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З Днем Конституції України!
Шановні краяни! Прийміть найщиріші вітання з великим національним та 

державним святом — Днем Конституції України. Основний Закон нашої неза-
лежної держави ухвалено 19 років тому, 28 червня 1996 року. Це була вагома 
подія для молодої держави, адже Конституція стала визначальним чинником 
забезпечення державного суверенітету України, базовим актом правового 
оформлення нових політичних, економічних, духовних засад у нашому суспіль-
стві, в центрі яких — людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека.

Неодмінною умовою дієвості Конституції є реалізація її положень у повсяк-
денному житті. Тож щиро бажаємо, щоб дотримання Основного Закону Украї-
ни стало життєвим переконанням кожного громадянина, запорукою побудови 
такої Української держави, в якій людина почуватиме себе захищеною. Міцно-
го здоров’я Вам, шановні краяни, достатку, людського щастя та реалізації усіх 
добрих починань.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Першу частину Дня поля при-
святили теоретичним заходам. 
Представлено інформацію про 
специфіку виробництва, новації в 
агротехніці, практику використан-
ня засобів захисту рослин, яку 
озвучив директор ПАП “Агропрод-
сервіс” Андрій Баран. “ПАП “Агро-
продсервіс” працює з усім спек-
тром сільськогосподарських куль-
тур, притаманних географічній зо-
ні Тернопільщини – зернові, бобо-
ві, технічні, кормові, – сказав Ан-
дрій Баран. – Сподіваємося, з 

цьогорічного урожаю цукрових бу-
ряків кожен 50-ий мішок цукру 
буде з солодких коренеплодів, ви-
рощених у корпорації “Агропрод-
сервіс”. Очікується серйозний 
урожай зернових, насіння зерно-
вих (озимих та ярих) буде пред-
ставлено для реалізації на вітчиз-
няному ринку насіння. Через  
10-15 днів, за сприятливих погод-
них умов, розпочнемо збір озимо-
го ячменю”. Андрій Степанович 
побажав присутнім мирних обста-
вин в Україні, в рамках яких вітчиз-

няні аграрії зможуть нагодувати і 
Україну, і світ.

Теоретичну частину презентації 
від компанії “Дюпон” представив 
регіональний директор ТОВ “Дю-
пон Україна” Микола Ільницький. 
“Щоб допомогти нагодувати стрім-
ко зростаюче населення Землі, 
“Дюпон” спрямовує 60% науково-
дослідницького бюджету на ви-
робництво високоякісних продук-
тів, — зазначив Микола Ільниць-
кий. 

Продовження на 9 стор.

Регіональний директор ТОВ “Дюпон Україна” Микола Ільницький (зліва) та учасники Дня поля  
в корпорації “Агропродсервіс” у селі Настасів Тернопільського району, 23 червня 2015 року. 

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Р
егіональний День поля, який 23 червня відбувся на 
базі корпорації “Агропродсервіс” у с. Настасів 
Тернопільського району, організатори присвятили 
вивченню засобів захисту рослин компанії “Дюпон”. 

До уваги взяли дослідні ділянки сільськогосподарських куль-
тур, які “додають балів” Тернопільщині в рамках наповнення 
внутрішнього валового продукту України – пшениця (до речі, 
і української селекції), пивоварний ячмінь, цукрові буряки, 
соя, ріпак, кукурудза. Участь у заході взяли 140 зацікавлених 
осіб із Західної України. 

28 червня 2015 р. о 16 год. в будинку культури  
с. Настасів відбудуться урочистості з нагоди  

Дня Конституції України та творчий звіт колективів  
художньої самодіяльності закладів культури  

Настасівської, Миролюбівської, Йосипівської, 
Мар’янівської, Малоходачківської сільських рад.

Оргкомітет.
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Управління соціального захисту населення Тернопільської  
районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади:

— провідний спеціаліст сектору прийому громадян відділу грошових 
виплат і компенсацій управління соціального захисту населення  Терно-
пільської районної державної адміністрації на період відпустки по до-
гляду за дитиною основного працівника;

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6  см.
4. Копію  паспорта громадянина України.
5. Копію ідентифікаційного номеру.
6. Копію документа про освіту.
7. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання                           

фінансового   характеру за 2014 рік.
8. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на дер-

жавну службу.
9. Згоду на збір та обробку персональних даних.
Вимоги до учасників  конкурсу: володіння державною мовою, повна 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіння ПК, стаж в сфе-
рі соціальної роботи не менше 2-х років.

Довідки за телефоном  53-25-99.Документи приймаються впродовж 
місяця з дня опублікування оголошення.

Відійшла у вічність працьовати, чесна, завжди співчутлива до 
чужого горя жителька с. Великий Глибочок Мазепа Галина. Нехай 
Всевишній прийме її світлу душу під свою опіку. Співчувають рід-
ним і близьким жителі с. Великий Глибочок та члени Великоглибо-
чецького осередку ветеранів.

Працівники апарату Тернопільської райдержадміністрації ви-
словлюють співчуття головному спеціалісту організаційного відділу 
райдержадміністрації Людмилі Ярославівні Гронській з приводу 
тяжкої і непоправимої втрати — смерті батька Барни Ярослава 
Степановича.

Виконком Ступківської сільської ради висловлює співчуття  
рідним з приводу передчасної смерті листоноші с. Ступки  
Блонарович Оксани Миколаївни.

18 червня в Україні стартува-
ла остання запланована цьо-
го року черга часткової мобі-
лізації. Вона триватиме 60 
днів. На відміну від попере-
дніх хвиль, ця мобілізація має 
деякі особливості.

Цього разу будуть мобілізовані 
й ті особи, які не мають військо-
вого досвіду, але є 
військовозобов’язаними. Запла-
новано, що до шостої черги част-
кової мобілізації у рівних пропо-
рціях потраплять як 
військовозобов’язані, які мають 
досвід військової служби, так і ті, 
хто раніше не служив.

Дотепер призовники віком до 
27 років підлягали лише призову 
на строкову службу. Перший піс-
ля відновлення весняний призов 
повинен закінчитись у червні цьо-
го року. 

Під шосту чергу часткової мо-
білізації за віком можуть потрапи-
ти військовозобов’язані чоловіки 
віком до 60 років та жінки віком 
до 50 років. Планується замінити 
тих військових, які були мобілізо-
вані під час третьої черги частко-
вої мобілізації, а також доукомп-
лектувати частини та підрозділи.

З ухильниками від мобілізації 
будуть боротися по-новому. На-
разі у Генеральному штабі три-
ває створення електронного 
державного  реєстру 
військовозобов’язаних та при-
зовників. Завершується законо-
давче врегулювання – підготов-
ка проекту відповідного закону. 
Для створення цього реєстру 
будуть використані дані фіс-
кальної, міграційної, прикор-
донної служб, а також база ви-
борців України: “Це дасть мож-
ливість реально оцінити обсяги 
мобілізаційних ресурсів країни. 
Таким чином, на 90% виклю-
читься можливість ухилення від 
служби”.

Одночасно триває робота з по-
силення відповідальності за ухи-
лення від мобілізації. Зокрема, за 
ухилення від військового обов’язку 
передбачається як адміністративна 
відповідальність, так і кримінальна 
— позбавлення волі терміном від 2 
до 5 років.

Як і раніше, визначальним фак-

тором щодо прийняття рішення 
про мобілізацію є здоров’я. Згідно 
із законом, мобілізації не підляга-
тимуть громадяни, на утриманні 
яких перебуває троє і більше дітей. 
Мобілізації не підлягають аспіран-
ти, студенти денної форми навчан-
ня, а також особи, які мають 
“бронь” на підприємстві. Тому під 
час відвідин військкомату необхід-
но заявити про обставини, які да-
ють право на відстрочку, і надати 
відповідні документи

Вручена повістка не означає на 
100% призов на службу. Повістка 
вручається передусім для уточнен-
ня військово-облікових даних, пе-
ревірки наявності у громадянина 
права на відтермінування, можли-
вості його використання у війську 
відповідно до його військової або 
цивільної спеціальності.

Як і раніше, особливим попитом 
у Збройних силах України користу-
ватимуться спеціалісти для укомп-
лектування високомобільних де-
сантних військ, розвідки, механізо-
ваних та танкових підрозділів, а 
також фахівці ремонтних спеціаль-
ностей, водії, військові інженери 
тощо.

Якщо мобілізований не має 
військово-облікової спеціальності, 
то за час підготовки у нього буде 
можливість отримати таку спеці-
альність. Або пройти передпідго-
товку за спорідненими спеціаль-
ностями.

Підготовка та навчання порівня-
но з першими хвилями мобілізації 
суттєво змінились. Окрім того, до 
навчання долучились іноземні ін-
структори. Без багаторівневої під-
готовки мобілізованих до бойової 
частини не відправлятимуть, тим 
більше, на виконання завдань в зо-
ні АТО. Загалом підготовка трива-
тиме приблизно п’ять тижнів.

Перші 10 днів мобілізовані по-
винні пройти первинну підготовку 
– тактичну, вогневу, військово-
медичну, інженерну підготовки та 
роботу із засобами зв’язку. Після 
цього відбувається підготовка за 
фахом. У середньому – 24 доби. 
Після цього особовий склад буде 
направлений в підрозділи для бо-
йового злагодження тривалістю до 
15 діб.

Мобілізованих у зону АТО бу-
дуть відправляти тільки після про-

ходження повного циклу підготов-
ки. Шанс залишитися служити в 
частині, яка не перебуває в зоні 
АТО, також є.

Мобілізованим уже з першого 
дня навчання нараховується утри-
мання на рівні військовослужбовців 
за контрактом. Окрім того, перед-
бачені для військових премії за 
успішне виконання бойових за-
вдань – за знищення танка чи БТР 
у зоні АТО. Станом на 18 червня 
Міноборони виплатило грошові ви-
нагороди бійцям АТО на суму 16 
мільйонів 105 тисяч гривень. З них 
542 тисячі – за знищену або захо-
плену військову техніку ворога, 1 
мільйон 778 тисячі гривень – за 
успішне виконання бойового за-
вдання у складі підрозділу, за без-
посередню участь у бойових діях 
– 13 мільйонів 785 тисяч гривень.

Під час мобілізації передбача-
ється вилучення техніки з націо-
нальної економіки з підприємств 
усіх форм власності, але в межах 
встановлених лімітів законодав-
ством. Перевагу надаватимуть 
транспортним засобам високої 
прохідності та інженерній техніці.

Вилучені автомобілі відправля-
тимуть на ремонтні бази, а звідти 
– у військові частини. Техніка ви-
лучається безкоштовно, однак, як-
що вона буде знищена під час бо-
йових дій, держава повинна випла-
тити відшкодування. Вилучення 
техніки у цивільної особи проводи-
ти не будуть.

У Збройних силах України рані-
ше повідомляли, що під час п’ятої 
черги часткової мобілізації охочих 
повернутися на військову службу 
було більше 15%. Тих, хто звіль-
нився і не бажає проходити служ-
бу, буде зараховано до оператив-
ного резерву.

Згідно з рішенням РНБО від 20 
грудня 2014 року, це остання черга 
часткової мобілізації. Однак Пре-
зидент України Петро Порошенко 
неодноразово заявляв про те, що 
Збройні сили України мають бути 
готові до вторгнення агресора або 
відновлення активних дій бойови-
ків.

За матеріалами 
Тернопільського об’єднаного 

міського військового 
комісаріату.

Служу Україні! ●

Стартувала шоста  
черга часткової мобілізації

Національна рада реформ під 
головуванням Президента 
України 23 червня обговори-
ла впровадження реформи 
щодо децентралізації. 

Коментуючи зміст реформи де-
централізації, Петро Порошенко 
констатував, що перший важливий 
крок вже зроблено – внесено змі-
ни до Бюджетного кодексу Украї-
ни, в результаті якої до 40 відсотків 
збільшилася фінансова база міс-
цевих бюджетів. “Вперше в місцеві 
бюджети надійшли реальні гроші, 
що є надзвичайно позитивним 
першим кроком”, – зазначив Петро 
Порошенко. За словами Прези-
дента, цифри переконливо свід-

чать, що відстань між людиною і 
владою має бути максимально 
скорочена.

Крім цього, створено абсолют-
но добровільний механізм 
об’єднання громад. “Жоден чинов-
ник згори не буде тиснути або ре-
комендувати громаді, як 
об’єднуватися. Це – право грома-
ди. Хочеш жити, як зараз, – не 
об’єднуйся. Але будеш збирати з 
села 100-200 тисяч гривень річно-
го бюджету, і цього вистачать ли-
ше на те, щоб утримувати сіль-
ського голову. Жодних змін не 
відбудеться”, – зазначив Петро 
Олексійович.

Питання оборони, безпеки дер-
жави, громадського порядку, зо-

внішніх відносин – ключові питан-
ня, які тримають цілісність і верти-
каль влади в державі, будуть відне-
сені виключно до компетенції дер-
жавної влади. 

Президент звернувся до голови 
Конституційної комісії Володимира 
Гройсмана з пропозицією якнай-
швидше обговорити і затвердити 
пропоновані законопроекти. Пре-
зидент пообіцяв не тягнути з під-
писанням рішення Конституційної 
комісії і направленням його до 
Верховної Ради для прийняття цьо-
го надзвичайно важливого рішення 
за конституційною процедурою, з 
відповідальністю політичних сил, 
коаліції, яка має конституційну 
більшість.

З Днем державної служби!
Шановні державні службовці! Щиросердечно вітаємо Вас із про-

фесійним святом — Днем працівників державної служби. 
Державна служба відіграє надзвичайно важливу роль у процесі по-

будови й утвердження суверенної, демократичної, соціальної і право-
вої України. Працювати в державних органах, забезпечувати виконан-
ня завдань і функцій держави — відповідальна справа. Від цього за-
лежить і розвиток суспільних процесів, і вагомість результатів націо-
нальної політики, і благополуччя людей та їх ставлення до влади. 
Обов’язок кожного державного службовця від найнижчого до найви-
щого щаблів органів влади — служити народу України, забезпечувати 
дотримання конституційних прав і свобод громадян, сприяти досяг-
ненню європейських стандартів життя людей.

Шановні колеги! Щиро дякуємо Вам за сумлінну працю, зичимо на-
снаги у справі служіння народу України. Зичимо Вам і Вашим родинам 
міцного здоров’я, добра і злагоди, щастя та життєвих гараздів!

