gov.ua) та у визначених нею дру-
кованих засобах масової інформації. Для 
придбання РРО потрібно звернутись до ви-
робників чи постачальників касової техніки, 
перелік яких знайдете також на офіційному 
сайті ДФСУ (http://sts.gov.ua/baneryi/
podatkovi-zmini-2015/zastosuvannya-
rro/198344.html).

— Чи можливо в РРО запрограмувати 
велику кількість назв товару, для прикла-
ду,  лікарських препаратів та дієтичних 
добавок?

— Відповідно до п.3 ст.3 Закону України 
від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР “Про за-
стосування реєстраторів розрахункових опе-
рацій у сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг” суб’єкти господарювання, 
які здійснюють розрахункові операції в готів-
ковій та /або безготівковій формі (із застосу-
ванням платіжних чеків, жетонів тощо), при 
продажу товарів (наданні послуг) у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг, 
зобов’язані застосовувати реєстратори роз-
рахункових операцій, включені до Держав-
ного реєстру реєстраторів розрахункових 
операцій, з дотриманням встановленого по-

рядку їх застосування, а саме: проводити 
розрахункові операції через РРО з викорис-
танням режиму попереднього програмуван-
ня найменування, цін товарів (послуг) та об-
ліку їх кількості (п.11 ст.3 Закону).

Державним реєстром реєстраторів роз-
рахункових операцій визначено перелік мо-
делей, більшість з яких забезпечує попере-
днє програмування понад 3000 найменувань 
товарів. За умови застосування електронних 
контрольно-касових реєстраторів кількість 
попередньо запрограмованих товарів вза-
галі необмежена.

— Чи може “єдинник” другої групи, 
для якого обов’язкове застосування РРО 
буде тільки з 1 січня 2016 року, уже за-
раз використовувати його, але поки не 
реєструвати і не подавати відповідну 
звітність?

— Згідно із ст.13 Закону про РРО особа, 
яка згідно положень статті 9 цього Закону 
має право вести облік доходів та витрат у 
відповідних книгах без застосування реє-
страторів розрахункових операцій, може ви-
користовувати власні реєстратори розра-
хункових операцій без їх переведення у 
фіскальний режим роботи.

— Чи зареєструють касовий апарат, 
привезений із США чи Європи?

— Відповідно до п. 3 ст. 3 закону про РРО, 
суб’єкти господарювання, які здійснюють 
розрахункові операції в готівковій або без-
готівковій формі (із застосуванням платіжних 
карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при 
продажу товарів (наданні послуг) у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг 
зобов’язані застосовувати реєстратори роз-
рахункових операцій, що включені до Дер-
жавного реєстру РРО, з дотриманням вста-

новленого порядку їх застосування. Таким 
чином, якщо апарати, привезені із-за кордо-
ну, включені до реєстру, необхідно перш за 
все звернутись до Центрів сервісного обслу-
говування для укладання договору про тех-
нічне обслуговування та ремонту РРО, а по-
тім до податкової інспекції для реєстрації. 

— Чи може підприємець, який здій-
снює торгівлю в одному залі, а в іншому 
– надає перукарські послуги, використо-
вувати лише один касовий апарат?

— Суб’єкти господарювання, які здійсню-
ють розрахункові операції в готівковій формі  
при продажу товарів (наданні послуг) у сфе-
рі торгівлі, громадського харчування та по-
слуг, зобов’язані проводити розрахункові 
операції на повну суму покупки (надання по-
слуги) через зареєстровані, опломбовані у 
встановленому порядку та переведені у фіс-
кальний режим роботи реєстратори розра-
хункових операцій з роздрукуванням відпо-
відних розрахункових документів, що під-
тверджують виконання розрахункових опе-
рацій. 

Місцем проведення розрахунків є місце, 
де здійснюються розрахунки з покупцем за 
продані товари (надані послуги) та зберіга-
ються отримані за реалізовані товари (нада-
ні послуги) готівкові кошти, а також місце 
отримання покупцем попередньо оплачених 
товарів (послуг) із застосуванням платіжних 
карток, платіжних чеків, жетонів тощо. 

Отже, суб’єкти господарювання 
зобов’язані застосовувати реєстратори роз-
рахункових операцій на кожному місці про-
ведення розрахунків.

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 

області.

Гаряча лінія ●

До нас телефонують, у нас запитують…

Колектив територіального центру соці-
ального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) у Тернопільському районі ви-
словлює глибоке співчуття соціальному  
робітнику с. Забойки Маркуті Надії Мико-
лаївні  з приводу  тяжкої втрати – смерті 
матері. 

Героям слава! ●

Управління Пенсійного фонду України 
в Тернопільському районі просить  

отримувачів пенсій своєчасно повідомляти 
органи, що призначають та виплачують 

пенсію, про прийняття на роботу, звільнен-
ня з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни 

місця проживання та інші обставини, що 
можуть вплинути на пенсійне забезпечення. 

Тел. для довідок: 53-50-72, 
53-51-54.

“Пульс” ДФС:  
(044) 284-00-07

Завдяки “Пульсу” представники бізне-
су, в тому числі і суб’єкти ЗЕД, мають 
можливість повідомити про неправомірні 
дії або бездіяльність співробітників Дер-
жавної фіскальної служби керівництво ві-
домства та оперативно вирішити спірні 
питання, що виникають не тільки у сфері 
адміністрування податків, а й під час здій-
снення митного контролю та митного 
оформлення. Номер цілодобової  
телефонної лінії сервісу “Пульс”  
Державної фіскальної служби —  
(044) 284-00-07. 

Телефон “гарячої лінії”  
з питань підтримки та розвитку 

підприємництва Тернопільського 
району: 43-60-63 та електронні 
адреси для письмових звернень 

суб’єктів підприємницької  
діяльності району:  

e-mail:ekon_rda@ukr.net,  
sector_economy@ukr.net.

Почапинська сільська рада прово-
дить громадські слухання з жителями с. 
Забойки  та  с. Почапинці  з питань обго-
ворення  Закону України “Про добровільне 
об’єднання  територіальних громад”.

Громадські слухання  відбудуться   
21 червня 2015 року о 15.00   в приміщен-
ні будинку культури с. Забойки за адре-
сою: с. Забойки Тернопільський район 
Тернопільська область.

Почапинський сільський голова  
М. С. ПАЛИГА.

Відповідно до рішення сесії  
Драганівської сільської ради № 345 від 
18 червня 2015 року, Драганівська сіль-
ська рада повідомляє про проведення гро-
мадських слухань з питань обговорення 
Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”, які 
відбудуться 21 червня 2015 року о 17:00 
год. в приміщенні сільського клубу за 
адресою: с. Драганівка, вул. 8 Березня, 2.

З більш детальною інформацією мож-
на ознайомитись в Драганівській сіль-
ській раді.

Драганівський сільський голова  
А. П. БОРУХ.

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний медіа-центр 

Міністерства оборони України.

Згідно з Указом Президента України Пе-
тра Порошенка, за особливу мужність і геро-
їзм, виявлені в захисті державного суверені-
тету і територіальної цілісності України, ві-
рність військовій присязі чотирьох військо-
вослужбовців Збройних сил України з Тер-
нопільщини, які брали участь в антитерорис-
тичній операції на Донбасі, нагороджено 
орденом “За мужність ІІІ ступеня” (посмерт-
но). Державні нагороди України було вруче-
но матерям та дружинам загиблих військо-
вослужбовців у Тернополі на Пагорбі Слави, 
під час мітингу-реквієм у “Сповідь перед 
Матір’ю”, приуроченого 70-ій річниці Пере-
моги над нацизмом у Європі та 70-ій річниці 
завершення Другої світової війни.

Згідно з Указом Президента України, дер-
жавними нагородами України відзначено 
солдатів 128-ої гірсько-піхотної та 24-ої  
механізованої бригад: Михайла Григориши-
на, Романа Мусія, молодшого сержанта  
Миколу Руснака та сержанта Володимира 
Марусича.

Чотирьох 
Тернопільських 

військовослужбовців 
нагороджено 
державними 

нагородами України 
посмертно
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18 червня — День дільничного інспектора ●

Дзеркало змін ●

Степан Семенів, 
експерт Офісу реформ                                                                                            

у Тернопільській області.                                                           

Останнім часом багато гово-
рять про  реформу місцевого 
самоврядування та її наступ-
ний крок — децентралізацію 
влади.

Одним з головних завдань ре-
формування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації 
влади є наближення надання адмі-
ністративних та соціальних послуг 
до громадян. Створення об’єднаних 
територіальних громад створить 
можливість надання послуг в кож-
ному центрі територіальної грома-
ди. Це покращить якість та швид-
кість надання послуг. Так, час на 
прибуття швидкої допомоги, по-
жежної чи міліції повинен не пере-
вищувати 30 хвилин. Інакше ця 
допомога з кожною втраченою 
хвилиною стає неефективною.

Після об’єднання територіаль-
на громада отримає більше по-
вноважень для покращення жит-
тя населення, оскільки послуги 
стануть ближчими до населення. 
Так, до органів місцевого само-
врядування відійдуть такі 
обов’язки, як надання пожежної 
охорони, забезпечення громад-
ської безпеки силами муніци-
пальної поліції, організація пере-
везень на території громади, на-
дання житлово-комунальних по-
слуг, розвиток місцевої інфра-
структури, залучення інвестицій, 
управління земельними ресурса-
ми. Також громаді делегують де-
які обов’язки: утримання та орга-
нізація роботи будинків культури, 
бібліотек та спортивних майдан-
чиків; надання первинної медич-
ної допомоги; управління школа-
ми та садочками; надання соці-
альної допомоги через спеціаль-
ні центри в громадах; надання 
адміністративних послуг через 
центри в громадах.

Для того, щоб утримувати весь 
цей апарат, на місцевому рівні за-

лишатиметься левова частка ко-
штів з податків населення та під-
приємців. На проведення рекон-
струкції основних інфраструктур-
них об’єктів також будуть виділені 
кошти із фонду регіонального роз-
витку.

Внаслідок децентралізації у міс-
цевого самоврядування суттєво 
збільшаться повноваження, фінан-
сові та кадрові ресурси. В 
об’єднаних територіальних грома-
дах виникне потреба в додатковій 
кількості спеціалістів з усіх сфер 
їхньої компетенції. Частина з них 
може перейти з місцевих органів 
виконавчої влади, а щодо інших 
може виникнути навіть кадровий 
дефіцит. Крім цього, в невеликих 
поселеннях буде запроваджено ін-
ститут старости, який законом на-
діляється відповідними повнова-
женнями і повинен мати достатню 
кваліфікацію, щоб надавати найпо-
ширеніші місцеві адміністративні 
послуги. У віддалених та великих 
поселеннях можуть утворюватися 
територіальні підрозділи виконав-
чих органів, ради об’єднаної гро-
мади, які будуть координуватися 
відповідним старостою. Кількість 
старост і перелік відповідних струк-
турних територіальних підрозділів 
органів місцевого самоврядування 
також буде визначатися безпосе-
редньо місцевими радами.

 Тож можна спрогнозувати, 
що сумарна чисельність чинов-
ників на рівні територіальних гро-
мад не зменшиться, а може на-
віть збільшитися. Це також від-
повідь на закиди тим, хто ствер-
джує, ніби уряд хоче зекономити 
за рахунок скорочень у сфері 
місцевого самоврядування. Такі 
закиди — повна нісенітниця. Але 
цілком закономірно, що можуть 
зменшитися чиновницькі апара-
ти, які функціонують на рівні ра-
йонів, та відповідні видатки. Про-
вівши децентралізацію, обсяг  
повноважень органів влади на 
цьому рівні, — особливо вико-
навчої, — залишиться незна-
чний.

Реформа місцевого 
самоврядування —  

перший крок  
до децентралізації влади

З настанням погожих, теплих 
днів, з прогріванням води у 
водоймах, в пошуках поря-
тунку від спеки, люди все 
частіше місцем свого відпо-
чинку обирають затишні бе-
реги. Звісно, всіх вабить во-
да — чудодійний засіб оздо-
ровлення організму. Адже 
купання дає людині фізичне 
та моральне задоволення, 
допомагає позбутися стре-
сів. Але, на жаль, для декого 
відпочинок біля води може 
закінчитись трагедією.

Аналіз нещасних випадків з 
людьми на воді свідчить про те,   
що факти загибелі переважно ма-
ють місце в не обладнаних для 
купання місцях при порушенні 
правил поведінки на воді і в осно-
вному в стані алкогольного 
сп’яніння. За умови дотримання 
вимог правил безпеки поведінки 
на воді, трагедій можна було б 
уникнути.

Тернопільський РВ управління 
ДСНС України у Тернопільській 
області звертається до жителів 

краю з проханням дотримуватися 
правил безпечної поведінки відпо-
чиваючи на водоймах:

важливим є:
* правильний вибір і обладнан-

ня місць для купання;
* навчання дорослих та дітей 

плаванню;
* суворе дотримання правил 

поведінки під час купання і катан-
ня на плавзасобах;

* постійний контроль за дітьми 
з боку дорослих.

Це є основні умови безпечного 
відпочинку на водоймах.

Відпочинок на воді допускаєть-
ся тільки у спеціально відведених 
місцевими органами влади та об-
ладнаних для цього місцях.

Безпечнішим є перебування на 
воді у світлу пору доби. Купатися 
дозволяється в спокійну безвітря-
ну погоду при температурі води не 
менше +18, повітря не нижче 
+24.

 Для того, щоб уникнути ли-
ха: не заходьте у воду в незнайо-
мому місці; уникайте швидкої те-
чії; не заходьте у воду напідпитку; 
ніколи не плавайте наодинці, осо-

бливо якщо не впевнені у своїх 
силах; купаючись на “дикому пля-
жі” чи у незнайомому місці — не 
пірнайте з берега, гірки, чи дере-
ва; у воду слід входити неспішно, 
обережно пробуючи дно ногою; 
купатися краще там, де є ряту-
вальні служби; особливо уважно 
слідкуйте за дітьми, їхня поведінка 
у воді непередбачувана; до плавок 
потрібно прикріпляти шпильку, як-
що далеко від берега судома зве-
де руку чи ногу, укол шпилькою 
допоможе відновити еластичність 
м’язів; слід утримуватись від да-
леких запливів, переохолодження 
— це головна причина трагічних 
випадків; на рівнинних річках є ба-
гато ям і вирів. Вони підступно 
зустрічаються біля піщаних кіс, під 
берегом, де особливо полюбля-
ють купатися діти.

Будьте обережні під час відпо-
чинку на воді, щоб відпочинок був 
для вас і   ваших дітей приємним 
та безпечним.

Тернопільський Рв УДСнС 
України у Тернопільській 

області.

Рятувальники застерігають:  
відпочиваючи на водоймах, дотримуйтесь 

правил безпечної поведінки

Служба 101 ●

валентина СеменЯК. 
Фото автора.

Асоціація українських 
моніторів з дотри-
мання прав людини 
розпочала цікаву 
кампанію: оцінка ро-
боти дільничних ін-
спекторів в Україні. 
Серед правоохорон-
ців саме дільничний 
інспектор має бути 
найкращим другом і 
товаришем для гро-
мади, де він живе і 
працює. За прийня-
тими колись нормами 
один інспектор має 
обслуговувати трохи 
більше двох тисяч 
людей, але в реаль-
ному житті ця цифра 
більша.

Робота дільничного ін-
спектора може видатись й 
непомітною. Але це тільки 
на перший погляд. На-
справді ця праця щоденна 
й напружена, зранку й до 
пізнього вечора, здебіль-
шого — без вихідних. Ду-
же часто інспектору дово-
диться поєднувати в собі 
одночасно різні ролі:  слід-
чого,  оперативника,  пси-
холога й соціолога. 

Мій співрозмовник — 
старший дільничний ін-
спектор  Тернопільського 
РВ  УМВС України в Тер-
нопільській області,  капітан мі-
ліції Ярослав Дусановський.

— У багатьох людей ваша 
професія асоціюється з пере-
стрілками, сутичками віч-на-
віч з бандитами. А в реально-
му житті?

— Це в кіно так, а в реальному 
житті все інакше. Наше головне 
завдання — зменшення реце-
дивної злочинності, зменшення 
кількості злочинів на побутовому 
грунті (часто вони відбуваються 
в стані алкогольного сп’яніння). 
Вони бувають різного характеру: 
шахрайство, погрози, крадіжки 
майна. Злочини важливіше по-
передити, ніж  розкрити.

— Робота вам подобаєть-
ся? А як реагує  сім’я?

 - Працюю з 2008 року. Зізна-
юсь, спочатку було важко. Але з 
часом набув досвід. Коли знаєш   
людей, а вони, відповідно,  тебе,  
відчуваєш себе як вдома. Це ду-
же важливо, бо самі люди тоді 
допомагають, стають відкриті-
шими. Дружина? Так, на почат-
ках вона мене не розуміла, адже 
залишалось мало часу для сім’ї, 

однак згодом звикла.
— Десь читала, що до функ-

ціональних обов’язків діль-
ничного входить майже сто 
пунктів. Які для вас найваж-
ливіші?