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Новини ●
Тернопільське ВАТ “Текстер-•	

но” бореться за держзамовлен-
ня Міноборони на виготовлення 
тканини для пошиття 500 тисяч 
камуфляжів для військових – це 
два мільйони метрів тканини. 
Підтримку підприємству у цій 
важливій справі гарантував голо-
ва Тернопільської ОДА Степан 
Барна, який днями побував на 
ВАТ “Текстерно”. Для отримання 
держзамовлення потрібно єдине 
– перемогти у тендері.

На засіданні Ради регіональ-•	
ного розвитку з участю голів ОДА 
цього тижня прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк наказав 
керівникам областей “розібрати-
ся з випадками примусового 
об’єднання територіальних гро-
мад”. Об’єднання, зазначив 
прем’єр-міністр, може відбува-
тися виключно на добровільній 
основі. Окрім того, він наголосив 
на незмінності позиції уряду: “На 
місця треба віддати все, що сто-
сується безпосередньо життя і 
діяльності громади”.

24 червня голова Тернопіль-•	
ської РДА Олександр Похилий 
провів нараду з сільськими, се-
лищними головами та керівника-
ми агропромислових підпри-
ємств Тернопільського району 
щодо проведення заходів 6-ої 
хвилі часткової мобілізації. 

В рамках виконання доручен-•	
ня голови Тернопільської об-
лдержадміністрації від 3 червня 
2015 року №53 “Про облашту-
вання місць зупинок для туристів 
на основних автомагістралях об-
ласті”, 23 червня 2015 року го-
лова Тернопільської районної 
державної адміністрації Олек-
сандр Похилий, заступник голо-
ви Тернопільської РДА Уляна 
Люлька спільно з працівниками 
відділу розвитку інфраструктури 
РДА визначили попередні місця 
розташування кемпінгів біля ав-

томобільних доріг М-19 у смт 
Велика Березовиця, с. Острів,  
с. Мишковичі та автодороги 
Тернопіль-Львів у Тернопільсько-
му районі.

19 червня голова Тернопіль-•	
ської РДА Олександр Похилий 
нагородив грамотою райдержад-
міністрації бронзового призера 
Чемпіонату України з шахів се-
ред дітей до 8-ми років Петра 
Запорожця, жителя с. Байківці, 
який здобув право на участь у 
Чемпіонаті Європи з шахів, що 
відбудеться 20-30 вересня 2015 
року в Хорватії. Чемпіонат Украї-
ни з шахів відбувся з 1 по 12 
червня 2015 року в м. Іллічівськ 
Одеської області, в якому взяли 
участь 77 гравців з різних облас-
тей України.

16 червня голова Тернопіль-•	
ської РДА Олександр Похилий 
зустрівся переможцем Чемпіо-
нату України з фехтування Ві-
ктором Скібіцьким. Віктор Скі-
біцький – переселенець з Доне-
цької області, який проживає у 
с. Біла Тернопільського району. 
Чемпіонат України з фехтування 
відбувся у м. Києві, де Віктор 
Скібіцький здобув І місце (осо-
биста шпага) та ІІ місце (осо-
биста рапіра). 

У Тернополі з’являться три но-•	
ві тролейбусні лінії, які проля-
жуть через житлові мікрорайони. 
На їхнє будівництво, кажуть в 
міській раді, передбачено біль-
ше трьох мільйонів гривень. Це 
нові тролейбусні лінії: вул. Коро-
льова – вул. Сахарова – вул. 
Купчинського;  вул. Протасевича 
– вул. Довженка – вул. Лесі 
Українки; вул. Бережанська – 
вул. Лучаківського – вул. Будно-
го – вул. Тролейбусна.  “Ми збе-
рігаємо тариф у розмірі 1,5 грн в 
наших тролейбусах і не будемо 
його піднімати”, — зазначає мер 
Тернополя Сергій Надал.

Національна рада реформ:  
за децентралізацією — майбутнє

Під час засідання Національної ради реформ 23 червня 2015 р.
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Героям слава! ●

На самодіяльній сцені ●

“Пульс” ДФС: (044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представники бізнесу, в тому числі і суб’єкти 

ЗЕД, мають можливість повідомити про неправомірні дії або без-
діяльність співробітників Державної фіскальної служби керівни-
цтво відомства та оперативно вирішити спірні питання, що вини-
кають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здій-
снення митного контролю та митного оформлення. Номер ціло-
добової телефонної лінії сервісу “Пульс” Державної фіскаль-
ної служби — (044) 284-00-07. 

Вокальний гурт “Легка доріжка” БК с. Мишковичі, художній керівник  
Соломія Сцібайло-Яра (друга ліворуч) під час концертного дійства 

“Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини”.

Учасники художньої самодіяльності с. Мишковичі під час урочистостей “Нема без кореня рослини, 
а нас, людей, без Батьківщини” у будинку культури с. Мишковичі, 10 травня 2015 року.

Соломія БОЙКО.

В неділю, 21 червня, жите-
лі селищ Велика Березови-
ця і Великі Бірки у місце-
вих будинках культури пе-
реглянули документальний 
фільм “Аеропорт” — ство-
рений, аби розповісти про 
героїчну оборону україн-
ськими кіборгами Доне-
цького летовища. Перегляд 
фільму був безкоштовним, 
тому на показ приходили 
цілими сім’ями.

Ідея показати цю докумен-
тальну стрічку зародилася в сті-
нах Тернопільської ОДА і мате-
ріалізувалася у дорученні голо-
ви Тернопільської облдержадмі-
ністрації Степана Барни від 29 
травня 2015 року № 50 “Про ор-
ганізацію перегляду в області 
документального фільму “Аеро-
порт” з метою вшанування 
пам’яті захисників Донецького 
аеропорту, пропаганди героїз-
му, незламного духу українських 
воїнів, зростання патріотизму”. 

— Раніше на українських 
екранах транслювався фільм 
Івана Яснія та Леоніда Кантера 
“Добровольці Божої чоти”, та-
кож присвячений темі оборони 
Донецького летовища, — зазна-
чив начальник відділу культу-
ри Тернопільської РДА Андрій 
Галайко. — У картині “Добро-
вольці Божої чоти” увага зосе-
реджена на бійцях ДУКу “Пра-
вий Сектор”. Але ми вирішили 
показати людям і “Аеропорт”, 
де у прицілі відеокамери хлопці 
не лише з “Правого Сектору”, 
але й бійці спецпідрозділів, 
десантно-штурмових бригад. У 
Тернопільському районі показ 
не був прем’єрою, адже провід-

ні українські телеканали раніше 
демонстрували “Аеропорт”, він 
є у вільному доступі в мережі 
Інтернет, але багато людей йо-
го ще не бачили. Ми прагнемо, 
аби люди могли об’єктивно ди-
витися на події, які мали місце в 
Донецьку, і добре розуміли, чо-
му було так важливо обороняти 
аеропорт. Наступні покази пла-
нуємо і в інших селах Терно-
пільського району, про деталі 
повідомимо пізніше”. Технічну 
сторону показів у Тернопіль-
ському районі забезпечило Тер-
нопільське обласне комунальне 
підприємство “Кінодністер”.

Документальний фільм “Ае-
ропорт” створено за ініціативи 
Адміністрації Президента Украї-
ни, на замовлення Міністерства 
оборони України, за участю 
Українського кризового Медіа-
центру. Виробництво та техніч-
на підтримка фільму на безко-
штовній основі забезпечила 
компанія “FILM.UA Group”.

Нагадаємо, з жовтня 2014 
року оборону летовища очолив 
полковник військ спецпризна-
чення з позивним “Редут”. Саме 
він став головним на цьому ру-
бежі захисту об’єкту стратегіч-
ного значення. З міркувань без-
пеки обличчя кіборга у фільмі 
приховане. Саме на розповідях 
“Редута”, бійців, волонтерів і 
журналістів базується фільм. 
Початок стрічки — доволі сим-
волічний, адже він нагадує гля-
дачам про те, яким був міжна-
родний аеропорт “Донецьк” до 
початку бойових дій і яким він 
став опісля. Але героїчна і не-
зламна боротьба за контроль 
над українським повітряним 
простором вже встигла стати 
символом нескореності нашого 
духу.

“Аеропорт” — 
легендарний  

фільм про Донецьке 
летовище

Депутати Верховної Ра-
ди України ухвалили в 
першому читанні закон 
про місцеві вибори. Яких 
нововведень слід очіку-
вати, нам розповів на-
родний депутат України 
від партії “Солідарність 
— Блок Петра Порошен-
ка” Тарас Юрик.

“Це простий законопроект, 
досить легкий у використанні 
і зрозумілий для виборців. 
Одна з найголовніших його 
переваг — запровадження 
відкритих списків для всіх на-
селених пунктів, у яких біль-
ше, як 90 000 мешканців, а 
також двотурові вибори мера 
для міст, у яких більше, як  90 
0000 мешканців.”, — розпові-
дає Тарас Юрик.

Законопроект розроблявся 
представниками більшості 
фракцій коаліції, спеціаліста-
ми та представниками гро-
мадськості. Депутати таким 
рішенням підтримали ініціа-
тиву Президента України Пе-
тра Порошенка та вважають, що 
він зумовлений необхідністю змі-
нити законодавство про місцеві 
вибори і схему, “яку запровадив 
Янукович для узурпації влади”

Законопроект передбачає, що 
місцеві вибори відтепер проходи-
тимуть за новими виборчими сис-
темами. “Для депутатів сiльських і 
селищних рад  зберігається чинна 

сьогодні мажоритарна система  
відносної бiльшості в одномандат-
ному виборчому окрузi. Депутатів 
Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, обласних, районних, 
міських рад — обиратимуть за про-
порційною виборчою системою з 
одночасним висуванням кандида-
тів в територіальних округах, на які 
поділяється багатомандатний 
округ”, — пояснює Тарас Юрик.

В законі планують чітко вста-
новити склад місцевих рад, який 
визначатиметься Центральною 
виборчою комісією до початку ви-
борчого процесу. Вираховувати 
склад будуть  залежно від кіль-
кості виборців, які належать до 
відповідної територіальної грома-
ди чи проживають на території 
області, району, масиву міста. 
Відтак, мінімальна кількість депу-
татів ради — 10 при чисельності 
виборців до 500, максимальна — 
80 депутатів при чисельності ви-
борців понад 1,5 млн. 

Трибуна народного депутата ●

Що приготував нам  
закон про місцеві вибори?

Народний депутат України від 
партії “Солідарність — Блок Петра 

Порошенка” Тарас Юрик.

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує кон-
курс на заміщення вакантних посад:

— головного спеціаліста відділу освіти Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації;

— головного спеціаліста архівного  відділу Тернопільської районної 
державної адміністрації;

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6  см.
4. Копію  паспорта громадянина України.
5. Копію ідентифікаційного номеру. 
6. Копію документа про освіту.
7. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово-

го характеру за 2014 рік.
8. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на дер-

жавну службу.
9. Згоду на збір та обробку персональних даних.
Вимоги до учасників  конкурсу: володіння державною мовою, повна 

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіння ПК, стаж  робо-
ти за фахом не менше 2-х років. Довідки за телефоном  43-60-50.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування оголо-
шення.
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Консультації ●

Руслана БОЙКО, 
начальник відділу грошових виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення Тернопільської райдержадміністрації .   

Кабінетом Міністрів України 28 лютого 2015 року прийнято постанову № 106,  
якою з 1 травня 2015 року запроваджено спрощені умови отримання житлової  
субсидії.

Скасовано майже всі обмеження щодо майнового статусу отримувача, крім здійснення 
одноразової покупки на 50 тисяч гривень. 

З 1 травня 2015 року оформити субсидію можна на підставі лише двох спрощених 
документів — заяви та декларації про доходи. Кожне домогосподарство одночасно з рахун-
ками у квітні  2015 року отримало бланки заяви і декларації. Інші відомості, що необхідні для 
призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та кому-
нальними послугами), надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціаль-
ного захисту населення.

Подати документи для оформлення потрібно лише один раз — надалі субсидія автоматич-
но подовжуватиметься до зміни стану сім’ї.  

З 1 травня 2015 року житлова субсидія призначається на 12 місяців. Субсидія для при-
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один 
раз на календарний рік.

Житлова субсидія надається на безповоротній основі. Її отримання не пов’язане із зміною 
форми власності житла і не тягне за собою таку зміну. 

Якщо на момент підвищенні тарифів або зміни розміру обов’язкового платежу родина вже 
користується житловою субсидією, звертатися до органів соціального захисту не потрібно. 
Субсидія буде перерахована автоматично.

Право на призначення субсидії мають сім’ї, у яких розмір плати за житлово-комунльні по-
слуги у межах норм споживання, з урахуванням пільг, перевищує обсяг визначеного Кабіне-
том Міністрів України обов’язкового платежу.

Субсидія призначається особі, яка зареєстрована у будинку (квартирі) та на яку відкрито 
особові рахунки по сплаті за житлово- комунальні послуги. Не зареєстрованій особі, яка фак-
тично проживає у житловому приміщенні, субсидія призначається за умови наявності дого-
вору найму (оренди) житла і переведення особових рахунків із сплати житлово-комунальних 
послуг.

Норми житла: 13,65 м2 на кожну зареєстровану особу + 35,22 м2 на сім’ю (48,87 м2).
Нормативи споживання:

Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуаль-
но, залежно від сукупного доходу. Розмір житлової субсидії дорівнює різниці між вартістю 
житлово- комунальних послуг в межах соціальних норм та обов’язковим платежем домогос-
подарства.

Приклад: Двокімнатна квартира (площа 46,55 кв. метрів), зареєстровано 4 особи.  Бать-
ко — дохід 2000,00 грн.; мати — дохід 2000,00 грн.;  2 дітей.

Визначаємо сукупний дохід родини: 2000,00 + 2000,00 = 4000,00 грн.
Визначаємо дохід в розрахунку на одну особу: 4000,00 грн./ 4 особи = 1000,00 грн.
Отриманий результат ділимо на прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу: 1000,00 

грн./1176,00 грн. = 0,85
Отриманий результат ділиться на 2, та множиться на 15 %:
0,85/2 *15 % =6,38 %
Розрахунок обов’язкової частки:
6,38 % * 4000,00 грн. = 255,20 грн.
На підставі даних підприємств-надавачів послуг визначається розмір плати за житлово-

комунальні послуги у межах норм:
З 01.04.2015 року: опалювальний період — 817,45 грн.; неопалювальний період — 330,59 грн.

Субсидії на послуги ЖКГ: нові правила

Послуга Норма до 01.10.14 Норма з 01.10.14
НОРМА ЖИТЛА:

пільги 21 м2 на особу + 10,5 м2 на 
сім’ю

не змінюється
субсидії 13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сім’ю

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

на опалення 11 м3 на 1 м2 площі в опалю-
вальний період

7 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалю-
вальний період)

на газову плиту 
(приготування їжі) 9,8 м3  на особу 6 м3 на особу

на газову плиту 
за відсутності га-
рячого водопоста-
чання і газового 
в о д о н а г р і в а ч а 
(приготування їжі і 
підігрів води)

18,3 м3 на особу 9 м3 на особу

на газову плиту 
і водонагрівач 23,6 м3 на особу 18 м3 на особу

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ:

постачання хо-
лодної води

встановлюються органами 
місцевого самоврядування (у м. 
Києві - 5,5 м3 на особу )

2,4 м3 на особу (за наявності централіз. по-
стачання гарячої води), 4,0 м3 на особу (за від-
сутності централіз. постачання гарячої води)

постачання га-
рячої води

встановлюються органами 
місцевого самоврядування (у м. 
Києві - 3,5 м3 на особу )

1,6 м3 на особу

водовідведення
встановлюються органами 

місцевого самоврядування (у м. 
Києві - 9,0 м3 на особу )

4,0 м3 на особу

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

на опалення 28 кВт.год 1 м2 площі в опа-
лювальний період

65 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в 
опалювальний період)

у будинках, об-
ладнаних стаціо-
нарними електро-
плитами

100 кВт.год на сім’ю з однієї 
— двох осіб + 25 кВт.год на ін-
шого члена сім’ї

130 кВт. год. на сім’ю з однієї особи + 
30 кВт. год. на іншого члена сім’ї (за наявності 
централізованого постачання гарячої води) 
150 кВт. год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. 
год. на іншого члена сім’ї (за відсутності цен-
тралізованого постачання гарячої води)

у будинках, не 
обладнаних стаці-
онарними елек-
троплитами

75 кВт.год на сім’ю з однієї 
— двох осіб + 15 кВт.год на ін-
шого члена сім’ї

90 кВт. год. на сім’ю з однієї  особи + 
30 кВт. год. на іншого члена сім’ї (за наявності 
централізованого постачання гарячої води) 
120 кВт. год. на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. 
год. на іншого члена сім’ї (за відсутності цен-
тралізованого постачання гарячої води)

Визначаємо розмір субсидії: 817,45 грн. — 255,20 грн. = 562,25 грн. (це сума  
субсидії в опалювальний період).

Тобто, вказана сім’я при нарахуванні з 01.04.2015 року за житлово-комунальні послуги у 
розмірі 817,45 грн., буде фактично сплачувати 255,20 грн., а 562,25 грн. — це субсидія, яка 
буде перерахована підприємствам-надавачам.

Надалі, при підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги, ця сім’я все одно буде 
сплачувати 255,20 грн. (в межах соціальних норм).

Заяву на призначення субсидії заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по спла-
ті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до 
заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім заяви та декларації, заборонено вима-
гати від громадян інші документи, довідки тощо.

Декларацію заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-
комунальних послуг за місцем реєстрації. 

Для нарахування субсидії беруться до уваги всі доходи, отримані членами домогосподар-
ства (заробітна плата, пенсія, допомоги, допомога по безробіттю, грошове забезпечення, 
аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору тощо). 

Для громадян, які отримують (отримували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при на-
родженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалі-
дом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, 
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компен-
сації фізичним особам, які надають соціальні послуги, враховуються фактичні розміри стипен-
дій та соціальних виплат.

Для інших працездатних осіб, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який ви-
значається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездат-
них осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожен місяць зазначеного періоду включа-
ється місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у 
відповідному періоді ( у 2014 році — 1218 грн.).

 За бажанням громадянина субсидія призначається для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг на основі середньомісячного доходу за останні 6 
місяців, що передують місяцю звернення, після подання довідок про доходи цих осіб 
за формами, встановленими Міністерством соціальної політики.

Доходи вказуються  без урахування податку з доходів фізичних осіб.
Субсидія призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. У разі звер-

нення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального 
періоду (з дати зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги) як виняток субсидія при-
значається з початку опалювального періоду (з місяця, в якому відбулися такі зміни). Після 
закінчення строку отримання субсидії структурні органи соціального захисту населення здій-
снюють розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців, календарний рік) для домогоспо-
дарств, які отримували субсидію у попередньому відповідному періоді. Для цього органи со-
ціального захисту населення збирають необхідну інформацію без звернення громадянина. У 
разі, коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний пе-
ріод або за двоставковим тарифом, або для індивідуального опалення використовується при-
родний газ (електроенергія), розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний і нео-
палювальний періоди.

Заявник зобов’язаний надати інформацію про зміни у домогосподарстві  до управління со-
ціального захисту населення у письмовій формі, з додаванням відповідних підтверджуючих 
документів, протягом місяця з часу їх настання. Якщо від заявника надійшло повідомлення про 
зміни складу зареєстрованих осіб, переліку послуг, субсидія має бути перепризначена на під-
ставі звернення особи на новий період. Якщо від заявника надійшло повідомлення про зміни 
джерел доходу, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. 
гривень, така інформація враховується при призначенні субсидії на наступний період, після 
закінчення терміну діючої.

При Тернопільській районній державній адміністрації працює комісія, яка розглядає заяви 
жителів району та приймає рішення про призначення (не призначення) субсидії, як виняток, у 
разі наявності наступних умов:

* будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується 
плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням 
субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири 
(будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших това-
рів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) 
або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) 
зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нор-
мативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із 
забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гри-
вень.”;

* під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства держав-
ним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому 
приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має до-
даткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здає у найм 
(оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без оформлення трудових 
відносин у  встановленому порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших  тварин, 
дохід від народних промислів, використання наявної  сільськогосподарської техніки, вантажної 
машини, мікроавтобуса тощо).

Субсидія може призначатися іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будин-
ку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які 
сплачують вартість отриманих житлово-комунальних послуг. 

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з 
конкретних обставин, субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають 
самі, на понаднормову площу житла. Рішення про призначення (не призначення) субсидій у 
таких випадках переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, 
працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. 

У разі, коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними за-
собами обліку, визначається кількість осіб для проведення розрахунку субсидії, виходячи з 
кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому про-
живають. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що 
підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що під-
тверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку 
з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, до-
відок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку). 

Заповнені документи громадяни можуть або особисто віднести до управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації, або ж відправити поштою.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субси-
дій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських  
і селищних рад.  

За прогнозами Укргідрометцентру, най-
ближчим часом в Україні переважатиме те-
пла, посушлива погода. Отже, на значній те-
риторії держави рівень пожежної небезпеки 
сягне максимальних позначок - 4-5 класу.Са-
ме тому Тернопільський районний відділ 
ДСНС України у Тернопільській області звер-
тається до громадян з проханням не провоку-
вати пожежі у екосистемах, лісових масивах 
та дотримуватися елементарних правил без-
пеки під час відпочинку на природі. Порушен-
ня правил пожежної безпеки несе загрозу 
навколишньому середовищу і становить не-
безпеку для життя людей.

 У пожежонебезпечний період забороня-

ється:
— розведення багаття у лісі та лісопосад-

ках, крім тих, що пов’язані з технологічними 
вимогами лісогосподарських заходів у спеці-
ально передбачених для цього місцях;

— заїзд на територію лісового фонду (крім 
транзитних шляхів) транспортних засобів та 
інших механізмів, за винятком тих, що вико-
ристовуються для лісогосподарської мети;

— палити, кидати у лісі та лісопосадках не-
погашені сірники, недопалки;

— залишати у лісі просочене бензином, 
гасом, мастилом або іншими горючими речо-
винами ганчір’я;

— заправляти у лісі, лісопосадках паливні 

баки під час роботи двигуна;
— випалювати траву та інші рослинні 

рештки на землях лісового фонду, сільсько-
господарських угіддях, а також на інших зе-
мельних ділянках, що безпосередньо прими-
кають до лісу.

Якщо  ви помітили займання в лісах, по-
садках та на відкритих територіях, негайно 
телефонуйте за номером “101”.

Пам’ятайте, що лише дотримання елемен-
тарних правил пожежної безпеки застереже 
від трагічних наслідків.

Тернопільський РВ УДСНС України  
в Тернопільській області.

Період найвищого рівня пожежної небезпеки
Служба 101 ● Великобірківська селищна рада 

Тернопільського району проводить 
конкурс суб’єктів оціночної діяльності на 
проведення експертної оцінки земель-
ної ділянки СПД Мушак Ю.В. площею 
0,2533 га для обслуговування викупле-
них приміщень колишньої друкарні в  
смт Великі Бірки по вул. Грушевського, 
№57.

Заяви про участь у конкурсі прийма-
ються до 20 липня 2015 року за адре-
сою: смт Великі Бірки Тернопільського 
району, Тернопільської області, вул. 
Грушевського, 53.

За додатковою інформацією зверта-
тися за телефоном 49-23-60.  
Великобірківський селищний голова 

Р. Є. МАЦЕЛЮХ.



П’ятниця, 26 червня 2015 року5 Суспільство
Коментар фахівця ●Громадянське суспільство ●

Валентина КУЗЬ,  
студентка 1 курсу філологічного 

факультету, спеціальності 
журналістика ТНПУ  

ім. В. Гнатюка.

18 червня у виставковій залі 
художнього магазину 
“Picasso” у м. Тернопіль між-
фракційне об’єднання  
“Самооборона” організувало 
художню виставку, основна 
ідея якої — бажання зупинити  
вирубування дерев на вули-
цях нашого міста. На заході 
були присутні організатори — 
Микола Мамчур та Іван  
Ковалик.

— Винищення дерев під забудо-
ви — це недопустимо! — каже пан 
Микола Мамчур. — На жаль, не всі 
архітектори Тернополя розуміють 
важливість цієї проблеми. Бага-
тьом підприємцям байдужий істо-
ричний центр Тернополя, який за-
повнюється спорудами, що не від-
повідають жодним естетичним 
нормам. Оскільки місто ми не пе-
ребудуємо, ми вирішили просто 
представити на розсуд відвідува-
чам виставку картин, на яких зо-
бражено Тернопіль таким, яким би 

він міг бути.
Іван Ковалик 

також поділився 
своїми думками  
щодо виставки:

— Ми, як гро-
мадська органі-
зація, розуміє-
мо, що нашими 
прихильниками 
можуть бути лю-
ди з різними по-
глядами. І коли 
виникла про-
блема з хаотич-
ними забудова-
ми й вирубуван-
ням зелених на-
саджень, ми ви-
рішили про це 
повідомити ме-
тодом відкриття 
виставки. Саме 
через мисте-
цтво, а не через 
гучні політичні 
закликання та 
лозунги, вважа-
ємо, можна ви-
рішити зазна-
чені проблеми.

Організатори повідомили, що 
виставка триватиме 2-3 місяці, а 

однією з невеличких мрій є пере-
несення її до Тернопільського об-
ласного краєзнавчого музею.

Творча політика

Іван Ковалик та Валентина Кузь  
під час презентації виставки міжфракційного 

об’єднання “Самооборона”.

Законом України від 06.07.1995 
року № 265 “Про застосування ре-
єстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського хар-
чування та послуг”, із змінами та 
доповненнями, (далі — Закон № 
265) передбачено, що суб’єкти 
господарювання, які здійснюють 
розрахункові операції в готівковій 
чи безготівковій формі (із застосу-
ванням платіжних карток, платіж-
них чеків, жетонів тощо), зобов’язані 
видавати особі, яка отримує або 
повертає товар, отримує послугу 
або відмовляється від неї, включа-
ючи ті, замовлення або оплата яких 
здійснюється з використанням ме-
режі Інтернет, при отриманні това-
рів (послуг) в обов’язковому по-
рядку розрахунковий документ 
встановленої форми на повну суму 
проведеної операції. 

Тобто, суб’єкти господарюван-
ня при продажу товарів у мережі 
Інтернет повинні застосовувати 
РРО та видавати покупцю розра-
хунковий документ (чек) встанов-

леної форми. 
Наприклад, клієнтом в інтернет-

магазині було замовлено кондиці-
онер для власних потреб. За умо-
вами договору, доставку товару 
забезпечує продавець. 

У цьому випадку, відповідно до 
вимог Закону № 265, інтернет-
магазин зобов’язаний забезпечити 
видачу покупцеві розрахункових 
документів (чеків), які підтверджу-
ють сплату клієнтом коштів за реа-
лізований йому інтернет-магазином 
кондиціонер. При цьому, є два 
способи видачі покупцеві такого 
розрахункового документа (чека). 

Перший спосіб передбачає ви-
дачу клієнту розрахункового доку-
мента (чека) за допомогою 
кур’єрської служби, яка може бути 
як сторонньою організацією, так і 
структурною одиницею інтернет-
магазину. 

Інший спосіб видачі йому роз-
рахункового документа (чека) — 
пробиття його через зареєстрова-
ний на інтернет-магазин портатив-

ний РРО при передачі клієнту при-
дбаного кондиціонера та сплаті 
ним коштів за його придбання. 

Вказаний порядок видачі покуп-
цям розрахункових документів (че-
ків) у разі придбання товарів через 
Інтернет обумовлює захист прав 
споживачів у разі отримання недо-
броякісного товару (послуги), ство-
рює можливість звернення до су-
дових органів для захисту своїх 
прав. 

Якщо ж розрахунки за товари чи 
послуги, які замовляються через 
Інтернет, проводяться шляхом пе-
рерахування коштів з розрахунко-
вого рахунку на розрахунковий ра-
хунок за допомогою платіжних карт 
MasterCard, Visa, тобто, розрахун-
ки здійснюються у безготівковій 
формі, РРО не застосовується. 

 
Відділ комунікацій 

Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ ДФС у Тернопільській 

області.

Податкові новини ●

Купуєте через  
Інтернет — вимагайте чек 

Із досягненням 25-ти чи 45-
річного віку кожен громадянин 
України повинен звернутись до те-
риторіального підрозділу Держав-
ної міграційної служби за місцем 
проживання для вклеювання нової 
фотокартки в паспорт. Зробити це 
слід не пізніше, ніж через місяць з 
дня досягнення зазначеного віку.

— Якщо не здійснити вклею 
фото вчасно, документ вважати-
меться недійсним, — наголошу-
ють у міграційній службі, — а з 
таким паспортом не можна здій-
снювати банківські операції, ви-
давати доручення, укладати до-
говори, голосувати, словом, вчи-

няти будь-які юридично значимі 
дії.