— Проведення профілактичної 
роботи з населенням, особливо  
з молоддю. Зазвичай, це друга 
половина дня. Також робота з 
раніше судимими, контроль за 
їхньою поведінкою. Буває й та-
ке. Судили за тяжкі злочини, по-
збавлення волі від 2-х до 8-ми 
років. Залишається під нагля-
дом, поки не позбавлять суди-
мості. Якщо у цей період людина 
порушує громадський спокій, 
тоді призначається адміністра-
тивний нагляд.

— Що це таке?
— Наприклад, заборона пере-

бувати в громадських місцях, де 
продається алкоголь, у нічний 
час — покидати дім, виїздити за 
межі району.

— Чи співпрацюєте з гро-
мадськими або іншими орга-
нізаціями?

— З кризовим Центром “Щас-

ливе батьківство та 
материнство”, з  
сектором сім’ї, мо-
лоді та спорту  Тер-
нопільської РДА, 
соціальними служ-
бами.

— Що нового у 
вашій сфері?

— Раніше за на-
сильство в сім’ї був 
штраф, а від весни 
— виконання гро-
мадської роботи. 

— на вашу дум-
ку, це ефективні-
ше?

— Так. Нещодав-
но один чоловік 
(була скарга дру-
жини) відробляв 40 
годин, щодня 4 го-
дини після роботи. 
Не встиг відпрацю-
вати, як надійшла 
нова скарга. Дове-
лось йому знову 40 
годин трудитися. 
Але йому цього ви-
явилося замало, 
надійшла скарга від 
тещі — заробив но-
вих 60 годин. І тіль-
ки згодом втихоми-
рився, видно, наре-
шті зрозумів, як 
треба поводитися у 
сім’ї. Такий вид по-
карання, як гро-
мадська робота, 
позитивно впливає 
на поведінку лю-

дини в суспільстві.
— Коли ви приймаєте гро-

мадян?
— 1-й — 3-й вівторки з 9 до11 

год;
1-й — 3-й четвер з 18 до 21 

год, у приміщенні сільської ради 
с. Великі Гаї;

2-й — 4-й вівторки з 9 до11 
год;

2-й — 4-й четвер з 18 до 21 
год.,  — Товстолуг;

тел. дільничного інспектора 
Дусановського Ярослава Іванови-
ча: 097-8086741 роб. 43-61-17

До речі, за статистикою, 
українці мало звертаються за 
допомогою до міліції. Громад-
ські активісти пропонують зміни-
ти систему звернення громадян 
до правоохоронців за викорис-
танням цифрових технологій. У 
найближчих планах — створення 
відповідних інтернет-ресурсів 
(шаблони документів, заяв, опе-
ративна інформація, карти зло-
чинів, алгоритми поведінки). Все 
це буде називатись “Кабінет 
дільничного інспектора поліції”. 
Словом, — “шериф”, як в кіно.

Незабаром у нас  
буде свій “шериф”, як в кіно

Старший дільничний інспектор міліції  
Тернопільського Рв УмвС України в Тернопільській  

області, капітан міліції Ярослав Дусановський.

Цієї весни у нашу до-
мівку прийшло велике го-
ре — важко захворіла най-
молодша донечка Хрис-
тинка. Хоч нині у біді вся 
Україна, йде війна, люди 
останнє віддають армії, 
самі бідніючи від непомір-
ного зростання цін, проте 
усі наше горе сприйняли 
як власне. У церквах та 
домівках щиро молилися 
за здоров’я нашої дівчин-
ки. З навколишніх сіл при-
носили пожертви на до-
рогі медикаменти, щоб 
підтримувати Христинку, 
яка три місяці перебувала 
у комі, лікарі, медсестри, 
санітарки Тернопільської 
обласної дитячої лікарні 
самовіддано боролися за 
її життя. Це для нашої ро-
дини  був  час випробу-
вань і надії, які з нами 
розділили ви, добрі люди. 
Дякуємо та молимось за 
вас, жителі Товстолуга, 
Грабівців, Скоморох, 
Смолянки, Прошови, Козівки, Ба-
ворова, Застав’я, Застінки, Біло-
скірки, міста Тернополя. Складає-
мо подяку священикам греко-
католицької, православної, римо-
католицької та інших конфесій, ди-
ректору Баворівської  ЗОШ І-ІІІ ст.  
Миколі Степановичу Костику, 
учням, вчителям цієї школи, одно-
класникам нашої дочки Христини, 
директорам та вчителям шкіл Тер-
нопільського району, фермерам та 
підприємцям, чия доброта і щи-
рість не  мала меж. Наші молитви 
за депутатів Тернопільської район-
ної, міської та обласної рад, щи-
рим людям з США, Італії, Іспанії та 
інших держав світу, де працюють 

наші односельчани. Вибачте, якщо 
ми у своєму горі когось  не назва-
ли, то хай згадає Господь.  Дякує-
мо, люди, за вашу щирість, добро-
ту  та співчуття, за те, що продо-
вжили наші сподівання побачити   
Христинку живою та здоровою.

Та не судилося. Недільного дня  
7 червня нашу дитину забрав собі 
на службу Господь. Дякуємо Йому 
за цей промінчик сонця у наших 
душах,  дякуємо, що Христинка, 
хоч дуже мало, але зігріла наші 
серця теплом, світлом, щирою ра-
дістю. Була вона чистою та світлою 
душею.  Запам’ятайте її такою.

Батьки Христинки володимир 
та Любов Головаті, родина.

Подяка ●

Спасибі  
за доброту сердець

Христинка назавжди залишиться  
у нашій пам’яті життєрадісною і гарною.
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Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

6 червня в Україні 
– День журналіс-
та. Це свято що-
річно відзначають 
у день прийняття 
Спілки журналіс-
тів України у 1992 
році до Міжнарод-
ної федерації 
ж у р н а л і с т і в .  
5 червня у Терно-
пільській обласній 
державній адміні-
страції із профе-
сійним святом 
журналістів Тер-
нопільщини при-
вітала обласна і 
міська влада. 

Хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять 
працівників медіа, які 
загинули на сході 
України під час анти-
терористичної опера-
ції: Ігоря Костенка, 
Віктора Гурняка, Дмитра Лабуткі-
на, Павла Римара, та журналіс-
тів, які нещодавно відійшли у ві-
чність.

– Сьогодні журналістика – не 
окрема галузь людської життєді-
яльності, – зазначив голова Тер-
нопільської облдержадміністрації 
Степан Барна, звертаючись до 
представників ЗМІ. – Це стиль 
життя. Тернопільська обласна 
державна адміністрація відкрита 
для спілкування. Спільними зу-
силлями ми зможемо змінити на-
шу країну. Це можливо тільки за 
однієї умови: коли в Україні бу-
дуть об’єктивні, принципові і чес-
ні засоби масової інформації.  
Я дякую журналістам, які вчасно 
реагують на проблеми суспіль-
ства. Сподіваюся, в майбутньому 
разом зробимо все, щоб  
змінити нашу країну, Тернопілля і 

один одного.
Степан Барна відзначив гра-

мотами Тернопільської ОДА кра-
щі ЗМІ Тернопільщини та окре-
мих журналістів. За вагомий осо-
бистий внесок у розвиток журна-
лістики, високий професіоналізм, 
сприяння розвитку інформацій-
ного простору області, об’єктивне 
висвітлення життя краю та з на-
годи Дня журналіста грамоту  
ОДА отримала головний редак-
тор газети “Подільське слово” 
Ганна Макух. 

За багаторічну сумлінну пра-
цю, високий професіоналізм у 
роботі, активну громадську по-
зицію та з нагоди професійного 
свята заступник Тернопільського 
міського голови Владислав Стем-
ковський вручив кращим журна-
лістам Тернополя подяки та цінні 
подарунки. 

– Триває інформаційна війна з 

Росією, де кожен із вас є бійцем, 
– сказав Владислав Стемков-
ський у зверненні до журналістів. 
– Журналістика – складова цієї 
війни. Журналісти – окрема ар-
мія, від якої дуже багато зале-
жить у процесі здобуття нашої 
перемоги.

5 червня, напередодні профе-
сійного свята журналістів, з пред-
ставниками ЗМІ зустрівся на-
чальник Тернопільської ОДПІ Пе-
тро Якимчук. Петро Миколайович 
наголосив на важливості співп-
раці податкової та засобів масо-
вої інформації, акцентував на то-
му, що нас об’єднує велика 
спільна справа — наповнення 
державної скарбниці, відтак, ре-
алізація соціальних програм, по-
трібних суспільству. Петро Яким-
чук зазначив, що контакти подат-
ківців і працівників ЗМІ є  
результативними.

Журналістика як стиль життя

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна (справа), голова ТОО  
Національної спілки журналістів України Микола Ротман, заступник голови Тернопільської  

обласної ради Сергій Тарашевський, секретар ТОО НСЖУ Богдан Гарасимчук.

Начальник Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук (у центрі),  
начальник відділу комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ ДФС  

України Василь Карпа (зліва) серед представників тернопільських ЗМІ.

Журналісти Тернопільщини у Тернопільській ОДА 5 червня 2015 р.

21 червня о 16 год. в БК смт Велика Березовиця,  
о 19 год. в БК смт Великі Бірки відбудеться відеопоказ фільму  
“Аеропорт”, присвяченого героїчному подвигу захисників Доне-
цького аеропорту. Вхід безкоштовний.

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. 

Останнім часом у фінансовому 
середовищі України спостерігаєть-
ся значне пожвавлення у секторі 
здійснення грошових переказів. 
Для пересічних українців ця фінан-
сова операція є досить актуаль-
ною, про що свідчать статистичні 
дані. Так, у першому кварталі 2015 
року було здійснено грошових пе-
реказів в Україну з-за кордону на 
суму більше 500 млн дол. США. За 
межі України перевели майже 137, 
8 млрд. дол. США (в еквіваленті). 
Обсяг переказів у межах України 
склав 12,6 млрд. грн.

Де ж краще отримувати послуги 
грошових переказів? Сьогодні на 
території України діє 43 системи 
грошових переказів. Однією з най-
надійніших та зручних для спожи-
вача є система грошових переказів 
«Поштовий переказ», яку пропонує 
національний оператор поштового 
зв’язку Укрпошта. Ця платіжна сис-
тема зареєстрована в Національ-
ному банку України та підтримана 
ВПС. 

Чому саме Укрпошта?
Досить зручним є те, що за до-

помогою системи «Поштовий пе-
реказ» клієнти Укрпошти можуть не 
тільки здійснювати поштові пере-
кази як в межах України, так і за її 
межі, а також сплачувати усі види 
платежів. 

Окремо слід відзначити, що за 
2014 рік платіжна система «Пошто-
вий переказ» має  найбільшу част-
ку в Україні за прийнятими пере-
казами (платежами) – 52% від за-
гальної кількості та 70% від загаль-
ної суми.

Обираючи партнера у здійснен-
ні грошових переказів, споживачу 
слід пам’ятати, що всі перекази в 
межах України Укрпошта здійснює 
без обмеження суми. При цьому, 
переказ можна відправити їх як у 
гривнях, так і в іноземній валюті у 
будь-якому відділенні Укрпошти. 
До речі, шукати відділення пошто-

вого зв’язку не доведеться довго, 
адже по всій Україні їх налічується 
майже 12 тис., зокрема, у найвід-
даленіших куточках країни.

Для більшої зручності своїх спо-
живачів Укрпошта пропонує кілька 
варіантів пересилання переказів, 
які різняться за терміном та вартіс-
тю, зокрема адресні перекази (з 
доступністю  виплати через 3 годи-
ни) і термінові безадресні перека-
зи (з доступністю виплати через  5 
хвилин).

Додатково до переказу також 
можна замовити: письмове повідо-
млення отримувач про те, що на 
його ім’я надійшов переказ, а та-
кож рекомендоване або СМС-
повідомлення відправника про вру-
чення переказу.

Куди можна 
відправляти гроші?

Географія міжнародних пошто-
вих переказів нараховує 35 країн 
по всьому світу, з якими Укрпо-
шта має двосторонній обмін. Най-
популярнішими країнами, з якими 
пересічні українці здійснюють об-
мін переказами є Казахстан, Бі-
лорусь, Естонія, Польща, Латвія, 
Молдова, Литва і Франція. Лише 
за 2014 рік з цих країн до України 
було здійснено понад 45 тис. пе-
реказів.

Скільки ж це коштує? Якщо ви 
бажаєте переказати за кордон до 
500 грн включно – комісія складе 
6%; понад 500 грн до 1000 грн 
включно – 5%; понад 1000 грн до 
2000 грн включно – 4%; понад 
2000 грн – 2%.

Варто зазначити, що валютні 
перекази приймають і видають 
тільки в певних відділеннях, пере-
лік яких можна дізнатися на сайті 
підприємства. Окрім власних пере-
казів, у відділеннях Укрпошти мож-
на відправити і отримати переказ 
через міжнародні платіжні систе-
ми: MoneyGram, Western Union, 
Blizko, Юністрім та Eurogiro.

Грошові перекази  ●

Пріоритети у визначенні 
фінансового партнера

Андрій Дейнека (6 років),  
с. Ігровиця Тернопільського району. 

Фото Людмили ДЕЙНЕКИ.



Програма телепередачП’ятниця, 19 червня 2015 року

22 червня
Понеділок 

23 червня
вівторок

24 червня
середа

25 червня
четвер

26 червня
П’ятниця

27 червня
субота

28 червня
неділя

ут 1
06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 22.45, 23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.35 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.10 Х/ф “Анничка”.
10.35 Д/ф “Рейх:
           крах чорних селекцiонерiв”.
11.50 Перша шпальта.
12.30 Вiкно до Америки.
12.55 Д/ф “Я там був не з власної волi”.
14.40 Європейськi iгри. Стрiльба 
          кульова. Стрiльба стендова.
         Стрiльба з лука.
16.15 Європейськi iгри. Стрiльба кульова.
17.00 Європейськi iгри. Бокс. Самбо.
19.40 Дорогi депутати.
20.05 Д/ф “Я  док”.
21.30 Європейськi iгри. Щоденник.
21.55 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.

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 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40, 12.20 Драма “Австралiя”.
13.30, 14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Бойовик “Аватар”.
23.20 “Мiнкульт”.
00.20 Драма “Заручники”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Опiвднi на пристанi”.
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 “Новини”.
12.25 Т/с “Опiвднi на пристанi”.
13.25, 14.20 “Сiмейний суд”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
00.05 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідство.інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний 
        голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 «Золоте стремено» .
14.00 Х/ф «Останній бункер».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Невідома Україна.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Невідома Україна.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Бункер». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.05, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
            Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Паралельний свiт.
14.05 Провокатор.
14.55, 16.20 Х/ф “Мерседес”
           тiкає вiд переслiдування”.
16.55 Х/ф “Ати-бати,
          йшли солдати...”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Стелс”. (2).

стб
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.45 “За живе!”
09.00 Х/ф “Я щаслива”.
11.00 Х/ф “Чудес не буває”.
13.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 15 “Слiдство ведуть
             екстрасенси”.
20.25 “Мiстичнi iсторiї-2 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.
00.40 “Один за всiх”.

новий канал
05.40 Т/с “Чудова подорож 
          Нiльса з дикими гусаками”.
05.50 25-й кадр.
10.00, 19.00 Ревiзор.
12.20, 21.00 Пристрастi за Ревiзором.
14.15, 22.50 Х/ф “Ельдорадо”.
18.00 Репортер.
18.15 Абзац!

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 Т/с “Моє улюблене чудовисько”.
13.50, 15.30 Т/с “Адвокат”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
           Рай там, де ти”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Особливо небезпечний”. (3).

тет
06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.45 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.35 М/ф “Монстри на островi”.
15.00 Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
16.40 Х/ф “День, коли
         Земля зупинилась”.
18.30 Х/ф “Титанiк”.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Червонi вогнi”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Легенди Запоріжжя».
10.30 «Велети духу і слави. 
            Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Моя улюблена робота».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Сяйво віри».
14.00 «Відверті діалоги».
15.00 «Вона заплатила 
           життям».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «100 шедеврів».
17.00 Док. фільм.
18.00 «Влада таланту».
18.30 «Національний 
         музей історії України».
18.40 «Поборники 
          Незалежності України».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок…
           для батьків».
20.35 «Пам’ятаємо».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
           у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30 М/ф.
11.30 Х/ф “Тривай, тривай, 
           чарiвносте...”
13.05 Х/ф “Пiдранки”.
14.40, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.10 Х/ф “Таємниця 
           “Чорних дроздiв”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 19.15, 22.45, 23.55 Погода.
07.20 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Подорожнi.
10.25 Європейськi iгри. Фехтування. Плаван-
ня. Бокс.
13.30 Уряд на зв’язку з громадянами.
14.05 Фольк-music.
15.30 Європейськi iгри. Баскетбол. 
           Україна Чехiя.
16.00 Європейськi iгри. Плавання. 
        Бокс. Фехтування.
18.30 Європейськi iгри. Баскетбол. Україна 
          Туреччина.
19.25 Д/ф “Я там був не з власної волi”.
21.30 Європейськi iгри. Щоденник.
21.55 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.15, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.30 “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, 11.00 “Чотири весiлля-3”.
12.20 “Чотири весiлля”.
13.30, 14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
20.15, 21.25 Комедiя “Свати-3”.
22.30 Мелодрама “Склiфосовський-3”.
23.50 Драма “Заручники”. (2).
00.45 Драма “Талановитий мiстер Рiплi”.