Для того, аби здійснити вклей-
вання нової фотокартки, до тери-
торіального підрозділу Державної 
міграційної служби необхідно осо-
бисто подати паспорт і дві (або 
три — у разі отримання паспорта в 
іншому територіальному підрозді-
лі) фотографії розміром 3,5 см х 
4,5 см із зображенням, яке відпо-
відає досягнутому віку. Фотогра-
фуватися “на паспорт” не можна в 
головному уборі, а для громадян, 
які постійно носять окуляри, 
обов’язково фотографуватися з 
ними.

Вклеювання фотокартки у пас-
порт громадянина України — про-
цедура проста і короткотривала, 
але чимало краян звертаються до 
міграційної служби із порушенням 
терміну, або й узагалі нехтують 
цим. У міграційній службі нагаду-
ють, що статтею 197 Кодексу 
України “Про адміністративні пра-
вопорушення” передбачена відпо-
відальність за проживання за не-
дійсним паспортом у вигляді штра-
фу від 17 до 51 гривні.

 
За матеріалами УДМС України 

в Тернопільській області.

Це важливо ●

Відсвяткували 25-ти чи 45-ти річчя?
Не забудьте вклеїти нове фото у паспорт

Управління Державної казначейської служби України у Терно-
пільському районі Тернопільської області оголошує конкурс на за-
міщення посади головного казначея відділу звітності та бухгалтерсько-
го обліку операцій з виконання бюджетів.

Вимоги до претендента: громадянство України; повна вища освіта; 
стаж роботи не менше 3-х років; володіння персональним комп’ютером 
в обсязі користувача.

До заяви додаються такі документи: заповнену особову картку (фор-
ма П-2 ДС); заяву про участь у конкурсі; дві фотокартки розміром 4 х 6 
см; копії документів про освіту; копію документа, який посвідчує особу; 
довідка з податкового органу про подану декларацію про майновий 
стан і доходи (податкову декларацію); декларацію про майно, доходи 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; медичну 
довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ №133/О; 
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; копію військово-
го квитка; довідку про допуск до державної таємниці (у разі його на-
явності). Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
в газеті. 

Довідки за телефоном: 53-05-02.

Романівська сільська рада 
Тернопільського району Терно-
пільської області проводитиме 
громадські слухання з жителями 
села Ангелівка та Романівна з 
питань обговорення Закону Укра-
їни “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”.

Громадські слухання відубуть-
ся 28 червня 2015 року 0 16 год. 
в селі Ангелівка біля школи; в 
селі Романівна о 17 год. в при-
міщенні клубу за адресою: вули-
ця Б. Хмельницького, 19, Терно-
пільський район Тернопільської  
області.

Романівський сільський 
голова Г. Я. ПЕТРІЧЕНКО.

Олена ВОДАРСЬКА,  
студентка 1 курсу 

філологічного факультету, 
спеціальності журналістика 

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Соціологічна група “Рей-
тинг” разом із International 
Republican Institute провела 
дослідження, у якому ви-
значила найкращі міста 
України за рівнем життя. 
Тернопіль у загальному рей-
тингу посідає третю схо-
динку. На першій та другій 
розмістилися Вінниця та 
Харків, на четвертій — Львів, 
Київ — на 14 позиції. 

Тернопіль у трійці кращих в 
сфері медичних послуг та спор-
ту. Досить високо тернополяни 
оцінили взаємодію з місцевими 
радами. Школи та дитсадки на 

другому місці, а тернопільські ву-
зи отримали пальму першості. 

Як повідомляє сайт  “ЛІГАБіз-
несінформ”, прорив Тернополя  
засновник соціологічної групи  
Ігор Тищенко називає несподі-
ваним. Він пояснює це тим, що 
мешканці міста виявилися одни-
ми з найбільш терплячих, незва-
жаючи на найнижчий рівень до-
ходів в Україні — 2739 грн, що на 
31% менше, ніж середньоукра-
їнська зарплата. 

Соціологічні дослідження про-
водилися з 2 по 20 березня в 
усіх областях України, окрім 
Донбасу та Криму. В  кожному 
місті було опитано 800 респон-
дентів старше 18 років. Най-
більш сприятливі для життя міс-
та України визначали за такими 
показниками: якість послуг, ро-
бота міськрад, взаємодія з вла-
дою.

Рейтинги ●

Тернопіль у топ-3  
кращих міст України

Попередження про 
проходження підземних 
кабелів та повітряних 
ліній електропередач  
в населених пунктах 

Тернопільського району
До уваги жителів Тернопіль-

ського району! ВАТ Тернопільо-
бленего” доводить до вашого ві-
дома, що в межах населених 
пунктів по вулицях та земельних 
наділах проходять кабельні лінії  
10-0,4 кВ та повітряні лінії елек-
тропередач різних напруг на те-
риторії всього Тернопільського 
району.

Уздовж підземних кабельних 
та повітряних ліній електропере-
дач встановлюються охоронні зо-
ни електричних мереж у вигляді 
земельної ділянки, обмеженої 
вертикальними площинами, що 
віддалені по обидві сторони лінії 
від крайніх кабелів на відстані 1 
метра, упродовж повітряних ліній 
електропередачі — 2-15 м. відпо-
відно до напруги.

Порядок проведення 
робіт в охоронних зонах

Забороняється в охоронних 
зонах виконувати будь-які дії, що 
можуть порушити нормальну ро-
боту електричних мереж, спричи-
нити їх пошкодження або нещасні 
випадки, а саме:

будувати житлові, громадські 
та дачні будинки; влаштовувати 
будь-які звалища;

складати добрива, корми, 
торф, солому, дрова, інші матері-
али; розпалювати вогнища;

саджати дерева та інші багато-
річні насадження, крім випадків 
створення плантацій новорічних 
ялинок;

влаштовувати спортивні май-
данчики для ігор, стадіони, ринки, 
зупинки громадського транспор-
ту, проводити будь-які заходи, 
пов’язані з великим скупченням 
людей, не зайнятих виконанням 
дозволених у встановленому по-
рядку робіт;

виконувати роботи із застосу-
ванням ударних механізмів, ски-
дати вантажі масою понад 5 тонн, 
скидати і зливати їдкі і ті, що 
спричиняють корозію, речовини, 
пально-мастильні матеріали (в 
охоронних зонах підземних ка-
бельних ліній електропередачі);

Юридичні та фізичні особи не-
суть адміністративну та кримі-
нальну відповідальність за пору-
шення “Правил охорони елек-
тричних мереж”.

Відповідно до Правил охорони 
електричних мереж, підприєм-
ства, установи, організації, окре-
мі громадяни у разі відведення їм 
під забудову земельних ділянок, 
на території яких розташовані 
електричні мережі, зобов’язані 
завчасно погоджувати будівни-
цтво з Тернопільським РЕМ. Та-
кож вони повинні не пізніше як за 
три доби повідомити про намір 

виконувати роботи у межах охо-
ронних зон електричних мереж 
Тернопільський РЕМ за умови 
своєчасного отримання письмо-
вого дозволу від нього на вико-
нання цих робіт.

Всі роботи у межах охоронних 
зон повітряних і кабельних ліній 
електропередач, трансформатор-
них підстанцій, розподільчих пунк-
тів і пристроїв проводяться ви-
ключно під наглядом представни-
ка Тернопільського РЕМ.

Наголошуємо, що у разі вияв-
лення кабелю, не позначеного у 
технічній документації на вико-
нання робіт, слід негайно припи-
нити роботи, вжити заходів до 
забезпечення збереження кабе-
лю і повідомити про це Терно-
пільський РЕМ за тел. 52-75-81, 
23-96-27.

Шановні споживачі 
електроенергії!

Енергетики звертаються до 
всіх споживачів переглянути 
енерговитрати власних домогос-
подарств та зробити вибір на ко-
ристь нічної електроенергії.

На законодавчому рівні забез-
печено економічну доцільність 
споживання електричної енергії у 
нічний час. Одним із способів 
зниження витрат на спожиту 
електроенергію є перехід на дво-
зонний прилад обліку електро-
постачання. Цей облік дозволяє 
споживачу оплачувати за елек-
троенергію, спожиту з 23 години 
вечора до 7 години ранку, із за-
стосуванням 50% знижки.

За наявності окремого обліку 
споживання електроенергії за пе-
ріодами часу розрахунки з насе-
ленням проводяться із врахуван-
ням наступних коефіцієнтів:

* за двозонними тарифами, 
диференційованими за періода-
ми часу: 0,5 тарифу в години ніч-
ного мінімального навантаження 
енергосистему (з 23-ї і до 7-ї го-
дини), а в інші години доби — по-
вний тариф;

* за тризонними тарифами, 
диференційованими за періода-
ми часу: 1,5 тарифу — в години 
максимального навантаження 
енергосистеми (з 8-ї до 11-ї го-
дини і з 20-ї до 22-ї години), по-
вний тариф — у напівпіковий пері-
од (з 7-ї до 8-ї години і з 11-ї до 
20-ї години), А 0,4 тарифу — го-
дини нічного мінімального наван-
таження енергосистеми ( з 23-ї і 
до 7-ї години).

Для встановлення двозонного 
чи тризонного лічильника потріб-
но звернутися у ВАТ “Тернопільо-
бленерго” для отримання 
організаційно-технічних заходів, 
які передбачають переукладання 
договору про користування елек-
тричною енергією, відповідні ви-
моги до програмування диферен-
ційного електролічильника, тощо.

Ігор КУЦИЙ,  
начальник Тернопільського 

РЕМ.

Безпека електромереж — 
безпека людей



Програма телепередачП’ятниця, 26 червня 2015 року

29 червня
Понеділок 

30 червня
вівторок

1 лиПня
середа

2 лиПня
четвер

3 лиПня
П’ятниця

4 лиПня
субота

5 лиПня
неділя

ут 1
06.05 Вiд першої особи.
06.35, 7.15, 8.00, 8.50 Спорт.
06.45 Вертикаль влади.
07.20 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
08.15 “Золотий гусак”.
08.30 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 13.35 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.35 Утеодин з Майклом Щуром.
12.10, 19.35 Перша студiя.
12.30 Ексклюзивне iнтерв’ю Л. Плюща.
12.50 Вiкно до Америки.
16.00 Д/ф “Василь Симоненко. Тиша i грiм”.
16.35 Благодiйний вечiр Нiни Матвiєнко
       “Ми єдинi, i Україна у нас одна”.
18.30 Перша шпальта.
19.00 Дорогi депутати.
20.00 Хто нас “розвiв”?
21.00 Новини.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 Комедiя “Мiмiно”.
06.35 Драма “Мужики!”
08.30 “ТСН-Тиждень”.
10.00 Х/ф “Справжнiй Гарфiлд”.
11.25 Комедiя “Гарфiлд-2”.
13.00 Комедiя “Елвiн i бурундуки-3”.
14.40 Бойовик “Лiга видатних джентльменiв”.
16.45 Х/ф “Скарби нацiї”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Бойовик “Скарби нацiї:
        Книга таємниць”.
22.30 Х/ф “Учень чаклуна”.
00.50 Комедiя “Три богатирi”.

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 Х/ф “Погана сусiдка”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Леонiдом Каневським”.
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 “Новини”.
12.40 “Судовi справи”.
13.50, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.20, 16.15 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2”.
23.50 Т/с “Перше кохання”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.00 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Тринадцять днів». (1).
16.00 Дитяча година.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00 Європа у фокусі.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
22.35 Х/ф «Миротворці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
06.10, 19.25 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
11.25, 13.10 Х/ф “Мисливцi 
         за привидами-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф “Золото дурнiв”.
16.30 Х/ф “Сахара”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Iнструкцiї не додаються”.

стб
06.10 “У пошуках iстини.
        Ярослав Мудрий: справжнє лице”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя. Зорянi усиновлення”.
10.00 “Зiркове життя. Зорянi трагедiї”.
10.55 Х/ф “Зимовий сон”.
13.05, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3”
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.

новий канал
06.15, 7.50, 7.55, 10.45 Kids’ Time.
06.17 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.51 М/с “Барбоскiни”.
08.00 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.20 М/с “Том i Джерi”.
10.50 Х/ф “Дiти шпигунiв”.
12.35 Х/ф “Дiти шпигунiв: Кiнець гри”.
14.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 4D”.
15.45 Х/ф “Патрiот”.
19.00 Ревiзор.
21.35 Ревiзор Чорнобиль.
22.35 Пристрастi за Ревiзором.
00.20 ППШ-2.

канал “україна”
06.05 Т/с “Адвокат”.
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Догори ногами”.
11.00 Т/с “Зведена сестра”.
15.15 Т/с “Вiдбиток любовi”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Щасливий квиток”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мачете вбиває”. (2).

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”.
11.00 М/ф “Як козаки...”
12.50 М/ф “Чарiвний горох”.
13.00 М/с “Пригоди Котигорошка
        та його друзiв”.
14.00 Казки У.
18.00 Х/ф “Люди в чорному-2”.
19.45 Х/ф “Правдива брехня”. (2).
22.20 Х/ф “Не погрожуй Пiвденному Центру, 
попиваючи сiк у чорному кварталi”. (2).
00.00 Х/ф “Все про Стiва”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «А у нас кіно знімали».
10.30 «Велети духу і слави. 
          Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00 Д/Ф «Немов сльозинка на щоці землі».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Сад. Город. Квітник».
15.25 «Край, в якому я живу».
15.30 «Пілігрим».
15.55 Д/Ф «НАТО: міфи та реалії».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/Ф «Довженківськими стежками».
17.15 Д/Ф «Три рішення 
         першого президента».
17.30 «Телемандри».
17.50 «Біржа праці».
18.00 «Коридори».
18.15 «Поставлю хату і кімнату».
18.50 «Мальовниче 
         Тернопіля».
19.00 «На долині туман».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.00 Д/Ф «Конституція України. 
        Ніч народження».
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”.
10.35, 11.05 Криве дзеркало.
11.30, 23.05 Бенефiс.
13.00 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
14.30 Х/ф “Пiснi моря”.
15.55 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
01.25 “Своя роль”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10, 8.10 Спорт.
06.20, 6.50 АгроЕра.
06.25, 8.25 Вiд першої особи.
07.20 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.35 Хочу бути.
10.00, 14.50 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20, 17.20 Перша студiя.
13.45 Хто нас “розвiв”?
16.10 Фольк-music.
17.45 Ексклюзивне iнтерв’ю Л. Плюща.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Спорт. Європейськi iгри. Пiслямова.
19.30 Авторський проект. Вересень.
20.00 Про головне.
21.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
          19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.10 “Снiданок з “1+1”.
09.40 Х/ф “Скарби нацiї”.
12.20 Бойовик “Скарби нацiї: Книга таємниць”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Комедiя “Свати-3”.
21.20, 22.15 Т/с “Склiфосовський-3”.
23.35 Драма “Розмова з вiтром”.