інтер
05.15, 21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Леонiдом Каневським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-6”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.05 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
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».
11.00 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 «Місіс Арріс їде до Парижа».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 Унікальна Україна.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Прокляття самогубця». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
15.20, 16.20, 20.20 Цивiльна оборона.
16.45 Дiстало!
17.45, 22.30 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Без права на помилку”.
23.25 Т/с “Ганнiбал”.

стб
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.25 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
11.05, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.00 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2 
          з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Скубi-ду: Корпорацiя загадка”.
07.32 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Х/ф “Зять”.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”. (2).
21.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.00 Х/ф “Вона — чоловiк”.
00.00 Герої i коханцi.

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30, 0.20 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.20 Панянка-селянка.
16.20, 19.55 Вiталька.
16.55, 21.00 Країна У.
17.55, 18.55 Т/с “Кухня”.
18.25, 19.25 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.30 Дамочки рулять.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Обличчя в натовпi”. (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 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Влада таланту».
14.30 Д/ф «Знайомство з судом».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Поборники Незалежності України».
15.40 «Велети духу і слави. Українська місія».
15.45 «Запоріжжя туристичне».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Вони прославили наш край».
17.30 «Мандри».
18.00 «Випробуй на собі».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Духовні скарби України».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Шляхами Тараса».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.25 Жарт за жартом.
12.10 Невiдома версiя.
13.00 Х/ф “Дитина до листопада”.
14.35, 19.50, 20.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.15, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.10 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00 Вертикаль влади.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.05, 22.50, 23.55 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.35 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20 Д/ф “Я  док”.
10.25 Європейськi iгри. 
          Фехтування. Плавання. Бокс.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 М/ф.
14.45 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
15.30 Європейськi iгри. Плавання. 
         Бокс. Фехтування.
18.20 Європейськi iгри. Пляжний футбол.
            Україна — Азербайджан.
19.40 ДебатиPRO.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
22.00 Слiдство.інфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
          19.30, 23.30 “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”.
11.00, 12.20, 20.15, 21.25 Комедiя “Свати-3”.
13.30, 14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
22.30 Мелодрама “Склiфосовський-3”.
23.50 Драма “Заручники”. (2).
00.45 Драма “Мене звуть Хан”.

інтер
05.15, 21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
          16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Леонiдом Канівським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-7”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.00 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.00 Унікальна Україна.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Страйкер».
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.45 Міська рада інформує.
19.00. 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Айріс». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
15.20, 16.20 Цивiльна оборона.
16.45 Дiстало!
17.45, 22.30 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Без права на помилку”.
23.25 Т/с “Спiраль”.

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
10.05, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.00 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2 з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.35 “Один за всiх”.

новий канал
05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя загадка”.
07.32 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”. (2).
21.00 Т/с “СашаТаня”.
22.00 Х/ф “Любов на островi”.
23.40 Герої i коханцi.

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.40 Панянка-селянка.
15.40, 19.55 Вiталька.
16.55, 21.00 Країна У.
17.55, 18.55 Т/с “Кухня”.
18.25, 19.25 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.30 Дамочки рулять.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Побiчний ефект”. (2).

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 «Мандри».
12.20 «Шляхами Тараса».
12.30 «Європа очима українця».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Вони прославили наш край».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Випробуй на собі».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «І буде син, і буде…»
17.40 «Духовні скарби України».
18.00 «Коридори».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Та сію слово…»
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
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.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.10 М/ф.
07.10, 8.40 “Top shop”.
11.10 Жарт за жартом.
11.50 Невiдома версiя.
12.40 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
14.20, 15.10, 19.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.00, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.45 Х/ф “Принцеса на бобах”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00 Свiт православ’я.
06.30, 7.40, 8.00, 8.50, 23.00 Спорт.
06.40, 7.50, 8.30 Погода.
06.50 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.35 Тепло.ua.
09.00 Програма передач.
09.05 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Казки Лiрника Сашка.
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.15 Хочу бути.
11.00 Європейськi iгри. Волейбол.
12.40 Український корт.
13.30 Д/ф “Василь Симоненко. Тиша i грiм”.
14.00 Фольк-music.
15.30 Європейськi iгри. Пляжний футбол. Матч 
за третє мiсце. Пляжний футбол. Фiнал. Дзюдо.
18.00 Театральнi сезони.
18.30 Європейськi iгри. Щоденник.
18.55 Європейськi iгри. Церемонiя закриття.
21.20 Новини.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Альтернативна музика.
23.10 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.35 М/ф “Долина папоротi”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
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”.
13.50 “Територiя обману”.
15.00 “Повернiть менi красу”.
16.20 “Чотири весiлля-4”.
17.40 Комедiя “Афоня”.
19.30 ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Моє нове життя”.
00.30 Драма “Юденкрайз, або Вiчне колесо”.

інтер
05.35 “Подробицi” — “Час”.
06.05 Х/ф “Бережiть жiнок”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка”.
10.55 Т/с “Одружити Казанову”.
14.05 Т/с “Братськi узи”.
18.05 Т/с “Птах у клiтцi”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Птах у клiтцi”. (2).
23.25 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Х/ф «Страчені світанки».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
   архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Тато-невидимка».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідство.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 «Дев’яте небо». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.50 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
06.35 Т/с “Леся+Рома”.
08.40 Зiрка YouTube.
11.10 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Iнструкцiї не додаються”.
14.55 Х/ф “Подорож до центру Землi”.
16.40 Х/ф “Три мушкетери”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Сахара”.
22.50 Х/ф “Золото дурнiв”.
00.55 Х/ф “Жиголо”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
08.50 “Все буде смачно!”
09.45 “Караоке на майданi”.
10.45 Х/ф “Вийшов їжачок з туману”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-2 з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 Х/ф “Не квап кохання”.
22.05 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
06.00, 10.40 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб”.
08.00 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
10.45 Х/ф “Фанатки на снiданок
          не залишаються”.
12.50 Х/ф “Вищий пiлотаж”.
14.50 Х/ф “Передвiсники бурi”.
16.40 Х/ф “Руйнiвник”.
18.50 Х/ф “Пiдйом iз глибини”. (2).
21.00 Х/ф “Первiсне зло”. (2).
22.55 Х/ф “Посейдон Рекс”. (2).
00.35 Х/ф “Петля часу”. (2).

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.40 Т/с “Не йди”.
11.20 Т/с “Догори ногами”.
15.10 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”.
17.10, 20.00 Т/с “Зведена сестра”.
19.00 Подiї тижня.
22.00 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.
00.10 Зоряний шлях.

тет
06.00 “Байдикiвка”.
06.20 М/с “Мiкрополiс”.
06.30, 12.40 М/ф “Дбайливi ведмедики”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.50 М/с “Мiкi Маус”.
11.00 М/ф “Планета 51”.
14.00 Х/ф “Злодiй та його учитель”.
15.10 Х/ф “Гарячi голови-2”.
16.40 Х/ф “Шкiльний мюзикл”.
18.30 Х/ф “Люди в чорному”. (2).
20.20 Х/ф “Люди в чорному-2”.
22.10 Х/ф “Явище”. (2).
00.00 Х/ф “99 франкiв”. (2).

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».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.20 «Допомагає служба зайнятості».
15.35 «Кулінарія від Андрія».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Сад. Город. Квітник».
17.25 «Край, в якому я живу».
17.30 «Професійні ігри».
18.00 «Назбиране».
18.30 «Пілігрим».
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 «Діла добрих оновляться, 
         діла злих загинуть…»
22.30 «Тетерів».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30, 11.00 Криве дзеркало.
11.25, 22.30 Бенефiс.
12.55 Х/ф “Чародiї”.
15.35 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
01.00 Своя роль.

ут 1
06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.05, 22.40, 23.20 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/ф.
10.00 Європейськi iгри. Баскетбол. 
          Україна — Бельгiя.
10.30 Європейськi iгри. Дзюдо. 
         Бокс. Фехтування.
14.35 Слiдство.інфо.
15.30 Європейськi iгри. Плавання. 
         Бокс. Дзюдо.
19.40 Європейськi iгри. 
       Пляжний футбол. Україна — Португалiя.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.30 “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”.
11.00, 12.20, 20.15, 21.25 Комедiя “Свати-3”.
13.30, 14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
22.30 Мелодрама “Склiфосовський-3”.
23.50 Драма “Таємне життя бджiл”. (2).

інтер
05.15, 21.00 Т/с “Поверни мою любов”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Леонiдом Канівським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди
           говори “завжди”-7”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.10 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
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».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Загублений світ».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Музичні делікатеси».
8.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідство.інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Два нулі». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.20 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
15.20, 16.20 Цивiльна оборона.
16.45 Дiстало!
17.45, 22.30 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Без права на помилку”.
23.25 Т/с “Спiраль”.

стб
06.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя. Зорянi власницi”.
09.15 “Вагiтна в 16”.
10.15 “Дочки-матерi”.
11.10, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.05 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2
          з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя загадка”.
07.32 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”. (2).
21.00 Т/с “СашаТаня”.
22.00 Х/ф “Фанатки на снiданок
         не залишаються”.
00.00 Герої i коханцi.

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.30 Панянка-селянка.
15.30, 19.55 Вiталька.
16.55, 21.00 Країна У.
17.55, 18.55 Т/с “Кухня”.
18.25, 19.25 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.30 Дамочки рулять.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Явище”. (2).

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 «Чотири лапи».
12.15 «Та сію слово…»
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 Д/ф «НАТО: міфи та реалії».
13.40 «І буде син, і буде…»
14.20 «Ботанічний музей».
14.30 «Коридори».
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 «7 природних чудес України».
17.30 «У дорозі. Щоденник».
18.00 «Влада таланту».
18.25 «Духовні скарби України».
18.30 «Думки вголос».
18.45 «Це — Україна».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
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.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.20 М/ф.
07.10, 8.50 “Top shop”.
11.25 Жарт за жартом.
12.10 Невiдома версiя.
13.00 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
14.40, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.10 Х/ф “Дитина до листопада”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00 Вiд першої особи.
06.20 Агровектор.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.05, 13.10, 15.15, 22.50, 
23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/ф.
10.00 Європейськi iгри. Фехтування. Дзюдо. 
Бокс.
13.30 “Схеми” з Н. Седлецькою.
14.00 Вiра. Надiя. Любов.
15.30 Європейськi iгри. Фехтування. 
          Плавання. Бокс. Дзюдо.
19.30 Європейськi iгри. Пляжний
        футбол. Швейцарiя — Україна.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
22.00 Перша студiя.
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”.
11.00, 12.20 Комедiя “Свати-3”.
13.30, 14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
23.10 “Свiтське життя”.
00.10 Трилер “Мотель”. (3).

інтер
05.15 Т/с “Поверни мою любов”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
           з Леонiдом Канівським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди
          говори “завжди”-7”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Птах у клiтцi”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідство.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».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Знову до школи».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Розкішне життя». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
15.20, 16.20 Цивiльна оборона.
16.45 Дiстало!
17.45, 22.30 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Без права на помилку”.
23.25 Т/с “Спiраль”.

стб
06.40 Х/ф “Дорослi дiти”.
08.05 Х/ф “Аварiя дочка мента”.
10.00 Х/ф “Катерина”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 Х/ф “З привiтом, Козаностра”. (2).
22.35 Х/ф “Привiт, Кiндер!” (2).
00.50 Х/ф “Де знаходиться нофелет?”

новий канал
05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя загадка”.
07.32 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”. (2).
21.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.00 Х/ф “Вiдмiнниця легкої поведiнки”. (2).
23.45 Х/ф “Серцеїд”.

канал “україна”
06.05, 6.15, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Країна 03”.

тет
06.00 Байдикiвка.
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.40 Панянка-селянка.
15.40 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Х/ф “Люди в чорному”. (2).
19.50 Х/ф “Один вдома-4”.
21.20 Х/ф “Правдива брехня”. (2).
00.00 Х/ф “Затока”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська мі-
сія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Постаті».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Влада таланту».
14.00 «Що робити?»
15.00 «У дорозі. Щоденник».
15.20 «Білі хмари на тлі золотому».
15.45 «7 природних чудес України».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Азбука смаку».
17.20 «Природний заповідник «Медобори».
17.30 «Слово має народний депутат».
17.50 «Око Карпат».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Сад. Город. Квітник».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
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.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.15 Жарт за жартом.
11.00 Невiдома версiя.
11.50 Х/ф “Принцеса на бобах”.
13.40, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.20, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.10 Х/ф “Чародiї”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.20, 7.25, 8.10, 8.50, 23.00 Спорт.
06.30, 7.30, 8.20 Погода.
06.35 Крок до зiрок.
07.45 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.00 Перша студiя.
10.00 Європейськi iгри. Фехтування. 
       Плавання. Дзюдо.
14.30 Свiтло.
15.30 Європейськi iгри. Фехтування. 
          Плавання. Бокс. Дзюдо.
19.30 Європейськi iгри. Фехтування. 
          Пляжний футбол.
21.00 Новини.
21.30 Європейськi iгри. Щоденник.
21.55 Утеодин з Майклом Щуром.
22.30 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.50 Мегалот.
23.10 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.10, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Мелодрама “Сашко, любов моя”.
13.45 “Казкова Русь”.
14.20 “Вечiрнiй Київ”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.25 “Веселий песець”.
23.45 Драма “Казино”. (2).

інтер
05.20 “Подробицi” - “Час”.
06.10 М/ф.
06.50 Х/ф “Чорна стрiла”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Бережiть жiнок”.
12.00 Т/с “Одружити Казанову”.
16.00 Х/ф “Погана сусiдка”.
18.00 Т/с “Братськi узи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Братськi узи”.
22.30 Т/с “Здрастуй, мамо”.
01.50 “Легенди бандитської Одеси”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Страчені світанки».
09.00 Час-Tайм.
09.30 Унікальна Україна.
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 «Блага звістка» з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Переписуючи Бетховена».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Тато-невидимка».
16.20 «Гаджет Time».
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 «Тринадцять днів».
22.30 Хіт-парад.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.25 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
07.05 Д/ф “Пiдводний свiт”.
07.50 Провокатор.
09.40 Секретний фронт.
10.40 Антизомбi.
11.35 Дiстало!
12.30, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.40 Т/с “Без права на помилку”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Подорож до центру Землi”.
21.55 Х/ф “Три мушкетери”.
23.55 Х/ф “Жиголо”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Балада про 
          доблесного лицаря Айвенго”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.15 Х/ф “Аварiя  дочка мента”.
12.15 Т/с “Коли ми вдома”.
13.50 Х/ф “З привiтом, Козаностра”.
15.45 Х/ф “Привiт, кiндер!”
18.00 Х/ф “Вийшов їжачок з туману”.
22.15 Х/ф “Зимовий сон”.
00.35 “Давай поговоримо про секс”.

новий канал
06.00, 7.05 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Уральськi пельменi.
09.00 Ревiзор.
11.20 Пристрастi за Ревiзором.
13.20 Х/ф “Любов на островi”.
15.05 Х/ф “Вона чоловiк”.
17.10 Х/ф “Вiдмiнниця легкої поведiнки”.
19.00 Х/ф “Вищий пiлотаж”. (2).
21.00 Х/ф “Руйнiвник”. (2).
23.05 Х/ф “Петля часу”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Адвокат”.
10.00 Реальна мiстика.
10.50 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.
13.00 Т/с “Не йди”.
17.10 Т/с “Вiдбиток любовi”.
21.50 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”.
23.50 Таємний код зламаний. Їжа.
00.45 Таємний код зламаний.
          Паралельнi свiти.

тет
06.00, 7.30 Байдикiвка.
06.20 М/с “Мiкрополiс”.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.45 М/ф “Покемон: Джирачi 
         виконувач бажань”.
12.05 М/ф “Планета 51”.
13.50 Х/ф “Русалонька”.
15.00 Х/ф “Шкiльний мюзикл”.
16.50 Х/ф “Гарячi голови-2”.
18.20 Х/ф “Один вдома-4”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь.

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 «Живе багатство України».
13.10 «Василь Сухомлинський — дітям».
13.20 «Сад. Город. Квітник».
13.40 «Азбука смаку».
14.00 «Моя улюблена робота».
14.10 «Танцювальний калейдоскоп».
14.30 «Живі сторінки».
15.00 «У народному стилі».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.20 «Допомагає служба зайнятості».
18.40 «Думки вголос».
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.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30, 11.00, 23.55 Криве дзеркало.
11.25, 22.25 Бенефiс.
12.55 Х/ф “Пiна”.
14.25 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
15.55 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
00.55 Своя роль.

6-11

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 

0673547369, 43-03-03 
баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 

0674130345, 29-42-33
великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної 

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

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

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

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

0674130349, 51-48-51
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Війна і ми ●

Світлана Гуменна, 
прес-служба департаменту 

охорони здоров’я 
Тернопільської 

облдержадміністрації.