інтер
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”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Леонiдом Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.40, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-7”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2”.
23.45 Т/с “Перше кохання”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Примара в глибині». (1).
16.00 Провінційні вісті.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Аліса і Шарлі». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 15.05 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
11.50, 13.10 Стоп-10.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05 Паралельний свiт.
16.10 Т/с “1941”.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Пункт призначення”. (2).

стб
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Зiркове життя. Зорянi товстуни”.
09.05 Х/ф “Не квап кохання”.
11.15, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.15 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3” 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.50 “Один за всiх”.

новий канал
05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.31 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, 19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
20.55 Т/с “СашаТаня”.
21.55 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
00.00 Герої i коханцi.

канал “україна”
06.05, 14.25, 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”.
12.25 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Щасливий квиток”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

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, 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 УТЕТа в Iнтернетi.
00.00 Х/ф “Поворот не туди-2: Безвихiдь”. (3).

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 Д/Ф «Довженківськими стежками».
13.45 Д/Ф «Три рішення першого президента».
14.00 «На долині туман».
14.25 «Поставлю хату і кімнату».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Мандри».
15.50 «Біржа праці».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Рокитнівські «Куточане».
17.30 «Живі сторінки».
18.00 «Перлина Буковинських Карпат».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Духовні скарби України».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.30 Соціальна реклама
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 Х/ф “Капiтан Немо”.
15.05, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.40, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.30 Х/ф “Остання релiквiя”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10, 8.10 Спорт.
06.20, 6.50 АгроЕра.
06.25, 8.25 Вiд першої особи.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.35 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Як ваше здоров’я?
12.35 Нотатки на глобусi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.45 Вiйна i мир.
16.35 Луганськ. Полюс вiдчуження.
17.10 “Рейх: крах чорних селекцiонерiв”.
18.15 Новини. Свiт.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40, 11.00 “Чотири весiлля”.
12.20, 20.15 Комедiя “Свати-3”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.15 Т/с “Склiфосовський-3”.
23.35 Х/ф “Учень чаклуна”.

інтер
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”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з 
         Леонідом Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.40, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-7”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2”.
23.45 Т/с “Перше кохання”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Сем і Джанет». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Три дівчини». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 15.00 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
11.50, 13.10, 16.20 Т/с “1941”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Паралельний свiт.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Пункт призначення-2”. (2).

стб
06.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
10.40, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.35 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3” з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.20 “Один за всiх”.

новий канал
05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.31 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, 19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
20.55 Т/с “СашаТаня”.
21.55 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
00.05 Герої i коханцi.

канал “україна”
06.05, 14.25, 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”.
12.25 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Щасливий квиток”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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 УТЕТа в Iнтернетi.
00.00 Х/ф “Поворот не туди-4: 
         Кривавий початок”.

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 «Живі сторінки».
12.20 «У пошуках легенд».
12.30 «Європа очима українця». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Рокитнівські «Куточане».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Перлини Прибузького краю».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «7 природних чудес України».
17.15 «Смакота».
17.30 «Випробуй на собі».
18.00 «Літо на Зеленій вулиці».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Вони прославили наш край».
18.45 «Історія однієї картини».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Своє, українське».
20.00 «Діловий ритм».
20.30 Соціальна реклама
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”.
10.30 Жарт за жартом.
11.10 Х/ф “Пiснi моря”.
12.35 Х/ф “Остання релiквiя”.
13.55, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.35, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.25 Х/ф “Дерсу Узала”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.00 Хочу бути.
10.40 Спогади.
11.15 Х/ф “Вечiр на Iвана Купала”.
12.45 Х/ф “Жахливий Генрi”.
14.40 Фольк-music.
15.45 Д/ф “Зiрка у формi квадрата”.
16.20 Kiev Fashion Park.
17.00 Театральнi сезони.
17.35 Т/с “Новели Мопассана”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.30 Х/ф “Долина папоротi-2”.
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, 12.15 “Свiт навиворiт: Латинська Америка”.
13.05 “Iнспектор Фреймут”.
14.45 “Територiя обману”.
15.45 “Повернiть менi красу”.
16.50, 18.10 “Чотири весiлля-4”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Другий шанс”.
00.45 Трилер “Тiло Дженнiфер”. (3).

інтер
05.55 “Подробицi”  “Час”.
06.25 Х/ф “Гараж”.
08.10 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
11.55 Т/с “Все повернеться”.
15.55 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
17.35 Т/с “Гордiїв вузол”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Гордiїв вузол”. (2).
23.05 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Х/ф «Багато галасу даремно». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з
     архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Смерть індіанця Джо». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар». 
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Полярна буря». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.45 Факти.
06.15 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
09.00 Зiрка YouTube.
11.25 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Медальйон”.
14.55 Х/ф “Червона шапочка”.
16.50 Х/ф “Бiла iмла”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Пароль “Риба-меч”.
22.15 Х/ф “Каратель”. (2).
00.40 Х/ф “Пункт призначення-5”. (2).

стб
05.45 Х/ф “Дайте книгу скарг”.
07.10 Х/ф “Висота”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на Майданi”.
11.15 Х/ф “Час любити”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-3” з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
05.30, 9.10 Kids’ Time.
05.35 Х/ф “Привид замку Кентервiль”.
07.05 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
09.15 Х/ф “Щасливчик”.
11.20 Х/ф “Клятва”.
13.25 Х/ф “Молодi татусi”.
15.10 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
17.05 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
19.05 Х/ф “Багатенький Рiчi”.
21.00 Х/ф “Великий тато”.
22.45 Х/ф “У джазi тiльки дiвчата”.

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Т/с “Багаття на снiгу”.
10.50 Т/с “Щасливий квиток”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Життя розсудить”.
23.50 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/ф “Том Сойєр”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Зоо фактор.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.50 М/ф “Попелюшка. Повний уперед”.
12.15 М/ф “Барток пречудовий”.
13.25 Х/ф “Про рибака та його дружину”.
14.35 Х/ф “Мандри Гулiвера”.
16.00 Х/ф “Шкiльний мюзикл-2”.
18.00 Х/ф “Лицар дня”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “28 тижнiв потому”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
13.45 «Мальовниче Тернопілля».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.00 «Стародавні культури».
15.25 «Азбука смаку».
15.40 «Край, в якому я живу».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Біля рідних джерел».
17.30 «Професійні ігри».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Мандруємо Україною».
18.30 «Пам’ятник в який не стріляли».
18.50 «Мальовниче Тернопілля».
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 «7 природних чудес України».
22.30 «Невигадані історії».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 Бенефiс.
12.00, 12.25 Криве дзеркало.
12.55 Х/ф “Кар’єра Дiми Горiна”.
14.35 Х/ф “Ключi вiд неба”.
15.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
18.20 Т/с “Секретний фарватер”.
23.15 Х/ф “Хто є хто”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10, 8.10 Спорт.
06.20, 6.50 АгроЕра.
06.25, 8.25 Вiд першої особи.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.35 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Свiтло.
12.00 Авторський проект. Вересень.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.45 Надвечiр’я.
16.40 Волинянин.
17.35 Український корт.
18.15 Новини. Свiт.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.25 Д/ф “Зiрка у формi квадрата”.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40, 11.00 “Чотири весiлля”.
12.20 Комедiя “Свати-3”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.15 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Комедiя “Свати-4”.
21.20, 22.15 Т/с “Склiфосовський-3”.
23.35 Драма “Волл-стрiт. Грошi не сплять”. (2).

інтер
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”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Леонiдом Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.40, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-8”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2”.
23.50 Т/с “Перше кохання”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Екстремальне побачення». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Армійський пиріг». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 15.00 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
11.50, 13.10, 16.20 Т/с “1941”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Паралельний свiт.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Пункт призначення-3”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Вагiтна в 16”.
09.10 “Дочки-матерi”.
10.10, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.05 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3”
        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”.
07.31 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 Х/ф “На море”. (2).
21.00 Т/с “СашаТаня”.
21.55 Х/ф “Щасливчик”.
00.00 Герої i коханцi.

канал “україна”
06.05, 14.25, 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”.
12.25 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Щасливий квиток”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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 УТЕТа в Iнтернетi.
00.00 Х/ф “Пагорби мають очi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «7 природних чудес України».
12.15 «Смакота».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Вони прославили наш край».
13.45 Д/Ф «НАТО: міфи та реалії».
14.00 «Випробуй на собі».
14.30 «Літо на Зеленій вулиці».
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 «Рокитнівські «Куточане».
17.30 «У дорозі. Щоденник».
18.00 «Подорож до моря».
18.25 Телезамальовка.
18.30 «Думки вголос».
18.45 «Духовні скарби України».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.30 Соціальна реклама
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 Х/ф “Дерсу Узала”.
14.35, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.15, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.05 Х/ф “Гардемарини-3”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10, 8.10 Спорт.
06.20, 6.50 АгроЕра.
06.25 Агровектор.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.35 Школа Мерi Поппiнс.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Вiра. Надiя. Любов.
12.00 Kiev Fashion Park.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.45 Театральнi сезони.
16.20 Свiтло.
16.50 Д/с “Сага старовинної пущi”.
17.55 Спорт. Євроiгри. Пiслямова.
18.15 Новини. Свiт.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10
         Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40, 11.00 “Чотири весiлля”.
12.20 Комедiя “Свати-4”.
13.25 “Ворожка”.
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 Драма “Мiсце пiд соснами”. (2).

інтер
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”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...”
         з Леонiдом Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.40, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-8”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Генеральська невiстка”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гарна жінка». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Вікна навпроти». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 15.00 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Батл Крик”.
11.50, 13.10, 16.20 Т/с “1941”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Паралельний свiт.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Пункт призначення-4”. (2).

стб
05.25 Х/ф “Зникнення свiдка”.
06.50 Х/ф “Кур’єр”.
08.25 Х/ф “Мужики!..”
10.20 Х/ф “Катерина. Повернення любовi”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 Х/ф “Моя старша сестра”.
22.35 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.

новий канал
05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.31 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”.
14.55, 20.55 Т/с “СашаТаня”.
18.15 Абзац!
19.00 Х/ф “Оце любов”. (2).
21.55 Х/ф “Клятва”.
00.00 Герої i коханцi  фiльм про фiльм.

канал “україна”
06.05, 6.15, 14.25, 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”.
12.25 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Люба. Любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Люба. Любов”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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 Вiталька.
17.05 Країна У.
18.10 Х/ф “Лицар дня”. (2).
20.10 Х/ф “Сам вдома-5: 
       Святкове пограбування”.
22.00 Х/ф “Все про Стiва”. (2).
00.00 Х/ф “Пагорби мають очi-2”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Подорож до моря».
12.25 Телезамальовка
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «У дорозі. Щоденник».
13.50 Д/Ф «Кримський етюд».
14.00 «Що робити?».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 Д/Ф «Степан Ковнір».
15.20 «Рокитнівські «Куточане».
15.35 «Солов’їна пісня».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Кобзар єднає Україну».
17.20 «Сучасник».
17.30 «Слово має народний депутат».
17.50 Телезамальовка.
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Слід».
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 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.30 Жарт за жартом.
10.10 Х/ф “Опiкун”.
11.35 Х/ф “Гардемарини-3”.
13.25, 20.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.05, 21.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.00 Х/ф “Кар’єра Дiми Горiна”.
18.40 Х/ф “Ключi вiд неба”.
23.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.30 Пiдсумки.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.55 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.00 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Нотатки на глобусi.
10.00 Зроблено в Європi.
10.30 Книга.ua.
11.00 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
12.15 Етнографiчнi замальовки.
12.25 Д/ф “Iндiя та Європа: Палiмпсест”.
13.00 Свiтло.
13.55 Д/ф “Сага старовинної пущi”.
15.20 Х/ф “Жахливий Генрi”.
16.55 Музичнi салони ARTE.
18.00 Х/ф “Велетень”.
19.40 Х/ф “Вечiр на Iвана Купала”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.20, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Мелодрама “Салямi”.
13.40 “Сказочная Русь”.
14.15 “Вечiрнiй Київ”.
16.10, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.10 Комедiя “Нiч у музеї”.

інтер
06.10 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Гараж”.
11.30 Т/с “Генеральська невiстка”.
15.15 Х/ф “Чоловiк на годину”.
18.30 Т/с “Все повернеться”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Все повернеться”. (2).
23.05 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Багато галасу даремно». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Етнографія і фольклор».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Зірка шерифа». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Смерть індіанця Джо». (1).
16.20 «Гаджет Time». 
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 Творчий вечір В. Крищенка.
22.00 Х/ф «Брелок із секретом». (1).
23.10 «Про кіно».
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.45 Факти.
06.10 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
06.50 Д/ф “Морськi глибини”.
07.30 Паралельний свiт.
08.25 Провокатор.
10.15 Секретний фронт.
11.10 Антизомбi.
12.00 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.20 Цивiльна оборона.
14.20 Iнсайдер.
15.15 Т/с “Розвiдники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
       Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Бiла iмла”.
22.00 Х/ф “Червона шапочка”.
23.55 Х/ф “Пункт призначення-5”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Акселератка”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 Х/ф “Мужики!..”
12.00 Т/с “Коли ми вдома”.
13.20 Х/ф “Моя старша сестра”.
15.20 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
18.00 Х/ф “Час любити”.
21.45 Х/ф “Кольє для Снiгової Баби”.
23.35 “Давай поговоримо про секс”.

новий канал
05.45, 7.40 Kids’ Time.
05.46 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.41 Файна Юкрайна.
09.20 Ревiзор.
11.55 Ревiзор Чорнобиль.
12.55 Пристрастi за Ревiзором.
14.45 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
16.55 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
19.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
21.00 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
22.50 Х/ф “Молодi татусi”.
00.40 Х/ф “Життя як дiм”.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Адвокат”.
10.00 Реальна мiстика.
10.50 Х/ф “Смокiнг по-рязанськи”.
12.45 Т/с “Люба. Любов”.
15.20 Т/с “Люба. Любов”.
16.50 Т/с “Багаття на снiгу”.
19.40 Т/с “Багаття на снiгу”.
21.15 Х/ф “Там, де є щастя для мене”.
23.10 Таємний код зламаний. Епоха водолiя.
00.10 Таємний код зламаний. Хвороба.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/с “Незвичайнi пригоди Карика i Валi”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Зоо фактор.
08.15 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 “Том Сойєр”.
12.15 М/ф “Попелюшка. Повний уперед”.
13.40 Х/ф “Злодiй та його учитель”.
14.50 Х/ф “Шкiльний мюзикл-2”.
16.50 Х/ф “Мандри Гулiвера”.
18.15 Х/ф “Сам вдома-5: 
        Святкове пограбування”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “28 днiв потому”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Учнівський щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Облітали журавлі».
13.20 «Слід».
13.40 «Кобзар єднає Україну».
14.00 «Сучасник».
14.10 «Просто неба».
14.25 Телезамальовка.
14.30 «Земляки».
15.00 «Легенди Запоріжжя».
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».
18.00 «Стародавні культури».
18.25 «Азбука смаку».
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, 23.35 Криве дзеркало.
11.30 Х/ф “Ось така музика...”
13.05 Х/ф “Опiкун”.
14.30 Т/с “Секретний фарватер”.
19.25 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
21.45 Х/ф “Хто є хто”.

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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Валентина КУЗЬ,  
студентка 1 курсу 

філологічного факультету, 
спеціальності журналістика 

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

12 червня в тернопільсько-
му арт-барі “Коза”, що є й 
однойменним мистецьким 
об’єднанням, відбувся кон-
церт гуртів  “The Crawls” 
(Київ) та “Калакута” (Терно-
піль). Утопічне поєднання 
панку та гаражного року 
справило неабияке вражен-
ня на гостей дійства.

Хедлайнерами вечора були 
столичні музиканти, що відігра-
ли свою програму “на ура”, по-
казавши жителям нашого міста 
зовсім новий, як для Тернополя, 
формат концерту. Розігрів пу-
бліку музичний гурт “Калакута”. 
Молодий та перспективний 
панк-рок гурт, що утворився на 
ще не припалій пилом, добрій 
пам’яті про музичне формуван-
ня “0352”. Хлопці добре розва-
жили публіку “місцевим” коло-
ритом, сильними текстами пі-
сень та якісною грою на музич-
них інструментах. За словами 
учасників команди, “На сцені ми 
веселились, як могли!”. Справ-
ді, після їх виступу слухачі були 

готові зустрічати “The Crawls” 
хоч з хлібом, хоч з сіллю!

Основна ж “страва” вечора, 
київський гурт, на відмінно впо-
рався зі своїм завданням! Весь 
контингент, що зібрався оцінити 
їх творчість, був ошелешений за-

рядом енергії справжньої музи-
ки, таланту і професійності. В 
залі ходила чутка, що учасники 
колективу дуже схожі на “White 
Stripes”, хоча, насправді, це ли-
ше додавало їм якогось загадко-
вого антуражу.

Загалом, концерт був надвда-
лим!  Ніхто не залишився байду-
жим, чи незадоволеним. Приєм-
но вразило й те, що учасники 
цього перфомансу охоче  спілку-
вались з глядачами, ділились 
враженнями від заходу.

Oh-la-la ●

Валентина СЕМЕНЯК.

“Козацького роду” — таку 
назву має співаник, який 
щойно побачив світ у тер-
нопільському видавництві 
“Терно-граф”. У книжці вмі-
щено понад 100 пісень для 
дітей молодшого, серед-
нього і старшого віку на 
слова тернопільського 
письменника, заслуженого 
діяча мистецтв України Бог-
дана Мельничука. Музику 
до них написали Людмила 
Бутенко, Володимир Вой-
нарський, Надія Галабурда, 
Ярослав Горішний, Василь 
Дунець, Ярослав Злонке-
вич, Анатолій Мацейків, Ле-
ся Мацьків (Горлицька), 
Михайло Облещук, Леонід 
Попернацький, Віктор Про-
хоров, Василь Сорока, Ігор 
Федірко, Микола Чорний, 
Юрій Шевчук та інші. Деякі 
тексти подані без нот — це 
своєрідне запрошення ком-
позиторам до співпраці.

Книжка, проілюстрована ма-
люнками Євгена Удіна та Іванни 
Садової, адресована виховате-
лям дитячих садочків, учителям, 
батькам, учням та дошкільнятам. 
Складається із розділів. Серед 
них пісні до п’єс Світлани Львів-
ської та Богдана Мельничука 
“Пригоди червоної шапочки”, 
яка була поставлена у Коломий-
ському академічному драматич-
ному театрі ім. Івана Озаркевича 
та “Скарби Довбуша” (інсценізо-
вана у Тернопільській гімназії  
ім. І.Франка).  Враженнями від 
щойно виданої пісенної книжки 
ділиться співачка, лауреат всеу-
країнських та міжнародних кон-
курсів Леся Горлицька:

— Я не тільки сама виконую 
пісні, а й як педагог навчаю спі-
вати дітей. І знаю, наскільки 
бракує сучасних музичних тво-
рів, які були б глибоко змістов-
ними, а не набором слів, як у 
деяких естрадних співаків, до 
того ж, навмисно перекручених 
на догоду невибагливій аудито-
рії. Тексти Богдана Мельничука, 
з яким я ось уже майже десять 
років співпрацюю і як компози-
тор, і як виконавиця, виховують 
юних справжніми українцями, 
ненав’язливо, але цілеспрямо-
вано формують у них любов до 
Бога, до батьків та рідної землі, 
її чарівної природи, повагу до 
вчителів. Письменник відгукнув-
ся патріотичними віршами і на 
події на сході України. А ще він 
продовжує кращі народнопісенні 
традиції, використовує знайому 
всім символіку. Завдяки цьому 
діти його пісні легко 
запам’ятовують і залюбки вико-
нують. Шкода тільки, що наклад 
пісенника невеличкий, адже він 
був би бажаний для всіх україн-
ських дітей.

На книжкову полицю ●

На 100 
пісень 
поповнився 
репертуар 

тернопільських 
виконавців 

“Коза”, рок та столична прописка

Гурт “Калакута” (Тернопіль), на передньому плані — соліст Олексій Ігнатов.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото Юлії ЛАПАНЮК. 

Тернопіль — Львів. 

“Не мовчи за мене в мій  
мікрофон…”

(Кузьма “Скрябін”).

Усе геніальне просте. Саме 
так можна сказати про твор-
чість лідера гурту “Скрябін” 
Андрія Кузьменка. На початку 
лютого цього року мільйони 
фанатів Кузьми не могли по-
вірити, що музикант загинув 
у ДТП поблизу села Лозуват-
ка на Дніпропетровщині. Ан-
дрій був світлою, сонячною 
людиною, справжнім оригіна-
лом. Для своїх шанувальни-
ків він залишиться таким на-
завжди.

20 травня в київському Палаці 
Спорту відбувся концерт-триб’ют 
пам’яті Кузьми. Через місяць, 21 
червня, пам’ять загиблого музи-
канта вшанували і на його “ма-
ленькій батьківщині” — у Львові. 
Цього дня на “Львів-Арені” зібра-
лося 40 тисяч прихильників твор-
чості “Скрябіна”. Колеги Андрія 
Кузьменка, які були його надійним 
тилом упродовж багатьох років 
(Славко Вакарчук, Тарас Чубай, 
Олег Собчук, Сашко Положин-
ський, Дмитро Шуров, Тарас То-
поля, Арсен Мірзоян, Марічка Бур-
мака, Наталя Могилевська, Світ-
лана Лобода, “ТіК”, “Брати Гадюкі-
ни” та інші), виконали 30 найпо-
пулярніших хітів групи: від шале-
ного “Танцю пінгвіна” до ліричних 
“Мовчати”, “Спи собі сама”, “Старі 
фотографії”. Руслана заспівала 
власну зворушливу пісню-реквієм 
на слова свого чоловіка Олексан-
дра Ксенофонтова “Ти ще відкри-
єш очі”.  

Як зазначив фронтмен групи 
“Тартак” Сашко Положинський, на 
сцені виступили не окремі артисти 
з піснями Кузьми, а сам Андрій, 
який так і не встиг дати сольний 
концерт на “Львів-Арені”… На ве-
ликих екранах демонстрували світ-
лини з лідером “Скрябіна”, показу-
вали відеонарізки з інтерв’ю співа-
ка. Львів’яни та гості міста наспіву-
вали пісні Кузьми.

Андрій Кузьменко — уродже-
нець Самбора Львівської області. 
За свої неповні 47 років він зали-
шив глибокий слід в історії україн-
ської музики, став іконою україн-
ського року. На його піснях вирос-
ло не одне покоління. Тексти легко 
запам’ятовуються, мелодії наза-
вжди залишаються в душі. У своїй 
творчості Кузьма був і мудрим фі-
лософом, і тонким психологом, і 

веселим, запальним батяром.
Точкою відліку групи “Скрябін” є 

29 червня 1989 року, коли було за-
писано україномовний варіант ком-
позиції “Feel the Pain” — “Чуєш 
біль”. Перший альбом “Мова риб” 
з’явися через три роки. Справжня 
популярність прийшла після вихо-
ду в середині дев’яностих мелан-
холійного альбому “Казки”. За весь 
час творчості “Скрябін” увібрав у 
себе суміш різноманітних стилів і 
жанрів — від сінті-попу, техно до 
поп-року. Альбом “Озимі люди”, 
який був створений у 2002 році, 
сформував напрямок музики групи 
наступних років. Музиканти пере-
йшли від електроніки до більш жи-
вої музики. За 25 років “Скрябін” 
випустив 20 студійних альбомів. 

Андрій Кузьменко проявив се-
бе не лише як музикант, а і як 
талановитий телеведучий, актор, 
продюсер і письменник. В Україні 
ще й досі зачитуються його кни-
гами “Я, “Побєда” і Берлін” та “Я, 
Паштєт і армія”. У 2009 році Кузь-
ма був членом журі літературної 
премії “Книга року ВВС”. За день 
до загибелі Андрій презентував 
новий кліп “Дельфіни”. Їздив міс-
тами України з концертним туром 
на честь 25-річчя творчої діяль-
ності колективу. Виступ у Криво-
му Розі 1 лютого став для музи-
канта останнім…

Мудрий, щирий, відвертий, до-
тепний, відкритий для спілкування, 
немов магніт, притягував до себе 
людей. Допомагав бійцям АТО на 
Донбасі. За волонтерську діяль-
ність українські прикордонники по-
смертно нагородили Андрія Кузь-

менка медаллю. Рідні, друзі, коле-
ги, знайомі з усмішкою і теплом у 
серцях згадують Кузьму. Мама Ан-
дрія Ольга Михайлівна написала 
книгу спогадів про сина, своєрід-
ний фотоальбом “Моя дорога пта-
ха. Мамина книжка”, яку видало 
львівське “Видавництво Старого 
Лева”. 

— З Кузьмою познайомилася 
років сім тому на студії Володими-
ра Бебешка, — згадує учасниця 
групи “Пающіє труси”, бек-
вокалістка гурту “Скрябін” Ольга 
Лізгунова. — Андрій мені тоді ви-
дався надзвичайно великим, висо-
корослим. Перш за все він був чу-
довим другом, до якого в будь-яку 
хвилину можна було звернутися за 
допомогою. Веселий, доброзичли-
вий, насолоджувався кожною мит-
тю життя. Кузьма — людина-вихор, 
запальний, як вогонь. Навколо ньо-
го все оберталося. Андрій мав ши-
рокий розмах душі, тож довелося 
навчитися ухилятися від його мі-
крофона, щоб не отримати травму 
на сцені (посміхається — ред.). 

Лідер гурту “Антитіла” Тарас То-
поля розповів, що в дитинстві слу-
хав на касетах альбоми “Скрябіна”, 
а особисто познайомився з Кузь-
мою на каналі М1, коли створив 
свій музичний колектив. Віктор 
Павлік, який знайомий з Андрієм 
Кузьменком більше двадцяти ро-
ків, сказав, що Кузьма навчив його 
не боятися труднощів, бути собою, 
бути справжнім. 

— Уперше познайомився з Кузь-
мою в Луцьку, коли працював на 
радіо, — каже Сашко Положин-
ський. — З того часу ми стали то-

варишами. Андрій будь-коли міг 
допомогти, дати влучну пораду. 
Нас поєднувала любов до музики 
80-их років, на якій ми виховували-
ся. В багатьох піснях “Скрябіна” 
відчувається мелодійність, гармо-
нійні звороти музики того часу. 
Шкода, що творчості Кузьми на 
радіохвилях особливу увагу приді-
лили лише тепер, після його смер-
ті. В усьому має бути державний 
протекціонізм. Справжній, а не на 
словах. Це забезпечить розвиток 
не лише музичного, культурного 
продукту, а й держави загалом. 

Музиканти гурту “Скрябін” пові-
домили журналістам, що гурт про-
довжить існувати після загибелі 
свого лідера у форматі “Скрябін” і 
друзі”. Постійного вокаліста не бу-
де. Разом із колективом пісні Ан-
дрія Кузьменка виконуватимуть йо-
го колеги. 

— З-поміж інших артистів Кузь-
му вирізняли життєва мудрість, 
розум, чесність, відвертість, дотеп-
ність, відчуття імпровізації, — каже 
друг Андрія Кузьменка, музичний 
продюсер Володимир Бебешко. — 
Його неможливо замінити кимось 
іншим, бо люди не будуть цього 
сприймати. Андрій не був сильний 
у вокалі, він був харизматичною 
особистістю, вмів тримати контакт 
із публікою. Це не кожен зможе.

Творчість, без перебільшення, 
генія української музики Андрія 
Кузьменка назавжди залишиться в 
серцях його шанувальників, а він, 
як за життя, з вогником в очах і по-
смішкою на обличчі, дивитиметься 
з неба і, як завжди, казатиме: 
 “Дякую вам, люди”.

Незабутні ●

Перервана пісня Андрія Кузьменка

Концерт пам’яті лідера гурту “Скрябін” Андрія Кузьменка на “Львів-Арені” 21 червня ц.р. 
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Це повинен знати кожен ●

Соломія БОЙКО. 
Фото автора.

19 червня у пришкільно-
му відпочинковому таборі 
“Сонечко” в селі Мишко-
вичі Тернопільського ра-
йону діти і вчителі прове-
ли урочистий захід до 
Дня здоров’я з девізом 
“Вивчи сам – допоможи 
іншому”. 