Ініціатори — активісти гро-
мадської організації “ме-
дичний загін спецпризна-
чення “Білі берети.

Вишкіл медиків-волонтерів 
відбувся традиційно на  
базі навчально-оздоровчого 
комплексу ТДМУ імені І. Я. Гор-
бачевського “Червона калина”, 
що в смт Дружба на Теребов-
лянщині, 12-14 червня. Ця акція 
реалізується завдяки допомозі 
та тісній співпраці з керівни-
цтвом Тернопільської облдер-
жадміністрації та ТДМУ імені  
І. Я. Горбачевського.

Підтримали проведення за-
ходу спонсори та партнери, зо-
крема, генеральний директор 
ТОВ “Тервіконпласт” Володи-
мир Бліхар, який теж за осві-
тою медик.

Головна мета заходу —  
підготувати кваліфікованих фа-
хівців, які будуть інструктувати 
медиків і надаватимуть  
допомогу в зоні АТО. До слова, 
участь у заході  безкоштовна. 
Усі учасники вишколу  
отримують сертифікати прохо-
дження медичних навчань.

Ініціатор проведення таких 
вишколів  - громадська органі-
зація “Медичний загін спецп-
ризначення “Білі берети”, яка 
першою в Україні розпочала 
навчання медиків-волонтерів, 
лікарів військових частин і мо-
білізованих військовослужбов-
ців за світовими стандартами з 
тактичної медицини. Про це 
розповів судинний хірург  КП 
“Тернопільська університетська 
лікарня” Юрій Свідерський, 
який є інструктором всеукраїн-
ської волонтерської організації 
“Медичний загін спецпризна-
чення “Білі берети”.

— Офіційно громадська ор-
ганізація “Медичний загін 
спецпризначення “Білі берети” 
зареєстрована минулого року 
10 червня, — зазначив Юрій 
Свідерський. - Заснував її ме-
дик Майдану Андрій Салагор-
ник. Мета діяльності організації 
-поширення основ та знань з 
тактичної медицини  серед бій-
ців ЗСУ, добровольчих баталь-
йонів, а також усіх небайдужих 
людей, які  допомагають у про-
веденні АТО на Сході України.

Він повідомив  про те, що 
“перший тренінг, проведений у 
листопаді 2014 року, показав 
високу результативність та 
ефективність, адже підготовле-
но 35 інструкторів з тактичної 
медицини. Усі вони активно до-
лучилися до роботи та були за-
діяні на місцях безпосередньої 
дислокації військ”.

Зважаючи на це, вирішено 
продовжити вишколи, поширю-
ючи набутий досвід.

— Нині зареєстровано 200 
осіб  з усієї України, від Харко-
ва і до Ужгорода. Однак, обра-
ли лише 85. На цей раз учасни-
ки вишколу не лише медики, а 
й військовослужбовці, які вико-
нують функцію польових меди-
ків в зоні АТО, представники 
вищого ешелону командування 
Збройних сил України, пред-
ставники Української військово-
медичної академії, представни-
ки добровольчих батальйонів 
“Айдар”, “Азов”, ДУК “Правий 
сектор”. Іншим зареєстрова-
ним учасникам запропоновано 
взяти участь в наступних ви-
школах. 

У своєму виступі Юрій Сві-
дерський наголосив про намір 
“створити більш-менш єдину 
програму навчання з тактичної 

медицини з можливістю її імп-
лементації на державному рів-
ні. Програма базуватиметься 
на основі досвіду тактичної ме-
дицини США, Ізраїлю та країн 
Балтії, з пристосуванням  до 
українських умов”.

До слова, принципи з так-
тичної медицини  — це стан-
дарти, розроблені Комітетом з 
питань ТССС Міністерства обо-
рони США на підставі  
20-річного бойового досвіду, 
даних доказової медицини, 
які регулярно оновлюються. Усі 
армії НАТО навчаються за цими 
стандартами.

“В Україні потрібно розвива-
ти тактичну медицину, оскільки 
радянська система в умовах ві-
йни себе не виправдовує,  — 
заявив він. — Основа тактичної 
медицини — правильні дії у 
правильний час. І ми готові 
якісно підвищити рівень підго-
товки наших бійців у царині вій-
ськової медицини”.

Як повідомив Юрій Свідер-
ський, “програма Всеукраїн-
ського збору-вишколу з тактич-
ної медицини базуватиметься 
на проведенні практично-
теоретичних тренінгів”:

— Щодня читатимуться 2-3 
лекції тривалістю 35-40 хвилин, 
— продовжив Юрій Юрійович. - 
Під час проведення практично-
теоретичних тренінгів - відпра-
цювання отриманих знань на 
практиці. Заплановано прове-
дення суто практичних тренін-
гів (приміром, зупинка артері-
альної кровотечі на лаборатор-
ній тварині, тактика евакуації з 
зони ворожого вогню). В остан-
ній, третій день, програмою пе-
редбачено письмове тестуван-
ня за стандартами НАТО та 
практичне екзаменування із 
отриманих навичок.

Про те, що ведеться громад-
ське обговорення стосовно  
формування, прийняття та за-
провадження Військово-
медичної доктрини України, по-
відомив директор департамен-
ту охорони здоров’я Тернопіль-
ської ОДА Володимир Курило.

— Кілька тижнів тому  
відбулися парламентські слу-
хання на тему “Про Військово-
медичну доктрину України”, в 
яких взяли участь народні де-
путати України, представники 

органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, гро-
мадських, міжнародних і благо-
дійних організацій, посольств 
іноземних держав, провідних 
науковців та експертів. Ці пар-
ламентські слухання стали 
складовою процесу громад-
ського обговорення необхід-
ності прийняття та запрова-
дження Військово-медичної 
доктрини в державі. 

За словами Володимира Ку-
рила, “такий системний доку-
мент охоплював би увесь 
спектр напрямів і конкретних 
заходів з боку органів влади, 
відповідних установ і організа-
цій країни, спрямованих на 
створення спроможної системи 
реагування на надзвичайні си-
туації в умовах військового 
протистояння”. 

Проте, директор департа-
менту охорони здоров’я висло-
вив стурбованість стосовно то-
го, що “антитеростична опера-
ція на Сході України ведеться 
рік поспіль, а Військово-
медична доктрина досі на етапі 
обговорення”.

Очільник медицини області 
коротко розповів про військово-
медичну доктрину Ізраїлю.

Так, приміром, “будь-який 
цивільний госпіталь в Ізраїлі 
у дуже короткий термін може 
бути трансформований у госпі-
таль, що готовий приймати  
як жертв військових конфліктів, 
так і жертв терактів, стихійного 
лиха. В Ізраїлі функціонують 
підземні парковки госпіталів, 
які у лічені години можуть  
бути трансформовані у повно-
цінні операційні з найсучасні-
шим обладнанням. А ще ізра-
їльські медики використовують 
найновіші засоби сучасної  
медицини, наприклад такі, як 
висушена плазма, яку можна 
використовувати для перели-
вання, не визначаючи групу 
крові”.

Окремо Володимир Курило 
подякував медикам, волонте-
рам та громадським організаці-
ям за їхню нелегку та вкрай 
необхідну працю. 

“Шістнадцятеро загиблих та 
шістдесят поранених серед ме-
диків та медиків-волонтерів з 
початку ведення АТО”, — такі 
дані озвучив директор департа-

менту охорони здоров’я Терно-
пільської ОДА під час прес-
конференції.

Як відомо, кафедра військо-
вої медицини та медицини  
катастроф Тернопільського 
державного медичного універ-
ситету імені І.Я.Горбачевського 
- одна із трьох вишів, що готує 
офіцерів запасу серед медич-
них кадрів. Такі підрозділи  
продовжили свою діяльність 
в Запорізькому державному 
медичному університеті та  
Харківському національному 
медичному університеті.  
Окрім того, понад два десяти-
ліття успішно функціонує Укра-
їнська військово-медична  
академія, як  найвагоміша  
медична установа у сфері  
військової медицини в Україні.

Помічник проректора з 
науково-педагогічної та ліку-
вальної роботи ТДМУ імені  
І.Я. Горбачевського Юрій Гера-
симець висловив упевненість в 
необхідності проведення Всеу-
країнського вишколу медиків-
волонтерів, зважаючи на на-
гальну потребу у відповідних 
знаннях серед населення  з 
усіх областей України.

— Засоби, ресурси, консуль-
тації викладацького складу — 
це щонайменше, що можемо 
зробити для такої важливої 
справи, — зазначив Юрій Ми-
хайлович. — Один з пріоритетів 
університету - наявність на базі 
навчально-оздоровчого комп-
лексу “Червона калина” єдино-
го в Україні навчально-
тренувального центру з підго-
товки офіцерів запасу. 

У своєму виступі Юрій Гера-
симець зазначив, що, безумов-
но, “ректор медуніверситету 
Михайло Корда та проректор з 
науково-педагогічної та ліку-
вальної роботи ТДМУ імені І.Я. 
Горбачевського Степан Запо-
рожан і надалі сприятимуть 
розвитку та навчанню тактичної 
медицини населення”.

У прес-конференції взяли 
участь тренер з тактичної  
медицини Олексій Андрійчук 
(ГО “Медичний загін спецприз-
начення “Білі берети”) та голо-
ва Тернопільської обласної  
організації “Громадський рух 
“Народний контроль” Олена 
Абакумова.

“Білі берети” — вишкіл  
медиків-волонтерів

Вдруге Всеукраїнський збір-вишкіл з тактичної  
медицини для медиків-волонтерів відбувся на Тернопільщині

Під час прес-конференції (злів направо): директор департаменту охорони 
здоров’я Тернопільської ОДа Володимир Курило, тренер з тактичної медицини  

Олексій андрійчук (ГО “медичний загін спецпризначення “Білі берети”), судинний хірург,  
тренер медичного  загону спецпризначення “Білі берети” Юрій Свідерський,  

помічник проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи ТДму,  
професор Степан Запорожан, директор ТОВ “Тервіконпласт” Володимир Бліхар.

андрій ГаЗилишин, 
експерт Офісу реформ                                                                                           

у Тернопільській області.

З прийняттям Закону украї-
ни “Про добровільне 
об’єднання територіальних 
громад” та розроблення 
методики формування 
спроможних територіальних  
громад, затвердженої уря-
дом, держава робить важ-
ливі кроки для реалізації 
реформування місцевого 
самоврядування та терито-
ріальної організації влади.

Це не перша спроба рефор-
мувати самоврядування. У 2005-
2006 роках   її називали 
“адміністративно-територіальна 
реформа”. Україна не тільки за-
пізнилася з початком проведен-
ня реформи, але й далеко від-
стала в цьому питанні від усіх 
країн Європи. Наші нинішні гро-
мади не здатні забезпечити на-
селення належними послугами, 
вони не розвиваються і без 
об’єднання їх довкола центрів 
економічної активності такі тери-
торіальні громади не матимуть 
перспективи подальшого розви-
тку.

Основний фактор  спромож-
ності територіальних громад  - 
це   здатність забезпечувати на-
лежний рівень надання послуг, 
зокрема, у сфері освіти, культу-
ри, охорони здоров’я, соціально-
го захисту, житлово-комунального 
господарства з урахуванням ка-
дрових ресурсів, фінансового за-
безпечення та розвитку інфра-
структури відповідної 
адміністративно-територіальної 
одиниці.

Першим і важливим кроком 
проведення реформи стало  
створення Перспективного плану 
формування територій громад 
Тернопільської області, який 
окреслив соціально-економічну 
обґрунтованість запропоновано-
го формування кожної нової гро-
мади області. Тобто, на базово-
му рівні мають сформуватися та-
кі громади, які здатні створювати 
комфортне середовище для гро-
мадян, а не для сільського чи 
міського голови. Для вирішення 
цього завдання громади повинні 
мати потенціал для розвитку, від-
критість і привабливість для ін-
вестора.

Зараз деякі політики заявлять, 
що після схвалення Перспектив-
ного плану обласною радою та 
затвердження Кабінетом Міні-
стрів України змінити його буде 
неможливо. Формування Пер-
спективного плану і  його затвер-
дження не призводить до авто-
матичного об’єднання громад — 
це тільки проектна модель ефек-
тивної територіальної організації 
місцевого самоврядування на 
базовому рівні. А реалізувати йо-
го можливо лише з безпосеред-
ньої участі відповідних територі-
альних громад. Відтак, ні обласні 
адміністрація і рада, як і Уряд не 
наділені законом повноваження-
ми приймати рішення про 
об’єднання. Про це повинні зна-
ти всі і не звертати увагу на тих, 
хто дезінформує чи свідомо про-
вокує зрив реформ.

Який би мав бути результат 
реформи? Перш за все, це усві-
домлення кожною територіаль-
ною громадою, що укрупнив-
шись, об’єднавшись з іншими 
громадами в одну спроможну, 
вони всі разом стають сильніши-
ми у фінансовому, соціально-
економічному плані. До того ж, 
беруть на себе повну відпові-
дальність за розвиток своєї те-
риторії. А отже об’єднання, наді-
лення необхідними повноважен-
нями, ресурсами для реалізації 
цих повноважень -  перший крок 
до вирішення багатьох проблем 
кожного села, селища, міста.

Стосується кожного ●

Реформа 
місцевого 

самоврядування 
змінить систему 

управління  
в області
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Соломія ТКАЧУК. 
Фото автора.

На стадіоні Великих Гаїв 14 
червня відбулись XXV сіль-
ські спортивні ігри, у яких 
взяли участь 12 команд сіл 
та селищ Тернопільського 
району. За словами голови 
райради ФСТ “Колос” Івана 
Кульбіцького, подібні сільські 
спортивні ігри відбуваються 
у кожному куточку Терно-
пільщини. 

Цьогорічна спартакіада  прохо-
дила у 8-ми видах спорту: арм-
реслінг, міні-футбол, волейбол, 
гирьовий спорт, перетягування 

линви, настільний теніс, легка  
атлетика та змагання спортивних 
сімей. Незважаючи на задушливу 
погоду, а стовпчик термометра 
сягав +30, вже з 10 години спортс-
мени активно працювали на май-
данчиках, розминаючись перед 
офіційним відкриттям ігор. Спортс-
мени готувались показати все, на 
що здатні, адже районна спартакі-
ада розрахована на відбір кращих 
для участі в обласних іграх.

Урочисте відкриття XXV сіль-
ських спортивних ігор розпочало-
ся об 11-ій годині. Під звуки орке-
стру, команди вирушили  доріжка-
ми стадіону. Державний прапор 
України проніс чемпіон області з 
настільного тенісу Віталій Бойко, 
прапор-хоругву Тернопільського 
району — призер області з біатло-
ну Андрій Петрів. На церемонії 
відкриття були присутні співголо-
ви організаційного комітету сіль-
ських спортивних ігор, голова 
Тернопільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий, за-
ступник голови Тернопільської ра-
йонної ради Роман Наконечний та 
голова обласного фізкультурно-

спортивного товариства “Колос” 
Григорій Гунтік. Суддя змагань 
Петро Біднюк доповів про готов-
ність команд до проведення зма-
гань. Присутні хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять солдатів, які 
віддали життя, захищаючи Украї-
ну. Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий побажав 
спортсменам удачі та вдалого ви-
ступу, а гостям свята — приємного 
відпочинку. 

Лунає Державний гімн України,  
на флагштоках здіймаються Дер-
жавний прапор України, знамена 
ФСТ “Колос” та Тернопільського 
району. Право підняти стяги на-
дали капітанам команд, перемож-
цям та призерам минулорічних 

змагань з сіл Великі Гаї, Байківці 
та Почапинці.

Срібному призеру чемпіонату 
світу з біатлону серед юнаків На-
зару Цебринському та чемпіону 
області з біатлону Ярославу Тра-
чуку надали право запалити сим-
вол спартакіади — вогонь сіль-
ських спортивних ігор. Великога-
ївський сільський голова Олег 
Кохман висловив своє задоволен-
ня з приводу того, що має честь 
приймати районні спортивні ігри, 
які  вже стали доброю традицією 
їхнього села. Змагання проводять-
ся щорічно, і цим загартовують 
спортивний дух учасників та під-
німають імідж кожного. Григорій 
Гунтік наголосив, що цьогоріч ФСТ 
“Колос” святкує ювілей — 65 років 
товариству, тому для них ця подія 
є подвійним святом. 

Для піднесення святкового на-
строю, на завершення урочистої 
частини виступили співаки. Під 
музичний супровід, судді вивели 
команди до місць змагань. Так 
розпочалась основна частина 
ігор. Спортсмени з азартом за-
йняли позиції. На стадіоні для 

кожного виду спорту було підго-
товлене спеціальне місце. Волей-
бол грали на двох майданчиках. 
Для міні-футболу було виділено 
також два поля по різні сторони 
стадіону. У центрі змагалися 
спортивні сім’ї.  До слова, арена 
у Великих Гаях справляє приємне 
враження. Вона добре доглянута, 
а її площа дозволяє провести 
змагання учасників одразу у два 
етапи, що заощаджує час. Вели-
когаївський сільський голова Олег 
Кохман розповів, що на стадіоні 
часто тренується і змагається ФК 
“Поділля-Агрон”, тому  разом зі 
спортсменами наводять тут поря-
док.