Офіційна частина заходу 
розпочалася з вітального сло-
ва директора Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Андрія Ігоровича 
Чернеця: “Кожна людина може 
потрапити у складну травма-
тичну ситуацію, в якій 
зобов’язана вміти допомогти 
собі чи іншому, — сказав, звер-
таючись до присутніх, Андрій 
Ігорович. — Тому захід “Вивчи 
сам — допоможи іншому”, який 
відбувається під егідою Терно-
пільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України, відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації, 
сектору молоді і спорту Терно-
пільської РДА, має особливе 
значення для кожного з нас — 
це день, коли треба використа-
ти шанс навчитися допомагати 
в екстремальній ситуації”. 

У табір в Мишковичах того дня 
завітали завідуюча підстанцією №3 
екстреної медичної допомоги Ган-
на Пелешок та представник Терно-
пільського районного відділу 
ДСНСУ Андрій Мельник. Гості роз-
повіли і показали діткам, як пово-
дитися у надзвичайних ситуаціях, 
вберегти здоров’я своє і близьких. 
Учасники табору змоделювали 
кілька надзвичайних ситуацій, а 
Ганна Пелешок на практиці пока-

зала дітям різні способи 
перев’язування ушкоджених  кінці-
вок, розповіла про види кровотеч і 
методи їх зупинки. “Наразі найсер-
йозніша загроза життю людини в 
більшості надзвичайних ситуацій 
— кровотеча. Зупинити її потрібно 
вміти і дітям, і дорослим. Бо, при-
міром, артеріальна кровотеча всьо-
го за 5 хвилин може забрати жит-
тя”, — застерегла  Ганна Богданів-
на. 

З дітьми зустрілися начальник 
відділу освіти Тернопільської ра-

йонної державної адміністрації Ва-
силь Цаль, бухгалтер Тернопіль-
ської районної організації Товари-
ства Червоного Хреста України 
Олександра Брикайло, головний 
спеціаліст сектору молоді і спорту 
Тернопільської районної державної 
адміністрації Світлана Яхван. 

— Табір у Мишковичах — осо-
бливий захід, — сказав начальник 
відділу освіти РДА Василь Цаль. — 
Тут школярі мають чудову нагоду 
весело провести час, позмагатися 
у знаннях, спортивному гарті, але 

головне — здобути 
життєво важливі 
вміння. 

Учні Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. 
представили до ува-
ги гостей патріотич-
ні флеш-моби, пісні, 
танці, змагалися у 
командних іграх, під 
час яких вчилися до-
лати страх і опано-
вувати себе в різних 
з м о д е л ь о в а н и х 
травматичних ситуа-
ціях. Змагання су-
проводжувалися ко-
ментарями та під-
казками Ганни Пе-
лешок, аби діти зна-
ли свої помилки і 
уникали їх в майбут-
ньому. Завершен-
ням заходу стало 
вручення учасникам 
команд символічних 
подарунків від Тер-
нопільської районної 
організації Товари-
ства Червоного 
Хреста України.

Шанс допомогти

До учасників Дня здоров’я звернулися (зліва направо): директор 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Чернець, начальник  

відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, представник  
Тернопільського РВ ДСНС України Андрій Мельник,  

головний спеціаліст сектору молоді і спорту  
Тернопільської райдержадміністрації Світлана Яхван.

Вчимося надавати першу медичну допомогу потерпілому.

У День здоров’я учні Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.  
зустрілися з героєм-односельцем — бійцем АТО паном Андрієм. 

Валентина КУЗЬ, 
студентка І курсу філологічного 

факультету, спеціальності 
журналістика ТНПУ 

ім. В. Гнатюка.

Нещодавно арт-галерея 
“БункерМуз” приймала тріо 
художників із різних міст 
України.  Представлені робо-
ти були об`єднані тематикою 
висвітлення якихось люд-
ських факторів. Найбільше 
мене вразили інсталяції та 
картини Альони Токовенко з 
Одеси, яка наповнила свої 
роботи напруженістю та кок-
тейлем агресивної, депре-
сивної та чуттєвої експресії. 
Розмова з художницею була 
наповнена різними почуття-
ми, її інтонації описували 
весь творчий посил її  
натури.

— Якою була Ваша дорога до 
Тернополя?

— Не надто вражаючою. Ми на-
магались максимально комфорт-
но влаштуватись, їхали у вагоні-
люкс, але там був телевізор, що 
шипів усю дорогу.

— А які були очікування від 
подорожі з Києва на Західну 
Україну?

— Я вже бувала на Західній 
Україні, і коли це було вперше 
– це було дуже дивно: я ніколи 
раніше не була в жодному з за-
хідноукраїнських міст, тільки на-
магалась колись вступити до 
Львова. Це був цілковито інший 
світ, де люди розмовляють укра-
їнською постійно, і в мене, ро-
сійськомовної людини (Альона 
спілкувалась з нами російською), 
виникало враження, що з мене 
постійно знущаються. Коли я 

спілкуюсь українською, це ви-
глядає просто неймовірно сміш-
но для мене.

— Чим Ви надихаєтесь для 
творчості? Адже Ваші картини 
важко назвати рутинно-
буденними.

— Я надихаюсь всілякими недо-
брими враженнями, максимально 
злими, які ти можеш отримати від 
будь-чого. В мені завжди є час-
тинка, що не хоче бути щасливою, 
тому що знає: якщо це щастя, то 
це ненадовго. Якщо людина задо-
волена, вона нічого не хоче. А 
прагнути потрібно завжди. Пови-
нна бути присутньою мотивація.

— Що для Вас мотивація?
— Мотивація це не річ якась 

буденна. Це просто річ, в якій ти 
знаходиш той камінь, якого тобі 
не вистачало для завершення 
роботи.

— А через мистецтво камінь 
ніби можна приховати, або ж, 
навпаки, — показати його 
всім?

— Через мистецтво камінь мож-
на просто кудись подіти, щоб він 
не муляв.

— Людина існує тоді, коли 
чогось бажає. Яке ваше став-
лення до цього?

— Я навчалась довго й нудно, 
і зрозуміла: якщо ти тривалий 
відрізок часу виділяєш на ви-
вчення чогось одного, то потім 
ти можеш аналізувати, що є 
пройденим, а що може тебе очі-
кувати далі. Потім  виявляється, 
що ти сам навколо себе побу-
дував якийсь світ власних уяв-
лень про прекрасне: щось над-
міру приємне, або ж, навпаки, 
– мерзотне й некрасиве. І саме 
це твоє рвіння до показу цього 
світу іншим робить тебе худож-
ником.

Відверто ●

Альона Токовенко: 
“Мотивація —  

це не буденна річ” 

Альона Токовенко — художниця з Одеси.

Те, що “Файне Місто” — територія вільних людей, доведуть стовід-
сотково вільні люди — байкери. В рамках фестивалю 3-5 липня від-
будеться байкерський зліт, а 4 липня містом промчить мотопарад.

Більше сотні “залізних коней” приїдуть на “Файне Місто” з різних 
куточків країни. На фесті байкери організовано розміщуватимуться 
своєю великою компанією.

У суботу 4 липня о 12 годині біля Тернопільського озера стартує 
мотопарад, який проїде містом аж до місця фестивалю на території 
аеропорту “Тернопіль”. Збір байкерів перед виїздом буде о 11:00 
біля готелю “Галичина”.

“Багато байкерів із різних міст уже приєднались до нашого зльоту. 
Хтось приїде колоною, хтось індивідуально. Цікаво, що будуть з нами 
і дівчата-байкери. До речі, для байкерш організатори зробили вхід на 
фестиваль безкоштовним. Це уже така традиція, що для дівчини за 
кермом байка вхід на подію вільний”, — зазначив координатор  
байкерського зльоту на “Файному Місті”, Олександр Уточкін.

Охочі зможуть приєднатись до байкерського зльоту та мотопара-
ду. Організатори запрошують усіх справжніх байкерів приїхати на по-
дію та зарядити фест своїм драйвом. На чотирьох сценах фестивалю 
виступатимуть 60 гуртів, серед яких СКРЯБІН, BRUTTO, БУМБОКС, 
The HARDKISS та 9 іноземних команд. 

Фестивалі ●

На “Файне Місто” приїдуть 
байкери зі всієї України
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День поля ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

— Підвищення харчової цін-
ності сільськогосподарських 
культур, допомога фермерам у 
нарощенні врожайності та без-
пека продуктів харчування — на-
ша компетенція. Працюємо що-
дня, аби отримати більше якіс-
ного продовольства”. Слухаючи 
презентацію, склалося вражен-
ня, що Микола Васильович може 
розповідати про “рослинний ор-
ганізм” від часу, коли зерно по-
трапить у грунт до збору вро-
жаю, не перериваючись на ре-
кламу (усміхається — ред.). І це 
не просто розмова, а фахова, 
цікава і обґрунтована інформа-
ція. Того дня багато з присутніх 
зізналися автору цих рядків, що 
доповіді Миколи Ільницького 
найцікавіші серед усіх відомих 
їм фахівців рослинництва і за-
вжди є у пригоді. Учасники Дня 
поля у Настасові буквально ро-
били у своїх блокнотах стено-
граму розповіді пана Миколи. 
Теоретичну частину презентації 
Микола Ільницький завершив 
демонстрацією цікавого  “блок-
бастера” про кукурудзяного ме-
телика — “Вбийте цього шкідни-
ка”.

До речі, 2 липня ц.р. амери-
канській компанії “Дюпон” випо-
вниться 213 років — вісім поко-
лінь досвіду. Тут розроблено по-
над дві тисячі найменувань про-
дукції на різних напрямках робо-
ти, серед яких основними вважа-
ються засоби захисту рослин, 
численно представлені і безана-
логові продукти. Вагома складо-
ва ТОВ “Дюпон Україна” його 
підрозділ — світовий лідер у роз-
робці і наданні сучасної генетики 
рослин фермерам в усьому світі 
— “Дюпон Піонер”.  

О 12.00 агрономи виїхали в 
поля корпорації “Агропродсер-
віс”, де відбувається тестуван-
ня засобів захисту рослин. 
Оглядаючи демо-зразки рос-
лин на базі корпорації “Агро-
продсервіс”, учасники Дня поля 
у практичній площині мали змо-
гу пересвідчитися не тільки у 
досконалості дії продуктів “Дю-
пон”, а й визначитися з най-
більш ефективними для своєї 
господарки. Присутнім показа-
ли численні піддослідні “експо-
нати”, розповіли, що треба ро-
бити, а що категорично забо-
ронено у занятті рослинни-
цтвом. Тут акцентувалося не 
тільки на тому, як досягти ви-
сокого врожаю, а і як не зашко-
дити довкіллю — йдеться про 
етичне ведення бізнесу, повагу 
до людей та довкілля. До при-
кладу, як засобами захисту не 
знищити бджіл, яким молоко за 
шкідливість роботи не дають 
(усміхається — ред.). До речі, 
для бджілок у Тернопільському 
районі нині “модно” сіяти милу 
оку рослину — фацелію, яка 
вважається ідеальним добри-
вом, медоносною рослиною. Її 
особливість — цвіте за будь-
яких погодних умов. Цьогоріч у 
Настасові проявили креатив, 
висіявши фацелію, яка має си-
нювате забарвлення з жовто-
цвітучою кормовою рослиною 
— так на полі утворився прапор 
України.

Оглядаючи зернові, до уваги 
присутніх було представлено 
схему внесення гербіцидів Ка-
лібр® та Гранстар® Голд, но-
вітній фунгіцид Абруста®, фунгі-
циди Таліус® та Аканто Плюс®. 
На демо-зразках кукурудзи відо-
бражено дію усіх сегментів за-
хисту щодо вартості обробки 1 га 
гербіцидами — починаючи з 

низького, до середнього і висо-
кого — тобто, від Базису® до 
Тітусу® Екстра та Таску® Екс-
тра. Вдала демонстрація засобів 
захисту “Дюпону” відбулася на 
озимому ріпаку: “Ефективну дію 
демонструють гербіциди Саль-
са® в суміші з Пропанітом® в 
осінньому внесенні 2014-го року 
та дворазове внесення Аканто 
Плюс® по 0,65 л на один гек-
тар”, — зазначив під час демон-
страції Микола Ільницький. На-
ступними оглянули буряк та сою. 
Показано ефективну дію препа-
рату Карібу® Екстра в послідов-
ному дворазовому внесенні по 
280 г на гектар цукрового буря-
ка. Не менш вдалою була демон-
страція гербіциду Еллай® Супер 
на ярому ячмені сорту “Себас-
тьян” — недорогий, однак якіс-

ний контроль широкого спектру 
одно- і багаторічних бур’янів. На 
цій ділянці використано 15 г\га  
Еллай® Супер та 750 мл\га 
Абруста®, 0,75 л\га Аканто 
Плюс® у фазі початку виходу яч-
меню в трубку. Також “Дюпон” 
показав захист сої від бур’янів на 
прикладі суміші Хармоні® 8г\га 
та 2,3 л\га Базаграну®. 

— Завжди намагаюся не про-
пустити Дні поля, які відбувають-
ся на базі корпорації  “Агропрод-
сервіс”, — зазначила учасниця 
заходу, керівник СТОВ “Дружба” 
Наталя Янкевич. — Тут створені 
ідеальні умови, щоб не тільки по-
дивитися, а й повчитися. Мене, 
як і більшість сільгоспвиробни-
ків, цікавить фінансовий бік спра-
ви. Продукція засобів захисту 
рослин від ТОВ “Дюпон Україна” 
недешева, але виправдовує себе 
на практиці. 

— Намагаюся брати участь у 
подібних заходах від різних ком-
паній, де черпаю безцінний до-
свід, — розповів нашому корес-
понденту головний агроном ПП 

“Агрон” Володимир Новосад. — 
Сьогодні акцентував увагу на до-
гляді усіх представлених рослин, 
оглянув нові цікаві сорти, техно-
логію вирощування. А ще порів-
няв стан зернових, кормових 
рослин корпорації “Агропрод-
сервіс” з ПП “Агрон” — приємно 
відзначити, у нас не гірші резуль-
тати.

Отже, на цьому Дні поля у На-
стасові можна було запозичити 
чимало корисного для землероб-
ської справи. Представник ком-
панії  “Дюпон” Микола Ільниць-
кий суть цього агропромислово-
го форуму сформулював афо-
ристично: “Хтось приїхав поділи-
тися досвідом… А хтось — отри-
мати досвід”. Може, й не лише 
досвід спромоглися придбати 
гості, додамо ми, а і щось цілком 
матеріальне: добрива, насіння — 
кому що треба. Завершився регі-
ональний День поля обідом у 
ресторані в Мишковичах: свято є 
свято, хоча і відбулося без феєр-
верків і носило, передусім, 
аграрно-виробничий характер.  