Змагання саме були у розпалі. 

Велика спортивна арена немовби 
розділилася на маленькі стадіони, 
на кожному з яких відбувається 
певний турнір. Кожна команда  
мала свої групи підтримки,  які 
вболівали під час змагань.

Спортсмени знемагали від 
спраги, та не відступали, адже 
були сповнені бажання перемог-
ти.  Щоправда, під кінець спарта-
кіади погода змінилася, небо за-
тягнуло хмарами, здійнявся силь-
ний вітер і почався дощ, який 
перейшов у град. Коли негода 
вщухла, розпочали церемонію 
нагородження.

В окремих видах спорту пере-
можцями змагань стали: Великі 
Гаї — волейбол, настільний теніс, 

міні-футбол; Почапинці — гирьо-
вий спорт; Малий Ходачків — пе-
ретягування линви;  Товстолуг — 
легка атлетика; Дичків — спортив-
на сім’я; Байківці — армреслінг. 
Зважаючи на кількість перемог 
учасників спартакіади, у загально-
командному заліку призові місця 
посіли: І — Великі Гаї, ІІ — Байківці, 
ІІІ — Товстолуг. 

Районний відбір кращих закін-
чився. Тепер спортсменам-
переможцям слід гутуватися до 
обласних сільських спортивних 
ігор, що відбудуться 28 червня  у 
Скалаті Підволочиського району. 
Там вони зможуть продемонстру-
вати все, на що здатні, та підтвер-
дити свої перемоги.

Гори, вогонь спартакіади!

Чемпіони у змаганнях серед спортивних сімей — подружжя 
Арсен та Ірина Чудики з Дичкова, їх дочка Мальвіна, син Арсен 

та голова Тернопільської РДА Олександр Похилий (справа).

Учасників XXV сільських спортивних ігор привітали голова Тернопільської  
РДА Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний,  
Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, голова обласного фізкультурно-спортивного 

товариства “Колос” Григорій Гунтік, голова райради ФСТ “Колос” Іван Кульбіцький.

Під час нагородження (зліва направо): голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, Великогаївський сільський голова  

Олег Кохман, голова райради ФСТ “Колос” Іван Кульбіцький та  
представник великогаївської команди-переможця з міні-футболу.

Переможці XXV сільських спортивних ігор Тернопільського району — команда с. Великі Гаї. 

Спортивні команди під час урочистого маршу.
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Соціум
Людина і її справа ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Перша, з ким мені довелося  
спілкуватися напередодні 
професійного свята  меди-
ків у Великоберезовицькій 
амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини, 
була ветеран галузі охорони 
здоров’я Віра Тис. Віра Пав-
лівна нині працює сімейним 
лікарем, вона  родом з Трус-
кавця, що на  Львівщині. 
Доля розпорядилася так, 
що з молодих літ після за-
кінчення  Тернопільського 
державного медінституту 
факультету  “лікувальна 
справа” інтернатуру прохо-
дила у Великоглибочецькій 
районній лікарні. За дер-
жавним направленням  
прцювала  завідуючою  
амбулаторією у с. Буцнів. 

Малочисельний медперсонал 
обслуговував ще й жителів села 
Серединки. У 1981 році Віру Пе-
трівну  переводять керівником 
сільської медамбулаторії у Вели-
ку Березовицю. На той час тут 
працював терапевт, стоматолог, 
медсестри Ярослава Степанівна 
Кернична, Марія Василівна Попо-
вич. Заклад знаходився в колиш-
ній конторі місцевої агрофірми 
“Поділля”. Довелося починати з 
нуля — меблі, медичне обладнан-
ня та устаткування, вирішувати  
інші побутові  й господарські 
справи.  Як згадує Віра Павлівна, 
завжди знаходила підтримку та 
фінансову допомогу від керівника  
господарства Стефанії Тислиць-
кої, районної влади та своїх колег 
з районної поліклінки, які часто 
приїжджали на профілактичні і 
медичні  огляди механізаторів, 
тваринників, будівельників, водіїв 
у  Велику Березовицю,  Буцнів та 
Серединки. У 1991 році на цьому 
посту пані Віру замінила педіатр 
Броніслава Йосипівна  Капуста, 
яка  очолювала колектив  велико-
березовицьких медиків дев’ять 
років аж до виходу в 2000 році на 
заслужений відпочинок. 

15 років колектив  очолює 
Оксана Дмитрівна Ганевська, за 
фахом педіатр, вищу освіту отри-
мала у Тернопільському держав-
ному медичному інституті. Сис-
темі охорони здоров’я віддала 
майже чверть віку. Нині  велико-
березовицька амбулаторія за-
гальної практики  сімейної меди-
цини — це 19  працівників з ви-
щою  і спеціальною фаховою 
освітою. Амбулаторія має свій 
філіал, який обслуговує дві діль-
ниці жителів містечка шляхови-
ків. Загалом, медпослугами цьо-
го закладу  користуються 11 ти-
сяч 827 жителів Великої Березо-
виці, Острова, Буцнева й Сере-   
динок.

- Лише немовлят  до року 
маємо148, дітей до 18-річного 
віку — 2219,  дорослого насе-
лення — 9608, — розповідає 
Оксана Ганевська, яка одночас-
но виконує обов’язки педіатра  
сіл Острів, Буцнів, Серединки і 
дільниці №1 Великої Березови-
ці. — У нас фукцонують кабінети 
стоматологічний, фізіотерапев-
тичний, онкопрофоглядів, сі-
мейної медицини. Маємо лабо-
раторію, реєстратуру. Професі-
оналізм і досвід — запорука 
успіху для сімейних лікарів Ми-
хайла Івановича Головецького, 
Віри Павлівни Тис, Ірини  Ярос-
лавівни Сампари, Оксани Олек-
сандрівни Зварич, Оксани Бог-
данівни Бобецької. 

Сімейний лікар у всьому світі 
— це лікар, який має багатолітню 
практику в одному населеному 
пункті. За довгі роки він встигає 
збагатитися великим практичним  
і професійним досвідом. Вивчити 
коло пацієнтів, і головне — своєю 
роботою заслужити їхню довіру. 
Сімейна медицина в західних 

країнах — це система стосунків 
між лікарем та пацієнтом, яка 
ментально відмінна від тієї, що 
склалася у нас. Не дивно, що в 
українських сімейних лікарів ана-
логія між штатною посадою  у 
нашій  амбулаторії чи ФАПі і  
практикою лікаря, скажімо, у 
британській чи французькій  гли-
бинці викликає іронію. Щоправ-
да, цілком можливо, що за спри-
ятливих умов українська медици-
на  так званої первинної допомо-
ги  до якої належать і сімейні лі-
карі,  здатна еволюціонувати в 
цьому напрямку.  Хотілося б до-
бре слово сказати про помічни-
ків лікарів Наталію Белзецьку, 
Ганну Сковронську, Оксану Пра-
цінь, Надію Плескун, медсестру 
Ольгу Дідух.  Поруч з ветерана-
ми, серед яких стоматолог Ві-
ктор Петрович Замрига, в  колек-
тиві  чимало молодих працівни-
ків, зокрема, акушерка Ольга 
Крупка, лаборант Тетяна Цицю-
ра, фельдшер Катерина Костів, 
водій Михайло Керничний.

Оксана Ганевська ще в школі 

усвідомила  одну істину — все  в 
житті досягається ціною великої 
праці й наполегливості, особли-
во, коли ти з учнівської парти 
мрієш стати лікарем. Її та  сес-
тер Марію й Ольгу виховували 
батьки строго, але справедли-

во. У листопаді минулого року її 
батьки Дмитро Васильович та 
Ольга Федорівна Рапіти справи-
ли діамантове весілля. У родині 
свято дотримуються народних 
та релігійних традицій. Нині усі 
три їхні дочки співають у місце-
вому церковному хорі.

 Мамин характер і 
тверде стремління 
батька Костянтина 
Миколайовича, що 
родом з Донеччини, 
успадкували й діти 
Оксани Дмитрівни. 
Старша Яна  здобу-
ла вищу освіту в Ні-
меччині, там живе й 
працює, а молодша 
Юля — випускниця 
Тернопільської ЗОШ 
№5,  готується всту-
пати в медінститут.

— За характером  
я дуже домашня, — 
каже Оксана Дми-
трівна, — це вже в 
крові. У мого батька 
було шестеро бра-
тів, а у мами шесте-
ро сестер. Вони, пе-
реселенці з Польщі, 
навчили змалку нас 
працювати, викону-
вати будь-яку до-
машню роботу. І 
шити, і вишивати — 
все люблю. Консер-
вування — також се-

ред улюблених занять. А взагалі, 
якщо у сім’ї все гаразд, то в ін-
шому жінка може досягти неаби-
яких успіхів. Сімейний затишок 
— одвічне свято душі. Воно за-
вжди має залишатися на першо-
му місці.

Оксана Ганевська:  
“Усе в житті досягається  

ціною великої праці”

Медсестра  фізкабінету Великоберезовицької АЗПСМ 
Світлана Лукенів з юною пацієнткою Наталією Лукенів.

Завідуюча Великоберезовицькою амбулаторією загальної  
практики сімейної медицини Оксана Ганевська.

Колектив Великоберезовицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Медиків Тернопільщини 
запрошують взяти участь у  
суботу, 20 червня 2015 ро-
ку, в професійній прощі 
медичних працівників до 
Марійського відпустового 
центру – Зарваниці.

“Прощу організовують комі-
сія УГКЦ у справах мирян спіль-
но з комісією душпастирства 
охорони здоров`я та департа-
мент охорони здоров’я Терно-
пільської облдержадміністрації” 
–   зазначив у коментарі прес-
службі департаменту охорони 
здоров’я о. Андрій Желіско.

— У соборі Зарваницької Ма-
тері Божої учасники професій-
ної прощі візьмуть участь у Бо-
жественній Літургії, поклонінні 
Чудотворній іконі Зарваницької 
Богородиці та благословенні 
мироточивими мощами святих 
та освяченою водою, — зазна-
чив головний капелан медиків 
при митрополії о. Андрій.

За словами директора де-
партаменту охорони здоров`я 
Тернопільської ОДА Володими-
ра Курила, цього року профе-
сійна проща організовується до 
Дня медичного працівника. Де-
партамент охорони здоров’я 
Тернопільської облдержадміні-
страції отримав лист-
запрошення Високопреосвя-
щенного Архиєпископа та Ми-
трополита Тернопільсько-
Зборівського кир Василія Се-
менюка на цю прощу.

До слова, професійні прощі 
у Зарваниці проводяться з 2002 
року.

Володимир Курило вислов-
лює прохання  до усіх працівни-
кам медичної сфери Тернополя 
та Тернопільської області до-
лучитися до спільної молитви 
під час професійної прощі.

Програма прощі:
9.00 год. — приїзд учасни-

ків.
10.00 год. — Архиєрейська 

Божественна Літургія (Собор 
Зарваницької Матері Божої).

11.30 год. — освячення води 
та церковної атрибутики.

12.00 год. —Хресна дорога.
12.30 год. — вільний час на 

екскурсію чи особисту молит-
ву.

14.00-15.00 год. — поклонін-
ня Чудотворній Зарваницькій 
іконі в парафіяльній церкві Пре-
святої Трійці.

У суботу,  
20 червня, 
відбудеться 
професійна 

проща 
медичних 

працівників  
до Марійського 

духовного 
центру  

в Зарваниці

Електронна  
версія газети  

“Подільське слово” — 
на сайті  

http://trrada.te.ua. 
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Проекти ●

Прощай, школо! ●

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Останній дзвоник 
покликав понад 106 
тисяч учнів з  842 
загальноосвітніх 
шкіл Тернопільщи-
ни на літні каніку-
ли. 

Прощальний малино-
вий передзвін пролунав 
для випускників 9-х та 
11-х класів  навчальних 
закладів Тернопільсько-
го району. У НВК “Дич-
ківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
навчається 70 учнів, а 
для п‘яти її випусників 
шкільний дзвоник   вос-
таннє. Після складання 
іспитів вони продовжать 
навчання у старших кла-
сах для здобуття повної 
освіти у Великобірків-
ській гімназії, або в ко-
леджах, ліцеях чи у сис-
темі профтехосвіти. 

Травневого погожого 
дня  на шкільному 
подвір’ї зібралися  вину-
ватці урочин, вчителі, 
батьки, мешканці села. 
Після виконання Дер-
жавного гімну України з благосло-
венням до усіх звернувся парох 
Дичкова о. Олег, директор  школи 
Андрій Богданович Романюк, клас-
ний керівник випускників  Любов 
Кирилівна Олійник. Від  батьків ви-
ступила Ольга Миколаївна Качунь. 
Андрій Богданович Романюк вру-
чив похвальні листи найуспішні-
шим учням, серед них третьоклас-
никам   Марті Бойко, Марті Мань-
ківській, Назарію Кухарю, Володи-
миру Обуду,  четвертокласникам 
Софії Висоцькій,  Анастасії Плас-
коніс та п’ятикласниці   Катерині 
Баньковській. Похвальну грамоту  
з української мови та літератури 
отримала випускниця Ірина Ново-
сад, її ровесниця Анастасія Качунь 

— з фізичної культури. Нагороди-
ли також переможців та призерів  
олімпіад з різних предметів, кра-
щих спортсменів школи: легкоат-
летів, футболістів, баскетболістів, 
тенісистів. Представники Дичків-
ської школи мають значні успіхи 
на районних та обласних олімпіа-
дах з трудового навчання. 
Дев’ятикласники  поетичним сло-
вом згадали свою першу вчитель-
ку Марію Михайлівну Павлусь та 
ветерана освіти, колишнього ди-
ректора школи Зіновія Івановича 
Польового.

Головний агроном ПП “Агрон” 
Володимир Новосад разом з 
дружиною Наталією вдруге на 
таких торжествах. Раніше місце-
ву школу закінчила їх старша до-

чка Світлана, яка тепер навчаєть-
ся на другому курсі Тернопіль-
ського економічного університе-
ту. Вогник добра  й теплоти рід-
ної школи супроводжує сьогодні 
й молодшу Іринку, яка зайняла 
друге місце на всеукраїнській 
олімпіаді з німецької мови, та 
мріє у майбутньому присвятити 
своє життя медицині.

— У  самостійну дорогу випус-
кники вирушають  на світанні,-  
сказав директор школи Андрій 
Богданович  Романюк  та згадав  
слова відомої  української поете-
си, лауреата Національної Шев-
ченківської премії Ліни Костенко: 
“Віддай людині крихітку себе.  
За це душа наповнюється  
світлом”…

У дорогу рушай на світанні
Випускники НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” з батьками  

та директором  Андрієм Богдановичем Романюком (крайній справа).

Флешмоб з нагоди закінчення навчального  
року на подвір’ї Дичківської школи.

Педагогічний колектив НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Громадські організації “Націо-
нальна скаутська організація Укра-
їни “ПЛАСТ” і “Молодіжний центр 
розвитку “МІСТ” у рамках програ-
ми Британської Ради “Активні гро-
мадяни” організовують у м. Терно-
полі ряд тренінгів для ознайом-
лення громадських активістів з 
особливостями написання успіш-
них соціальних проектів, реаліза-
ція яких здатна покращити життя 
конкретних місцевих громад, а та-
кож з можливістю отримання міні-
грантів від Британської Ради на їх 
реалізацію.

До участі у тренінгах запрошу-
ються активні члени громадських 
організацій, учнівські та студент-
ські активісти, бізнес-партнери, а 
також свідомі й небайдужі меш-
канці територіальних громад об-
ласті, що готові ініціювати, реалі-
зовувати та підтримувати проекти 
у різноманітних напрямках соці-
альної сфери.

Тренінги відбудуться 19-20 і 26-
27 червня у приміщенні Фундації 
“Справа Патріарха Йосифа” за 

адресою:  вул. Листопадова, 7,   
м. Тернопіль. Зареєструватися на 
участь у тренінгу можна шляхом 
заповнення анкети у спільноті 
“Active Citizens Ternopil” у соціаль-
ній мережі Facebook або через  
онлайн форму:https: //docs. 
g o o g l e . c o m / f o r m s / 
d/168AaOy_3og l jJ9h3antgF_
j G 5 P 0 F J h Q z s A 7 u j a 4 d L W Q /
viewform.

Детальнішу інформацію щодо 
тренінгів можна отримати у додат-
ках, а також у співорганізаторів 
програми “Активні громадяни” 
Марти Томахів (тел.: (096) 655-55-
25, e-mail: martusya.kvitka@gmail.
com), Мар’яни Гевко (тел.: (096) 
506-67-07, e-mail: gevko_m@ukr.
net) і Христини Білої (тел.: (098) 
491-14-51, e-mail: mcr.mist@gmail.
com).

Наталія ВОЛОШИН, 
начальник відділу 

економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської  
райдержадміністрації.

Як поліпшити життя 
місцевих громад?

Валентина КУЗЬ, 
студентка І курсу 

філологічного факультету, 
спеціальності журналістика 

ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Тернопіль — одне з небага-
тьох українських міст, яке 
може похизуватись такою 
кількістю ініціативної моло-
ді. Щороку молодіжні орга-
нізації створюють нові й но-
ві проекти, які забезпечу-
ють розвиток культури по-
коління Y в нашому місті.

Спільнота скейтерів міста 
Тернополя  подала на розгляд 
меру міста Сергію Надалу зая-
ву про побудову критого скейт-
парку у цокольному приміщенні 
Тернопільської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ст. №23. За 
словами основних ініціаторів 
цього проекту Леоніда Бучков-
ського та Віталія Горбунова 
все, що побудоване у підвалі 
школи (міні-рампа, грайндбокс,   
освітлення), встановлене за 

власний кошт.
— Наш скейт-парк відкритий 

для усіх бажаючих, однак потре-
бує ремонту та нових фігур, — 
каже Леонід Бучковський.— Для 
належного функціонування по-
трібно встановити нові вхідні 
двері, привести в належний стан 
стіни та стелю, побудувати нові 
фігури для катання. Нам потріб-
на підтримка мера Тернополя  в 
розвитку екстремальних видів 
спорту, активного відпочинку 
для дітей та молоді.

Основна мета спільноти скей-
терів міста Тернополя, а також 
представників міської  скейтової 
культури та інших зацікавлених у 
нових видах спорту людей - це 
визнання Тернополя як готового 
професійного майданчика для 
амбітної молоді, що бажає ви-
вести своє хобі  на професійний 
рівень та організовувати змаган-
ня на всеукраїнському рівні.

Хлопці активно шукають спон-
сорів на побудову розважально-
спортивної зали для дітей та 
молоді серед підприємців.

Ініціатива ●

Із підвалу до мерії… 
на скейті

У цьому підвальному приміщенні Тернопільській ЗОШ І-ІІІ ст. 
№23 ініціативна молодь планує облаштувати скейт-парк.

Про героїв потрібно не лише 
пам’ятати, про них маємо і дбати. 
Саме так вирішила громада села 
Підгороднього щодо своїх земля-
ків — учасників Майдану та героїв 
АТО. На сесії Підгороднянської 
сільської ради, розглядаючи пи-
тання про присвоєння юридичних 
адрес присадибним ділянкам но-
вого кварталу забудови, одного-
лосно було вибрано для вулиць 
назви, які відображають героїчні 
сторінки нової історії України ХХІ 
століття, а саме: Незалежності, 
Героїв Майдану, імені Тараса 

Слободяна, Андрія Юркевича. 
Символічним став і той факт, що 
саме на цих вулицях було виділе-
но земельні ділянки сім’ям заги-
блих учасників АТО та тих, які 
продовжують захищати нашу зем-
лю на гарячому Сході України, ви-
конуючи свій конституційний 
обов’язок. А серед жителів села 
Підгороднє їх багато. 

Низький уклін вам, наші герої,  
і вічна пам’ять тим, які вже ніколи 
не повернуться до рідного села.

Громада с. Підгороднє.

Вдячність ●

Підгороднє  
вшановує своїх героїв
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Якось один колега жартома 
дорікнув мені, що навіть 
друзів використовую для 
роботи. А що, середовище 
друзів у мене справді ціка-
ве, кожен його представник 
особливий, яскраво виділя-
ється у загальній масі. Мова 
йде про таких, як Роксолана 
Бережанська. Насправді її 
життєвий стиль резонує з 
прізвищем — ця дівчина не 
знає берегів у власному 
розвитку. Роксолана — ма-
гістр Львівського національ-
ного університету імені Іва-
на Франка, за фахом викла-
дач англійської, іспанської 
мов та світової літератури, 
бакалавр з маркетингу на-
ціонального університету 
“Львівська політехніка”. То-
рік у липні вона пройшла 
складний конкурсний відбір 
на роботу стюардесою у 
престижній авіакомпанії 
“Emirates Airlines” в 
Об’єднаних Арабських Емі-
ратах — тоді з 75 українок у 
фінал пройшло восьмеро. 
Уже майже рік Роксолана 
живе в одному з найбагат-
ших міст планети — Дубаї. 
Нещодавно у Тернополі 
з’явилося багато вуличної 
реклами про набір стюар-
дес в авіакомпанію ОАЕ. 
Тож це інтерв’ю може стати 
у пригоді тернополянкам, 
які бачать себе в амплуа 
стюардеси.

— Роксолано, розкажи, будь 
ласка, як тобі спало на думку 
обрати “робочий офіс” високо 
в небі — фах стюардеси? 

— Ця думка прийшла задовго 
до того, коли мені насправді 
можна було стати стюардесою. В 
моїй компанії і в регіоні Перської 
затоки (gulf region) до іноземців 
діє вікова вимога — мінімум 21 
рік, щоб подати заявку на роботу 
тут. Інші моменти — відповідний 
ріст (треба досягнути рукою на 
ростометрі позначки 212 см, не 
підстрибуючи (усміхається — 
ред.), мати відповідне здоров’я 
— зробити багато вакцинацій і 
медичних тестів. Як тільки зустрі-
ла 21-ий рік, наступного ж дня 
завантажила на сайт компанії ре-
зюме. Найбільшим мотивом був 
факт подорожей, без яких себе 
не уявляю. Втім, у такому, уже 
широкому просторі для мандрі-
вок, часто сумую за міні-
подорожами за маршрутом 
Львів-Тернопіль. 

— Для нас, “заземлених”, 
подібна професія здається 
персонажем із кінофільмів, ніж 
реальним фахом. А ти зробила 
це! Які сходинки довелося по-
долати? 

— Позаду — багато складних 
етапів, щоб влаштуватися на ро-
боту в авіакомпанії ОАЕ. Перша 
графа моє історії — резюме, зго-
дом — скайп-інтерв’ю, опісля по-
їздка в м. Кишинів (Молдова) на 
фінальну стадію відбору, через 
торішню політичну ситуацію в 
Україні. Зараз інтерв’юери знову 
повернулися до київської локації. 
Інтерв’ю проходило в три тури, 
серед них — інтеракція в групі, 
професійні завдання, тест з  
англійської. Вершинною сходин-
кою є фінальне інтерв’ю, яке від-
бувається віч-на-віч з рекруте-
ром (фахівець, чия діяльність 
спрямована на підбір персоналу 
для компаній клієнтів — ред.), 
після чого треба очікувати на 
дзвінок від компанії про свою 
успішність чи ні. Працюю за 
контрактом, його тривалість — 
три роки, після чого можна його 
розірвати або продовжити знову 
на той же термін. Треба бути до-
сить сміливим і сильним духом, 
щоб покинути все вдома і пода-
тися в арабську країну, бути і 
космополітом, бо доводиться 
співпрацювати з людьми майже 

всіх національнос-
тей. 

— Який секрет 
успіху на інтерв’ю, 
оскільки відомо, 
що компанія на-
ймає на роботу 
лише 4-5% від по-
чаткових апліка-
ційних форм? 

— Відкрию про-
стий секрет: треба 
бути собою і люби-
ти роботу з людь-
ми. 

— На якому рів-
ні треба “пекти ін-
гліш”, щоб увійти 
в когорту стюар-
дес?

— Англійська по-
винна бути на віль-
ному розмовному 
рівні. І хоч на 
інтерв’ю вона у 
формі тесту,  
інтеракцію в цій 
професії виключити 
неможливо. Знання 
інших мов вітаєть-
ся, але не є 
обов’язковим. 

— У яких країнах і на яких 
континентах вже вдалося по-
бувати? 

— Завжди почуваю вдячність 
своїй компанії за можливість ба-
читися з друзями по всьому сві-
ту. Відвідала Азію, Африку, Євро-
пу, Австралію, Північну Америку. 
Залишились лише Південна Аме-
рика і Нова Зеландія. Питання “а 
яка країна/місто найкраще?” чую 
від кожного, хто вперше дізна-
ється, де працюю. У таких випад-
ках чесно зізнаюся: не знаю. 
Країни дуже різні. Одні розвину-
ті, інші потребують “апгрейду”. 
Різні люди, ментальності, мови, 
ритм життя, гострота національ-
ної кухні — тут важко проводити 
паралелі. Мабуть, спрацьовує, 
все-таки, формула індивідуаль-
ного вподобання. Зі свого боку, 
намагаюся відкривати в кожній з 
них найкраще.

— Варто сказати і про шкід-
ливість від роботи стюарде-
сою. 

— Хоч молоко нам не дають 
(усміхається — ред.), але робота 
дійсно має шкідливий вплив на 
здоров’я. Це заняття — виключно 
для фізично витривалих людей 
— коли постійно на ногах, у кабі-

ні інший тиск і значно сухіше по-
вітря. Інколи залишаєшся без 
сну на 1-2 доби. Це стосується 
нічних рейсів і ультра-довгих, як 
до США, Канади чи Австралії. Це 
коли 14-16 год. знаходишся у по-
вітрі, а для нас зміна починаєть-
ся майже за три години до рейсу 
і закінчується за дві після. Іншим 
сумним фактором є зміна часо-
вих поясів. Тому, приміром, в 
Америці доводиться бути актив-
ним і харчуватися, коли в Дубаї 
ніч, і спати, коли вдома день. Так 
званий “синдром вічного джетла-
гу” (джетлаг — збій роботи орга-
нізму через раптову зміну часо-
вого поясу). 

— І хоч молоко за шкідли-
вість праці стюардесам 
“Emirates Airlines” не дають, 
яка фінансова компенсація за 
ці випробування?  

— Розмір зарплати виглядає 
дуже привабливо, коли дивишся 
на неї в момент подачі заявки з 
України. Дубаї дуже дороге  
місто, тому базові витрати тут 
високі і складають майже поло-
вину заробленого. Хоча, вважаю, 
що заощадити вдається кожно-
му, хто дійсно має це на меті. 

— У Тернополі останнім  

часом з’явилося ба-
гато реклами про на-
бір стюардес в ОАЕ 
— там справді є ве-
ликий попит на укра-
їнок? 

— Попит на украї-
нок, звісно ж, є, бо — 
красиві, розумні і пра-
цьовиті (усміхається — 
ред.). Тернополяни 
теж переїжджають у 
Дубаї. Цілком випад-
ково недавно зустріла 
в Дубаї тернополянку, 
яка працює на рецепції 
готелю в центрі міста. 
Під час конкурсного 
відбору у Молдові ви-
пробувальне інтерв’ю 
зі мною проходила 
тернополянка Наталя. 
Зараз вона теж у Ду-
баї, літає. Загалом ве-
лика кількість українок 
є в компанії, і українців 
в Дубаї теж. Є навіть 
спільнота “Українці в 
Еміратах”, яка налічує 
більше тисячі людей 
дуже різних вікових ка-
тегорій і професій. На-
магаємося триматися 
разом на чужині… 

— Що далі? 
— У нашій компанії 

можливо побудувати 
кар’єру. За досить ко-
роткий час є шанс ста-
ти лідером на борту 
літака чи перейти на 

наземну роботу в офісі. У будь-
якому випадку це дуже цінний 
досвід, як і для резюме, так і 
особисто. Працюючи в мульти-
культурному осередку, навчаєш-
ся розуміти специфіку і особли-
вість кожного напрямку роботи і 
толерувати з певними момента-
ми. І хоч компанія вимагає лише 
середню освіту, багато моїх ко-
лег, українці зокрема, освічені 
люди, в яких є плани і цілі. І ця 
професія — чудовий трамплін, 
вважаю. Тому багато хто повер-
тається опісля додому, чи просто 
обирає місце, де хотілось би жи-
ти і займатися улюбленою спра-
вою. В моїх планах — отримати 
ще одну освіту за кордоном і 
розвиватися в цьому напрямку. 
Мені здається, що після того, як 
зав’яжу з польотами, буде до-
статньо матеріалу, щоб написати 
книжку.

— Ми обов’язково про неї 
напишемо!

— І наостанок: не забороняйте 
своїм цілям і мріям високо літа-
ти!

Розмовляла Ірина ЮРКО. 
Світлини з приватної галереї 

Роксолани БЕРЕЖАНСЬКОЇ.

Роксолана Бережанська:  
“Не забороняйте  

своїм мріям високо літати!”

Стюардеса з України Роксолана Бережанська працює  
у престижній авіакомпанії “Emirates Airlines” у м. Дубаї (ОАЕ).

Роксолана Бережанська під час візиту в м. Торонто (Канада).

Щиро вітаємо з 
днем народження 
начальника фінан-
сового управління 
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Світлану  
М и к о л а ї в н у  
МАРЧУК.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 

З повагою — колектив 
фінансового управління 

Тернопільської 
райдержадміністрації. 

Тернопільська районна органі-
зація Товариства Червоного Хрес-
та України з нагоди професійного 
свята — Дня медичного працівника 
— вітає всіх медичних працівників 
Тернопільського району.

Ви обрали складну і відпові-
дальну професію бути на варті 
здоров’я — найціннішого скарбу. 
Щодня Ви несете на собі тягар чу-
жого болю. Щодня Ви проявляєте 
високий професіоналізм і самовід-
даність, рятуючи життя пацієнтів, 
даруючи їм надію. Нехай Ваші бла-
городні справи повертаються до 
Вас сторицею, а кожен день радує 
неповторністю. Міцного здоров’я 
Вам і Вашим родинам, щастя, до-
бра і Господнього благословення. 
Низький уклін Вам, люди в білих 
халатах.

Ольга НИЖНИК, 
голова Тернопільської районної 

організації Товариства 
Червоного Хреста України.

Колектив Петриківської  
ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає з 
55-річчям директора школи Васи-
ля Леонідовича КОВАЛЬЧУКА.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час,

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив Красівської ЗОШ І-ст. 
щиро вітає з днем народження 
вчителя початкових класів Надію 
Ігорівну ОСАДЧУК. 

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального ро-
бітника з с. Підгороднє  Ольгу  
Петрівну ШЕВЧУК, з с. Лучка 
Ольгу Тарасівну ЧОРНОЗУБ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З днем народження технічного 
працівника Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.  Марію Остапівну ГРИНІВ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає.

З повагою — колектив 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Колектив СПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження головно-
го бухгалтера Надію Миколаївну 
ВІВЧАР.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань!

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження вчите-
ля музики Михайла Васильовича 
КРАВЦЯ.

Нехай здоров’я завжди 

                         добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.
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Оголошення ●

ПРОДАМ
* тільну корову-первістку чорно-

білу, 11 л. молока. Тел. 29-36-33, 
(098)-220-68-33.

* корову, тел. (068) 729-10-42.
* металопластикові вікна, двері 

(замірювання, доставка, встанов-
лення). Тел. (097) 720-99-53, (097) 
623-57-23.

* 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.

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.

* лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець. Тел.: 42-36-32, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-23.

* 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. 

* 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 ●

Беручи до уваги заяву кому-
нального підприємства “Аква-
Сервіс” про намір скоригувати ді-
ючі на момент звернення тарифи 
на послуги з водопостачання та 
водовідведення у розмірі не нижче 
економічно обгрунтованих витрат 
та відповідні калькуляції витрат 
(лист №277 від “22” квітня 2015 р.), 
керуючись пп.2 п.”а”, пп.2 п.“б” 
ст.28, ст.40, п.6 ст.59 Закону Укра-
їни “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, п.2 ч.1 ст.7, ст.31, ч.5 
ст.32 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги”, ст. ст. 5, 13 
Закону України “Про питну воду та 
питне водопостачання”, правила-
ми “Порядку доведення до спожи-
вачів інформації про перелік 
житлово-комунальних послуг, 
структуру цін/тарифів, зміну цін/
тарифів з обґрунтуванням її необ-
хідності та про врахування відпо-
відної позиції територіальних гро-
мад” затвердженого наказом Мі-
ністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства Украї-
ни від 30.07.2012 р., № 390, прави-
лами Порядку формування тарифів 
на централізоване водопостачання 
та водовідведення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.06. 2011 р., №869; 
наказом Мінекономрозвитку від 
14.08.2013 р., №967 “Про питання 
надання висновків щодо розрахун-
ків економічно обґрунтованих пла-

нованих витрат під час формуван-
ня цін (тарифів) на товари, роботи 
і послуги, щодо яких запроваджено 
державне регулювання цін (тари-
фів)”, з метою приведення тарифів 
до розміру економічно обґрунтова-
них витрат на надання послуги з 
централізованого водопостачання 
та водовідведення, враховуючи п.8 
рішення  виконавчого комітету № 
67  від 13.08.2013 року  про вста-
новлення  тарифів  на послуги  з  
централізованого  водопостачання 
та водовідведення, які  надаються  
КП “Аква-Сервіс” в  селищі Велика  
Березовиця”, виконавчий  комітет  
селищної  ради

Вирішив:
1. Встановити  нові (скоригова-

ні) тарифи  на  послуги  з  центра-
лізованого водопостачання  та  во-
довідведення, що надаються Кому-
нальним підприємством “Аква-
Сервіс”, відповідно наданих  під-
приємством  розрахунків: 

тариф на послуги з водопоста-
чання для населення, бюджетних 
організацій та інших споживачів (за 
1 куб.м) — 3,72 грн. (з ПДВ );

тариф на послуги з водовідве-
дення для населення, бюджетних 
організацій та інших споживачів (за 
1 куб.м) — 8,17 грн. (з ПДВ);

2. Зобов’язати комунальне під-
приємство Великоберезовицької  
селищної ради “Аква-Сервіс”” за-
безпечувати  абонентів  смт. Вели-
ка Березовиця  питною  водою  з 

дотриманням  якісних  показників  
відповідності  до державного стан-
дарту.

 3. У разі ненадання послуг або 
надання їх не в повному обсязі, 
зниження якості, зокрема, відхи-
лення їх кількісних та якісних по-
казників від нормативних, викона-
вець проводить перерахунок роз-
міру плати за фактично надані по-
слуги в порядку, встановленому 
Постановою Кабінетом   
Міністрів України № 151 від 17 лю-
того 2010 р.

4. Надати право комунальному 
підприємству Великоберезовиць-
кої селищної ради “Аква-Сервіс” 
коригувати тарифи при зміні скла-
дових витрат (зміни цін на елек-
троенергію, ПММ, рівня мінімаль-
ної заробітної плати, оподаткуван-
ня) з погодженням виконавчого 
комітету в установленому порядку.

5. Зобов’язати комунальне під-
приємство Великоберезовицької 
селищної ради “Аква-Сервіс” на-
давати засновнику підприємства 
щомісячні, квартальні, річні звіти 
про рівень витрат, показники ефек-
тивності його діяльності.

6. Ці  тарифи  ввести  в  дію  з  
6  липня  2015  року.

7.  Рішення  оприлюднити  згід-
но  з  вимогами  чинного  законо-
давства.

В.о.Великоберезовицького 
селищного  голови О.П.ЧУРА.

Витяг з рішення виконкому Великоберезовицької  
селищної ради Тернопільського району 

від 11 червня 2015 року № 34 “Про коригування тарифів на послуги  
з водопостачання та  водовідведення, які надає КП “Аква-Сервіс”

№№ 
рейсів  
номер 
м-ту

Назва  
маршруту

Про-
тяж 
м-ту 
(км)

Час відправл. 
з пунктів к-сть 

обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.по-

чат.
кінцев.

15-10
Тернопіль — 

Товстолуг через 
Застінку

16 6-05 18-05 7 2

15-22/1 Тернопіль — 
Острів — 1 11 6-40 21-40 11 2

15-22/2 Тернопіль — 
Острів — 2 11 7-10 22-10 11 2

15-25/1 Тернопіль — 
Підгороднє 8 6-40 20-35 9 2

15-23/2
Б у ц н і в  

(Серединки) — 
Тернопіль

12,5 6-45 20-40 10 2

15-23/3
Б у ц н і в  

(Серединки) — 
Тернопіль

12,5 7-00 21-15 10 2

15-32/2
Г о р і ш н і й  

Івачів (Чистилів) 
— Тернопіль  

18 6-30 19-20 8 2

До уваги власників 
автотранспорту

Тернопільська районна державна адміністрація (організатор пере-
везень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення паса-
жирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального ко-
ристування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу

Оголошення ●

Періодичність виконання: щоденно

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загаль-

ного користування проводяться відповідно до Закону України “Про авто-
мобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів 
на внутрішньообласних автобусних маршрутах, відповідно до Порядку 
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання 
за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом 
Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах про-
тяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 
(повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на 
приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Перевізники зобов’язані мати не менше одного транспортного засобу, 
пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями, а 
також здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним за-
конодавством. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з 
позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить документи з 
інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-
претендент.

Документи на конкурс приймаються до 13 липня 2015 року включно з 
9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, філія “Тер-
нопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслу-
говуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінте-
равтосервіс”.

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на 
маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за довідками 
звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 год. філія “Терно-
пільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслуго-
вуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтерав-
тосервіс” (робочий орган конкурсного комітету)  та 43-58-74, за адресою: 
м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 
год. 15 хв., відділ розвитку інфраструктури Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації. Конкурс відбудеться 28 липня 2015 року  о 10 год. 
в приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньорайонного приміського ав-
тобусного маршруту складає 1241 грн.

Реквізити для перерахування коштів Філія “Тернопільавтотранссервіс” 
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс” код 38916338, 
ПАТ АКБ “Львів” р/р 2600459804 МФО 325268.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів  
на автобусних маршрутах загального користування,  

що не виходять за межі Тернопільського району.

Іноземці, у яких немає під-
став для набуття українсько-
го громадянства “за правом 
крові” (коли береться до ува-
ги громадянство батьків) або 
“за правом грунту” (коли 
держава надає громадянство 
особам, які народилися на її 
території), можуть стати 
українцями, прийнявши гро-
мадянство України.

Прийняття до громадянства 
України здійснюється виключно за 
зверненням особи. Ніхто не має 
права примушувати людину до 
цього, пояснює завідувач сектору 
з питань громадянства УДМС в 
області. - На Тернопіллі є іноземці, 
які на законних підставах прожива-
ють в Україні вже більше десяти-
ліття, але бажання стати українця-
ми з тих чи інших причин не вияв-
ляють. З початку року в обласному 
управлінні міграційної служби роз-
глянули п’ять клопотань про при-
йняття до громадянства та спря-
мовано їх на розгляд комісії при 
Президентові України, трьох осіб 
прийнято до громадянства України 
відповідно до указів Президента.

Лише бажання стати українцем 
недостатньо, кажуть у міграційній 
службі. Іноземець повинен дотри-
матися низки вимог, визначених 
Законом України “Про громадян-

ство України.
Визнавати і дотримуватися 

Конституції та Законів України.
Припинити іноземне громадян-

ство або не перебувати в інозем-
ному громадянстві. Впродовж двох 
років з моменту прийняття їх до 
громадянства України  ці особи 
повинні подати до міграційної 
служби документ про припинення 
іноземного громадянства.

Безперервно проживати на 
законних підставах в Україні 
протягом останніх п’яти років. 
Окрім іноземців, які перебувають у 
шлюбі з громадянами України 
більше двох років. Для біженців та 
осіб, які потребують додаткового 
захисту, цей термін скорочено до 
трьох років з моменту отримання 
дозволу на проживання в Україні.

Отримати дозвіл на постійне 
проживання в Україні. Це не сто-
сується осіб, які мають у паспорті 
громадянина колишнього СРСР 
зразка 1974 року відмітку про про-
писку на території України, та бі-
женців.

Володіти українською мовою 
або її розуміння в обсязі, достат-
ньому для спілкування.

Мати законні підстави дже-
рел існування. Виключенням є 
біженці та особи, що потребують 
додаткового захисту.

Звернутись із клопотанням про 

прийняття до громадянства до те-
риторіального підрозділу міграцій-
ної служби України. Термін розгля-
ду заяви - не більше року. Рішення 
про прийняття особи до громадян-
ства приймає Комісія при Прези-
дентові України з питань грома-
дянства, а Президент. Особа стає 
громадянином відповідно до Указу 
Президента.

Процедура про прийняття до 
громадянства України спрощена 
для іноземців, які мають особливі 
заслуги перед нашою країною або 
прийняття яких до громадянства 
становить державний інтерес.

До громадянства України не мо-
жуть бути прийняті особи, які скої-
ли злочин проти людства чи гено-
цид; засуджені в Україні до позбав-
лення волі за скоєння тяжкого або 
особливо тяжкого злочину (до по-
гашення або зняття судимості) з 
урахуванням рівня загрози для на-
ціональної безпеки держави; іно-
земці, які вчинили на території ін-
шої держави дію, яку визнано за-
конодавством України тяжким або 
особливо тяжким злочином.

Громадяни України, незалежно 
від підстав отримання громадян-
ства, мають рівні конституційні 
права і рівні перед законом. 
За матеріалами УДМС України 

в Тернопільській області.

Це важливо ●

Стати українцем



П’ятниця, 19 червня  2015 року14 Порадниця
Сім’я ●Наші діти ●

У сім’ї почастішали сварки, 
взаєморозуміння кудись зни-
кло... Це  симптоми кризово-
го періоду. Нелегкі часи мо-
же переживати навіть най-
щасливіше подружжя. Пси-
хологи виділяють кілька кри-
тичних періодів, коли ймо-
вірність розлучень особливо 
велика.

Криза першого року. Зазви-
чай вона починається через пів-
року після весілля. Романтику змі-
нюють будні, з’являються побутові 
проблеми, деякі звички дружини 
чи чоловіка починають дратувати.

Щоб пережити цю кризу, нама-
гайтеся зважати на думку своєї 
половини й приборкувати власний 
егоїзм. Кожен з вас має право на 
власну думку, на спілкування з 
друзями, на втому, врешті-решт, 
тож навчіться поступатися одне 
одному.

Криза трьох років. Її початок 
найчастіше збігається з появою в 
сім’ї дитини, що є стресом для 
молодих батьків. Чоловік може 
ревнувати дружину до маляти, по-
чуватися обділеним увагою. Да-
ється взнаки втома, недосипання, 

можливі проблеми в сексуальному 
житті. Максимум мудрості і терпін-
ня в цей період повинна виявляти, 
насамперед, жінка. Водночас тре-
ба залучати чоловіка до догляду 
за дитиною, усіляко його стиму-
лювати і не забувати хвалити.

Криза семи років. Вона 
пов’язана з підростанням дітей, з 
новими життєвими завданнями. 
Коли дитина підросте, намагай-
тесь більше уваги приділити одне 
одному, бути “надією й опорою” 
чоловікові чи дружині у вирішенні 
важливих життєвих проблем, ціну-
вати свою родину.

“Підлітковий вік” сім’ї. Для 
цього періоду характерне своєрід-
не підбиття підсумків. Іноді по-
дружжю здається, що їхнє життя 
склалося не так, як колись уявля-
лося. Починаються взаємні звину-
вачення у невдачах, подружні зра-
ди.

Найкращий спосіб вирішити 
проблему — відверто її обговори-
ти. Іноді шлюб рятують консульта-
ції сімейного психолога. Якщо ва-
ші почуття з плином часу не згас-
ли, шанси налагодити стосунки 
завжди є.

Ваша “Порадниця”.

Якщо криза...

Салати з овочів заправляють 
безпосередньо перед їжею, 
бо, постоявши 2-3 години, 
вони втрачають майже всю 
поживну цінність. Не варто 
готувати салат на кілька днів: 
і несмачно, і користі мало. Ві-
негрет матиме особливо при-
ємний смак, якщо перед по-
дачею на стіл у нього нена-
довго покласти лимонну ско-
ринку.

Варені овочі для салату нарізу-
ють охолодженими. Не можна 
з’єднувати теплі продукти з холод-
ними, від цього салат швидко псу-
ється. Готувати і тримати салат 
слід лише в емальованому, кера-
мічному або скляному посуді. Для 
поліпшення смаку салату цибулю і 
перець слід нарізувати якомога 
тонше. Чим щільніші овочі (насам-
перед, це стосується буряків, ріпи, 
селери, моркви), тим дрібніше їх 
слід нарізати.

Редиску, огірки, помідори, ци-
булю достатньо нарізати скибочка-
ми, а ніжні листочки салату краще 
додавати цілими. Багатьом подо-
бається в салаті запах часнику. 
Для цього у салатник кладуть на 

нетривалий час скоринку житнього 
хліба, натерту часником. Потім її 
виймають, а ледь відчутний запах 
часнику залишається. Кілька кра-
пель лимонного соку або оцту, до-
дані в салат відразу ж після при-
готування, дозволять зберегти в 
ньому більше вітаміну С.

Рослинну олію потрібно підли-
вати в салат лише після того, як 
салат посолили, додали оцет і пе-
рець (сіль в олії розчиняється). 
Якщо в салаті є картопля, її слід 
нарізати і додавати насамкінець, 
бо вона швидше за інші овочів 
втрачає поживні властивості. Соу-
си і заправки до салатів потрібні не 
лише для смаку. Жир, що є в них, 
обволікає частинки овочів тонкою 
плівкою і оберігає вітаміни від 
впливу на них кисню. Якщо соус 
подаєте на стіл не відразу, то по 
його поверхні слід провести шма-
точком вершкового масла, наколо-
того на виделку. Тонкий шар масла 
оберігає соус від засихання і утво-
рення плівки.

Два шматочки цукру, розчинені 
в невеликій кількості оцту, замінять 
біле вино в будь-якому соусі. Його 
можна зробити більш-менш го-
стрим, гірким чи солодким.

Кулінарна академія ●

Готуємо овочеві  
салати правильно

Бути привітною господинею 
не така вже й проста справа. 
Замало приготувати якнай-
більше смачних і різноманіт-
них страв. Від господині за-
лежить, щоб гості почувалися 
весело і невимушено, згаду-
вали з приємністю пр вечір, 
який провели разом.

Гостей слід повідомити про 
зпрошення за тиждень до свята. 
Якщо вони прийшли з дітьми, не 
садіть їх разом з дорослими - на-
крийте для малят окремий столик.

Дехто вважає ознакою доброго 
тону свою неувагу до подарунків, 
тож, навіть не розгорнувши їх, від-
кладає. Але ж гостеві цікаво, як ви 
оцінили його смак і вибір. Отже, 
будьте вдячні.

Гостей слід вітати стоячи. Коли 
ж ваші гості покидають товари-
ство, не лінуйтесь провести їх.

Гостей за столом слід розсади-
ти так, щоб молоді і літні не утво-
рювали окремих груп. Це допомо-
же підтримувати загальну розмову 
на теми, що цікавлять усіх.

Не клопочіться весь вечір на 

кухні, залишивши гостей напри-
зволяще.

Господарі мають бути однаково 
уважними і люб’язними до всіх 
присутніх без винятку.

Частуючи гостей, не будьте 
нав’язливими, не примушуйте гос-
тя пити чи їсти проти його бажан-
ня.

Господарі не повинні підкрес-
лювати, що втомилися, навіть як-
що гості затримаються допізна.

За годину до приходу гостей 
господиня повинна бути святково 
одягнута, а стіл накритий.

На жаль, у наш час 
на прилавках мага-
зинів нечасто мож-
на знайти високоя-
кісні сметану, сир, 
молоко або кефір, 
які не містять кон-
сервантів, барвни-
ків і ароматизато-
рів.

Для того, щоб купити, 
до прикладу, кефір, який 
буде смачним і корис-
ним, потрібно звертати 
увагу на упаковку продукту. По-
перше, уважно досліджуйте склад 
і термін придатності. Звертайте 
увагу, чи використовуються до-
датково мікроорганізми для шу-
мування молока або ж цей про-
цес викликаний хімічним шляхом.

Хитрістю виробників є те, що 
за рахунок яскравої та барвистої 
упаковки з “кричущими” написа-
ми вони намагаються привернути 
увагу покупця, продаючи при цьо-
му продукти із сухого відновлено-
го молока, в яких практично не 
міститься корисних речовин і вар-
тість їх повинна бути набагато 
нижчою. Насправді, молочні про-
дукти в простій і скромній упаков-
ці можуть бути набагато якісніши-

ми. Ще один момент — не варто 
купувати продукти з великим тер-
міном придатності, вони гаранто-
вано містять сторонні стабілізато-
ри та інші речовини.

Натуральні продукти з відпо-
відним природним складом збе-
рігаються не довго, але тільки 
вони приносять користь організ-
му, а не шкодять йому.

Перш ніж купити в магазині 
молочні продукти, переконайтеся 
в тому, що вони доброякісні, при-
готовлені відповідно до техноло-
гій з натурального незбираного 
молока. А найкраще — виберіть 
для себе гарного виробника і ку-
пуйте вже випробувані вами рані-
ше молоко, масло, кефір і сир.

Ради-поради ●

Вибираємо  
якісне молоко

Уроки етикету ●

Гостинність господарів

Підвіконня сучасних склопаке-
тів ПВХ виглядає дуже ефек-
тно і може залишатися таким 
досить тривалий час за умови 
правильного догляду за ним.

* Звичне очищення підвіконня 
можна проводити за допомогою хі-
мічних засобів, на баночці яких є 
позначка “для пластику”. Добре від-
тираються плями засобом для чи-
щення скла.

* 3 порошку для прання білої бі-
лизни зробити кашку, нанести на 
поверхню і змити водою. Таку каш-
ку можна зробити з мила. Збирайте 
обмилки в спеціальну баночку, за 
потреби додайте в неї трохи води і 

таким концентрованим мильним 
розчином почистіть підвіконня.

*  Є ще один перевірений спо-
сіб — зубний порошок і крейда. Ці 
речовини мають м’який абразив-
ний ефект, тобто,  не здатні по-
дряпати скло. На скляні поверхні, 
протерті вологою м’якою ганчір-
кою, ватним тампоном наносять 
розчин зубного порошку або по-
рошкоподібної крейди. Далі висо-
хлу поверхню витирають сухою 
ганчіркою разом із частинками пи-
лу і бруду.

* Проблема з підвіконням зник-
не, якщо приклеїти на нього білу 
плівку. Вона лакована, і тому її лег-
ко мити. її можна міняти, напри-

клад, обклеїти плівкою під дерево. І 
гарно, і не вимагає постійного мит-
тя, як біле підвіконня. 

* Сода з оцтом дозволяє впора-
тися із застарілими забрудненнями. 
Нанесіть соду на поверхню, яку по-
трібно очистити або відбілити, змо-
чіть губку в 12% оцтовій кислоті і 
протріть, неодмінно у гумових рука-
вичках. 

* Не використовуйте сильні кис-
лотні рідини: вони можуть “з’їсти” 
пластмасу. Не можна використову-
вати також абразивні засоби для 
чищення. Також не слід використо-
вувати щітки і жорсткі ганчірки. Най-
краще підійде м’яка мочалка або 
ганчірка з мікрофібри.

Побутові хитрощі ●

Як відмити біле підвіконня

Ці ароматні м’ясні 
пиріжки по праву 
вважаються од-
ним із найпопу-
лярніших видів 
випічки з м’ясом. 
Найсмачніші біля-
ші, приготовлені 
власноруч. Готу-
вати біляші можна 
на різному тісті, 
але найчастіше 
використовують 
дріжджове — з 
ним біляші вихо-
дять смачнішими і 
ніжнішими.

На 1 кг борошна 
взяти 2 ст. ложки цу-
кру, 1 ч. ложку солі, 1 яйце, 500 мл 
молока і 50 г дріжджів. 

Один з головних секретів смач-
них біляшів — використання до-
машнього фаршу. Найкраща про-
порція -  150 г свинини і 350 г 
яловичини.

М’ясо змолоти на м’ясорубці, 
перемішати з 400 г змеленої че-
рез м’ясорубку ріпчастої цибулі, 
поперчити і посолити. Секрет 

соковитості фаршу для біляшів 
— у кількості цибулі: чим її біль-
ше, тим краще. Приправити 
фарш можна мускатним горіхом 
чи іншими спеціями до смаку. 
Деякі господині додають у фарш 
для більшої соковитості трохи 
води.

Змішати дріжджі і половину 
борошна, влити тепле молоко, 
перемішане з сіллю і цукром, до-
дати яйце, замісити тісто (за 

консистенцією воно буде 
трохи густіше від смета-
ни), поступово додаючи 
борошно, що залишило-
ся, в надто рідке тісто до-
дати ще борошна до по-
трібної консистенції. Під-
готовлене тісто залишити 
на годину в теплі - воно в 
2-3 рази збільшиться в 
об’ємі.

При ліпленні біляшів ро-
бочу поверхню потрібно 
рясно посипати борошном, 
тісто розкачати, робити 
коржики  6-8 см діаметром, 
1 см заввишки. Коржики 
обвалювати в борошні і 
пальцями розтягувати. 

У центр коржа кладуть 1 
ч. ложку або трохи більше фаршу, 
краї загортають. Деякі господині 
роблять біляші з отвором угорі, 
деякі - без, це справа смаку, і тут 
кожен вирішує сам.

Перед смаженням біляші по-
трібно залишити для вистоювання 
на 15-20 хв. Смажити біляші по-
трібно на сковороді з великою 
кількістю олії, яку добре розігріти, 
не допускаючи задимлення.

Такими гарними були на святі прощання з дитсадком  
у Чернелеві-Руському (зліва направо): Віталій Романський, Христина Мушинська,  

Микола Слиш, Аліна Шост, Яна Думанська, Юля Мацько.

Смачного! ●

Домашні біляші



Суботній вечірП’ятниця, 19 червня  2015 року15
Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №23 

від 12 червня 2015 року.

Жіноча логіка – це травма для чоловічої 
психіки.

 

— Альо, мам, тут тато каву розлив на бі-
лий рушник. Замочити його чи що?

— Батька не чіпай, а рушник в машинку 
кинь, увечері прийду — сама розберуся.

Гроші псують людей… Так що у нас, в 
основному, народ хороший…

Хлопець вчить дівчину по телефону  ко-
ристуватися фотошопом:

— Відкрий 1-е вікно, потім 2-е, потім за-
крий 1-е. Вийшло?

— Вийшло.
— Що стало?
— Холодно стало.

— Лікарю, у мене провали в пам’яті.
— І як часто?
— Що часто?
— Провали?
— Які провали?
 

Пожежник Іван стояв і нічого не ро-
бив. Банк горів — кредит гасився.

— Товаришу прапорщик, що нового  
в роті? 

— Та так, дрібниці ... зуб вирвав, пломбу 
поставив. 

Теща  до зятя:
— Ти бачив чоловіка, який урятував мене, 

коли я тонула?
— Так, він уже приходив до мене вибача-

тися.

Гороскоп ●

На початку тижня утримайтесь від вирі-
шення важких проблем. Якщо їх потрібно 
залагодити, для цього сприятливими будуть 
понеділок і субота. Сімейні та особисті 
справи вдаватимуться краще, ніж інші. Не 
варто вирушати в далеку дорогу в середу 
по полудню. У цей час будьте уважними за 
кермом.

Зірки обіцяють вам успіх у комерції та ви-
рішенні особистих проблем. Не бійтесь 
звертатись з проханнями до керівництва. 
Не дайте себе обдурити під час виконання 
службових обов’язків. Намагайтеся більше 
спілкуватись з людьми, матимете успіх  в 
агітаційно-роз’яснювальній роботі.

Настає сприятливий час для пошуку гро-
шей та заробітків. Підприємницькі задатки 
допоможуть Вам  збагатитись, особливо 
сприятливими для цього будуть понеділок 
та субота. Загалом, тиждень буде вдалим у 
всіх сферах життя.

Вирішуйте сімейні та робочі питання. 
Укладайте різні угоди. У середині тижня ва-
ша праця буде оцінена. Бажано бути пиль-
нішими, не довіряйте словам, правильно 
оформляйте документи. У середу будьте 
обережні з механізмами, намагайтесь не 
марнувати час.

На цьому тижні не слід вдаватись до 

авантюр, захоплюватись азартними іграми. 
Краще займіться благоустроєм, власним 
побутом та вирішенням поточних проблем. 
Тиждень принесе багато приємного, нове 
захоплення може відірвати вас від бурхли-
вих політичних та громадських подій ближче 
до вихідних.

Цього тижня не слід захоплюватись ри-
зикованими справами, через які можуть ви-
никнути серйозні витрати. Варто присвяти-
ти час вирішенню давніх проблем. Тиждень 
принесе багато хороших звісток. Займіться 
своєю зовнішністю. У кінці тижня відвідайте 
батьків чи когось з близьких знайомих.

Поїздки та важливі дзвінки на початку 
тижня принесуть вам успіх. Можете виїж-
джати за межі регіону, вирішувати важливі 
комерційні питання. Потрібно берегти мир 
у сім`ї та підтримувати хороші стосунки з 
друзями. На вихідних вам може поталани-
ти в коханні.

Вас чекатимуть непогані перспективи, 
але інколи доведеться перевірити на міц-
ність власні нерви. Почуття до колишнього 
партнера можуть відновитись, але не вар-
то робити поспішних дій. Не ризикуйте у 
середу з незнайомцями. Ваші плани щодо 
відпустки набудуть реального вигляду.

Будьте уважні на дорогах і в поїздках на 
початку тижня. Сприятливий час для купів-
лі дорогих, але потрібних речей. Можливі 

сімейні сварки та протиріччя у колективі. 
Збільшується психічне навантаження. У 
вихідні присвятіть час коханій людині, вла-
штуйте свято для найрідніших.

Відчуття працездатності та винахідли-
вості відкриє перед вами нові двері й мож-
ливості на початку тижня. Не ризикуйте з 
коштами у середу. Любовні авантюри мо-
жуть призвести до зайвих витрат. Стере-
жіться крадіжки або важливих угод. Вда-
лими будуть комерційні поїздки.

Вас чекають бурхливі та знакові зустрі-
чі. До кінця тижня відчуєте приплив твор-
чої та робочої енергій. Вам здаватиметь-
ся, що ви зможете перевернути гори! За-
галом, тиждень буде успішним. Не зава-
дить кудись податися, зробити щось ціка-
ве, відпочити.

Тиждень буде вдалим. Скористайтесь 
цим, і ви зробите  крок у нове життя. На 
початку тижня потрібно буде зібратись з 
думками й правильно організувати план 
дій на великий відрізок часу. Важливі 
справи вирішуйте та не відкладайте на су-
боту. Очікуйте додаткових заробітків.

від Івана Круп'яка з 22 по 28 червня

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)

Виходить  
з березня 1967 року.
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Вітаємо! ●Випускний-2015 ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка IV курсу 

відділення “Журналістика” 
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Ось і настало довгоочіку-
ване і хвилююче свято — 
випускний бал. Позаду 
шкільні парти, зошити та 
книжки, попереду — жит-
тя, дорога. Цей щасливий 
день для випускників 
запам’ятається назавжди, 
адже випускний — це свя-
то, що живе в серці кожно-
го, хто був школярем, це 
свято прощання зі своїм 
шкільним життям, одно-
класниками, вчителями.

На щасливу дорогу в дорос-
ле життя юнаків та дівчат по-
благословив парох церкви св. 
Петра і Павла  с. Лозова о. Ми-
хайло. Після святої літургії  ви-
пускники попрямували в буди-
нок культури, де відбулися уро-
чистості. Хвилююча мить — з 
вишитими українськими  руш-
никами у самостійне життя про-
воджають випускників батьки. 

Згадали і пом’янули Героїв, 
які віддали своє життя, захища-
ючи Україну від рук лихого во-
рога. Учениця 6 класу Тетяна 
Гриньків виконала душевну піс-
ню “Свіча”.  Ведуча свята На-
таля Лемешко  запросила до 
вітального слова директора 
НВК “Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ” Ганну Йосипівну Чапов-
ську, яка вручила атестати зрі-
лості 8 випускникам. Із закін-
ченням школи привітали оди-
надцятикласників і побажали 
успіхів у дальшому навчанні Ло-
зівський сільський голова Во-
лодимир Миколайович Гуль, 
класний керівник Галина Зено-
віївна Солонинка. Своїм вихо-
ванцям на пам’ять Галина Зе-

новіївна подарувала ангеликів. 
У батьків на очах бриніли сльо-
зи радості. Здається, ніби вчо-
ра привели своїх малюків до 
школи, а сьогодні вони — ви-
пускники.  

Запальним “Ковбойським” 
танцем розвеселяв колектив 
“Зорепад”. Для випускників ви-
конували пісні другокласниця 
Софійка Лясота і учениці сьо-
мого класу Юлія Лемега, Ната-
ля Миц і Женя Дзендзель. Учні 

другого класу розказали жар-
тівливі віршики про кожного 
абітурієнта. На випускний бал 
завітала казкова фея, яка роз-
дала кожному квитки в майбут-
нє. Але на цьому подарунки і 
несподіванки не закінчились. 
Випускники отримали  від своїх 
друзів зворушливе відео з фо-
тографіями, де вони були ма-
ленькими. 

Слово надали і самим “вину-
ватцям свята”, які подякували 

вчителям за здобуті знання, 
батькам — за любов і підтрим-
ку. На завершення урочистос-
тей випускники з батьками за-
кружляли в прощальному шкіль-
ному вальсі.

Випускний бал видався на 
славу: вишукані сукні і костю-
ми, схвильовані батьки, діти, 
вчителі, багато позитивних 
емоцій, спогадів, привітань та 
побажань залишать слід у серці 
кожного випускника.

Життю виходимо назустріч!

Випускники НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”  2015 року.

Світлана ПРИШЛЯК, 
вчитель української  
мови та літератури 

Великоберезовицької  
ЗОШ І-ІІІ ст.

Час сповнений надіями, 
сподіваннями на краще 
майбутнє. Час, який кличе 
у мандрівку. Педагоги Ве-
ликоберезовицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Оксана Михайлівна 
Граб, Тетяна Михайлівна 
Павлік, Наталя Несторівна 
Щигельська, Світлана Бог-
данівна Пришляк, заціка-
вивши своїх учнів, вируши-
ли у захоплючу подорож 
Хмельниччиною. Разом із 
екскурсоводом ПП “Окса-
мит” Галиною Павлівною 
Багрій ми прибули до 
Кам’янець-Подільського — 
міста, що зберегло дух се-
редньовіччя, своєрідність 
та унікальність якого  по-
лягають у гармонійному 
поєднанні ландшафту і міс-
тобудівної структури, за-
вдяки якому військові інже-
нери, використовуючи чу-
дові природні властивості, 
створили фортецю, що не 
має аналогів у Європі…

Ми прогулялися старовинни-
ми провулками Кам’янця, заві-
тали до Петропавлівського ка-
федрального костьолу, щоб по-
дивитися на прекрасну надмо-
гильну скульптуру Лаури Пшез-
децької, яку, без сумніву, вва-
жають однією з визначних 
пам’яток  міста.

Біля однієї із стін старовин-
ного храму біло-мармурове ло-
же, на якому, наче  жива, ле-
жить юна прекрасна дівчина. З 
подушки спадають локони її 
розплетеного волосся. Природ-
но і м’яко лежать складки тон-
кого покривала, тканина якого 

здається прозорою. Мармур не-
мовби втратив кам’яну сутність. 
Поруч з погаслим факелом в 
руці стоїть янгол як символ пе-
редчасно погаслого життя…

Вражені величчю та красою 
міста, вирушили далі. Коли 
прибули до Бакоти, — села, 
якого немає на карті, були за-
чаровані     красою. Мальовниче 
розташування Бакоти привер-
тає увагу, причаровує. Iз сходу 
та пiвночi пiдступають високi 

гори Днiстровських берегiв, ви-
гадливо декорованi скелями та 
лiсом. На пiвднi — потужна течiя 
Днiстра, на заходi — затишна 
заплава.  Вiд підніжжя Білої го-
ри, просто з днiстрових вод 
пiдпирають схили Химернi 
скелi. Десь на серединi гори,  
над Днiстром, виднiється бiле 
кам’яне урвище. До нього по 
схилу веде вузенька втоптана 
стежка. Узбiч неї — табличка: 
“Пам’ятник iсторiї”. Скельний 

монастир ХХ-ХІІІ столiття. Охо-
роняється законом. У 
прямовиснiй вапняковiй скелi 
затаїлося цiле печерне мiстечко. 
Головнi його споруди — келiї та 
три печери протяжнiстю до де-
сяти i висотою близько двох з 
половиною метрiв. 

Зачаровані красою рідної 
України, усі повернулися щас-
ливі, з враженнями від побаче-
ного і з планами на майбутні 
поїздки.

Рідний край ●

Тут витає дух середньовіччя

Учні та педагоги Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.  
на території  Кам’янець-Подільської фортеці.

Вітаємо з днем 
народження го-
ловного спеціа-
ліста відділу еко-
номічного розви-
тку і торгівлі Тер-
нопільської ра-
йонної державної 
а д м і н і с т р а ц і ї 
Мар’яну Валеріївну ЯРОШ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить весь час!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує  довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — колектив відділу  
економічного розвитку і торгівлі 

Тернопільської районної 
державної адміністрації.

Вітаємо з днем народження хі-
рурга ТРТМО Руслана Андрійови-
ча МЕЛЬНИКА, ендокринолога 
Софію Трохимівну НОВАК, 
сестер-господинь Оксану Богда-
нівну ГУЛЬКУ, Галину Михайлів-
ну ВОВК, молодших медичних сес-
тер Ірину Миколаївну  
КИСЕЛИЦЮ, Наталію Дмитрівну 
БОБРИК, Любов Броніславівну 
НОВАК, Ларису Василівну  
ЗАЯЦЬ, Оксану Ігорівну КЛОШ-
НИК, медичну сестру Ірину Іванів-
ну ОЛІЙНИК, водія Петра Воло-
димировича ГОРБАТЮКА, елек-
тромонтера ТРТМО Василя Ми-
хайловича ВАШЕНЮКА, молодшу 
медсестру Шляхтинецької АЗПСМ 
Оксану Зеновіївну П’ЄХ, лікаря 
Великоберезовицької АЗПСМ Ми-
хайла Івановича ГОЛОВЕЦЬКО-
ГО, акушера ФАПу с. Ангелівка 
Надію Петрівну КУЗЬМУ, акушера 
ФАПу с. Біла Ганну Степанівну 
КОРОБІЙ, лікаря ФП с. Мар’янівка 
Галину Романівну ДРАБОВСЬКУ.

Бажаємо здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість ллється рікою.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з 60-річчям соціального 
працівника с. Велика Лука Ольгу 
Зіновіївну ОКУНЬ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги, 

А в долю світить сонце золоте!

З повагою —  колектив 
Великолуцької сільської ради.

Колектив ПП “Агрон” щиросер-
дечно вітає з днем народження 
колег по роботі — медпрацівника 
Олександру Миколаївну КОРЕН-
ДІЙ, електрика Романа Степано-
вича ПІЦЯ, Ігоря Васильовича 
ОСАДЧУКА.

Сердечні линуть привітання —

Нехай у всьому Вам щастить,

Нехай збуваються бажання

І Бог життя благословить.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо керівнику 
зразкового ансамблю бандуристів 
“Диво-струни” Тернопільського ра-
йонного будинку культури Ларисі 
Василівні АТАМАНЧУК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги,

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі.

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження заступника директора 
з навчально-виховної роботи  
Любов Ярославівну РОСЯК, вчи-
теля української мови та літерату-
ри Ірину Богданівну ЗВІР.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті 

зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!