Прагнення до ідеалу

Вагома складова ТОВ “Дюпон Україна” — його підрозділ, світовий лідер  
у розробці і наданні сучасної генетики рослин фермерам в усьому світі — “Дюпон Піонер”.

Директор ПАП “Агропродсервіс” Андрій Баран (зліва)  
та регіональний директор ТОВ “Дюпон Україна”  

Микола Ільницький під час огляду зернових у Настасові.

Учасники науково-практичного семінару в конференцзалі ПАП “Агропродсервіс”. 

Менеджер ТОВ “Дюпон Україна” Володимир Танасевич  
коментує внесення гербіцидів на демо-зразки ярого ячменю.

Начальник управління агропромислового розвитку Тернопільської РДА Петро Смалюк  
(другий зліва), директор СТОВ “Дружба” Наталя Янкевич, агроном СТОВ “Дружба”  

Михайло Миц (крайній ліворуч), агроном ТОВ “Вікторія” Олександр Козак.
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Останній дзвінок ● Вітаємо! ●

21 травня в Почапинській 
ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся флеш-
моб, присвячений вшануван-
ню великого християнського 
свята Вознесіння Христового 
та Дня української вишиван-
ки. Організували флеш-моб 
учні 8 класу разом із своїми 
наставниками: класним ке-
рівником, соціальним педа-
гогом та практичним психо-
логом Світланою Анатоліїв-
ною Піговською і  педагогом-
організатором  Марією  Лео-
нідівною Крамар.

В цей день християни  відзна-
чають одне з найважливіших свят 
– Вознесіння Господнє, день схо-
дження Ісуса Христа на небо у 
плоті. Вознесіння святкується на 
40-й день після Великодня і за-
вжди припадає на четвер. У наро-
ді його ще називають Знесення, 
Вшестя і навіть Щастя.

Також цього дня усі українці 
святкували День вишиванки.  День 
вишиванки – всеукраїнське свято. 
Воно покликане зберегти спокон-
вічні народні традиції створення та 
носіння етнічного вишитого одягу. 
Історія народної вишивки в Україні 
іде коренями в глибину століть. 

Вишиванка ніколи не була про-
сто звичайним повсякденним одя-
гом, і навіть не просто “одягом з 
нагоди”. Українська вишита со-
рочка — це оберіг, який містить 
сакральні символи та енергетику 
вишивальника. Тому кожен учень 
та вчитель у школі на честь цього 
свята одягнув свою вишиванку як 
справжній українець і патріот сво-
єї країни.

До цієї події учасники — учні 
8-го класу — готувалися дуже на-
полегливо і старанно. Вивчали 
рухи, вчились доступно та зрозу-
міло розповідати про них. Учні 
школи дуже відповідально поста-
вились до свята, тому взяла участь 
у флеш-мобі уся шкільна родина.

 Атмосфера була святкова та 
радісна,у повітрі панував козаць-
кий дух українців. Адже зібрались  
віддані патріоти своєї країни.

З посмішками на обличчі і з на-
дією у серці уся шкільна родина 
прославляла Бога та Україну па-
тріотичним танцем “Козачок”.

На завершення усі разом скан-
дували:  “Слава Україні! Героям 
слава!”

Ми – українці ●

День вишиванки у Почапинцях

Стефанія РОМАНИШИН, 
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

От і дочекалися ми свята 
Останнього дзвоника. Най-
більше його чекали наші 
учні, бо прийшла пора ка-
нікул, пора відпочинку. 

Хвилююча мить для наших 
випускників, адже це справді 
останній дзвінок в стінах рідної 
школи. На урочисту святкову 
лінійку завітали батьки, гості, 
спонсори школи.

Розпочалося дійство патріо-
тичним танцювальним флеш-
мобом за участі учнів 7-8 кла-
сів. Потім    наших 
дев’ятикласників  поблагосло-
вив на добру долю  священнос-
лужитель отець Віталій — на-
стоятель храму Преображення 
Господнього с. Ігровиці. За 
традицією  до слова запросили 
директора школи Ігоря Володи-
мировича Пелішка і завуча Ма-
рію Володимирівну Слівінську. 
Побажав нишим випускникам 
щасливої дороги і наш спон-
сор, директор ПОП “Золотий 
колос” Ярослав Володимиро-
вич Симак.

Напутнє слово до найстар-
ших учнів, які відлітають з рід-
ного гнізда, сказали і найдо-
рожчі їм вчителі: перша вчи-
телька – Надія Петрівна Бурма-
ка та класні керівники  —  Лю-

бов Зиновіївна Литвин та Ліліа-
на Володимирівна Кордуба. 
Батьки ж благословили своїх 
дітей за давнім українським 
звичаєм —  запашним короваєм 

і напутнім словом від мами – 
Тетяни Василівни Мізьолик.

 Від імені всіх учителів і учнів 
нашої школи хочеться побажа-
ти нашим випускникам доброї 

долі, здійснення мрій і задумів. 
Бути хорошими людьми і гідни-
ми громадянами своєї держа-
ви. В добру путь, дорогі випус-
кники!

Доброї долі і здійснення мрій!

На святі Останього дзвоника в Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. заступник директора  
Марія Володимирівна Слівінська (зліва) та випускники школи.

Учні 8 класу Почапинськіої ЗОШ І-ІІІ ст. виконують банс “Козачок”.

Організатори свята Марія Леонідівна Крамар  
та  Світлана Анатоліївна Піговська (другий ряд у центрі) із своїми вихованцями.

Вітаємо з днем 
народження мо-
лодших медсестер 
ТРТМО Олексан-
дру Василівну 
РЕМЕЗ, Ганну 
Богданівну ЄВ-
ЧИН, Валентину 
Миколаївну СИДО-
РУК, медсестер Тетяну 
Теодорівну ГОНЧАР, Галину 
Станіславівну РУДУ, лаборанта 
Ольгу Миколаївну ЦьОНь, мо-
лодшу медичну сестру ФП с. По-
чапинці Ольгу Іванівну ДОРОЖ-
КО, медсестру Ступківської АЗПСМ 
Галину Володимирівну ГИД, 
медсестру Баворівської СДЛ Га-
лину Михайлівну БУЧИНСьКУ, 
акушеру с. Малий Ходачків Ната-
лію Василівну САЛАМАНДРУ, за-
відуючу ФП с. Костянтинівка Ольгу 
Василівну ЛОЗІНСьКУ.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді. 

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. Володимира Гарматія щиро ві-
тає з днем народження директора 
школи Ларису Вікторівну  
ЄЖИЖАНСьКУ та вчителя почат-
кових класів Оксану Володими-
рівну БОДНАРЧУК.

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. 

Колектив управління соціаль-
ного захисту населення Терно-
пільської РДА вітає з ювілеєм на-
чальника відділу персоніфікова-
ного обліку пільгових категорій 
населення Наталю Євгенівну 
ПЕРЕЙМИБІДУ. Хай у Вашому 
домі завжди панують мир і злаго-
да, у серці – доброта, а доля і 
надалі буде прихильною, даруючи 
радість життя та вірних друзів. 

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у цей святковий день.

Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.

Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили,

Радості земної і тепла. 

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження головного спеціаліста 
відділу звітності та бухгалтерського 
обліку операцій з виконання бю-
джетів управління Державної каз-
начейської служби України в Тер-
нопільському районі Святослава 
Романовича ХЛИСТУНА.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою — колектив 
управління Державної 

казначейської служби України в 
Тернопільському районі.

З 45-річчям вітаємо вчителя  
початкових класів Острівської  
ЗОШ І-ІІІ ст. Наталію Богданівну 
КОЛЯСУ.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята.

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато.

З повагою — колектив 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ I-IІI ст. щиро 
вітає з ювілеєм сторожа Оксану 
Іванівну БРИНЕЦьКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ I-IІI ст. щиро 
вітає з днем народження соціаль-
ного педагога Ірину Миколаївну 
МУЖІВ, вчителя української мови 
Наталію Ігорівну ФЕДИК.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії.
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Великі українці ●

Цьогоріч українці відзначають 
150-річчя з дня народження 
Митрополита Галицького, Ар-
хиєпископа Львівського, пред-
стоятеля Української церкви 
Андрея Шептицького. Все 
своє життя митрополит при-
святив служінню Богу та лю-
дям. Сучасники шанували йо-
го як мудрого главу греко-
католицької церкви, видатно-
го громадського діяча і про-
світника, мецената україн-
ського мистецтва.

Народився Андрей Шептицький 
29 липня 1865 року в родовому ма-
єтку графа Івана Шептицького в 
селі Прилбичах на Львівщині. Його 
мати Софія була дочкою відомого 
письменника Олександра Фредра. 
Мала семеро синів, трьох з яких 
батько назвав на честь галицьких 
князів Романом, Левом і Юрієм.

Роман зростав високоінтелегент-
ним і обдарованим. З юних років 
відзначався богомільністю. Початко-
ву та середню освіту здобув удома 
та в гімназії Святої Анни у місті Кра-
кові (Польща). Після закінчення у 
1883 році гімназії деякий час пере-
бував на військовій службі, але че-
рез хворобу змушений був її зали-
шити. Навчався на юридичному фа-
культеті Краківського та Вроцлав-
ського університетів. 1888 року здо-
був ступінь доктора права. В 1887 
році здійснив подорож в Україну та 
Росію, під час якої познайомився з 
філософом Володимиром Соловйо-
вим та істориком Володимиром Ан-
тоновичем. 28 травня 1888 вступив 
до монастиря отців василіян у До-
бромилі. У чернецтві прийняв ім’я 
Андрей. Згодом студіював філосо-
фію та теологію у Кракові. Після за-
кінчення навчання отримав ступінь 
доктора теології та доктора філосо-
фії. 22 серпня 1892 року був ви-
свячений на священика у Перемиш-
лі, згодом — магістра молодих чен-
ців у Добромилі (1892-96 рр.), а з 20 
червня 1896 року — ігумена монас-
тиря Святого Онуфрія у Львові. Дея-
кий час був професором теології у 
Кристинополі (тепер місто Червоно-
град Львівської області).

У 1899 році імператор Франц 
Йосиф І іменував Шептицького ста-
ніславським єпископом, а папа 
римський Лев XIII затвердив це рі-
шення. Через рік Андрей Шептиць-
кий був номінований галицьким ми-
трополитом. Інтронізація відбулась 
1901 у соборі Святого Юра у Львові. 
Будучи депутатом Галицького со-
йму і членом Палати панів австрій-
ського парламенту у Відні, відстою-
вав інтереси українського населен-
ня Галичини. У січні 1906 року очо-
лив делегацію до імператора Фран-
ца Йосифа І, яка поставила питання 
про надання українцям рівних прав 
з іншими народами Австро-
Угорської монархії.

Андрей Шептицький підтримував 
розвиток освітньо-культурного жит-
тя на західноукраїнських землях, 
цим сприяв пробудженню націо-
нальної свідомості українців. 1901 
року Шептицький підтримав Сеце-
сію українських студентів Львівсько-
го університету. Наступного року 
митрополит наголосив на необхід-
ності відкриття української гімназії у 
Станіславі (тепер Івано-Франківськ), 
а 1910 року на засіданні палати па-
нів вимагав створення українського 
університету у Львові. Дбав про ор-
ганізацію фахової підготовки моло-
ді. З цією метою сприяв становлен-
ню і розвитку хліборобської школи у 
селі Коршів та садівничої школи у 
селі Миловащі. 

Андрей Шептицький сприяв роз-
витку української культури. В 1905 
році заснував церковний музей 
(згодом перейменований у націо-
нальний музей імені митрополита 
Андрея Шептицького). Завдяки пі-
клуванню Шептицького у музеї зі-
брано одну з найбільших у Європі 
збірок іконопису. На кошти митро-
полита придбано будівлю, в якій 
розмістилася художня школа. Шеп-
тицький надавав стипендії молодим 
українським митцям для здобуття 
художньої освіти у кращих навчаль-
них закладах Європи. 1903 року за-
снував Народну лічницю, яку в 1930-
38 роках перетворили на сучасний 
шпиталь. Був ініціатором і засно-
вником Земельного банку у Львові 
(1910 рік), підтримував діяльність 

українських культурно-
просвітницьких товариств “Просві-
та”, “Рідна школа”, “Сільський гос-
подар”.

Митрополит приділяв постійну 
увагу організації та розвитку 
національно-релігійного життя на 
західноукраїнських землях. З його 
допомогою велося будівництво ду-
ховної семінарії у Львові, засновано 
бібліотеку станіславської Капітули. 
У 1901 році заснував чин Святого 
Теодора Студита. Опікувався жіно-
чими згромадженнями Сестер: Пре-
святої родини, студиток, милосер-
дя, Святого Вікентія, Святого Йо-
сифа, священномученика Йосафа-
та. Скликав синоди та конференції 
єпископату греко-католицької церк-
ви. Шептицький створив апостоль-
ський вікаріат для вірних греко-
католицької церкви у Боснії, 1908 
року направив туди для місійної ді-
яльності ченців-студитів, добився 
призначення єпископа для США, а в 
1912 році і для українських посе-
ленців у Канаді. 1910 року брав 
участь у Євхаристійному конгресі в 
Монреалі, був ініціатором Веле-
градських з’їздів (1907-27 роки), 
створив у Бельгії східну гілку ордену 
бенедиктинців.

Після окупації Львова російськи-
ми більшовиками на початку Пер-
шої світової війни 18 вересня ми-
трополит був заарештований і ви-
везений спочатку до Києва, згодом 
— до Росії, де утримувався у Новго-
роді, Курську та Суздалі. Після Лют-
невої революції 1917 року звільне-
ний.

У вересні 1917 року Шептицький 
повернувся до Львова і відразу до-
лучився до політичного життя краю. 
28 лютого 1918 року у Палаті панів 
виступив із промовою, в якій відсто-
ював право всіх націй імперії на 
самовизначення з урахуванням ет-
нографічних факторів та підтримав 
укладення у Бересті мирного дого-
вору з УНП. З жовтня 1918 року — 
член Української Національної Ради 
ЗУНР. Під час українсько-польської 
війни 1918-19 років інтернований 
польською владою. 

16 грудня 1920 року Шептицький 
здійснив поїздку до Рима, звідти 

поїхав на візита-
цію українських 
поселень у Північ-
ній та Південній 
Америках. У своїх 
виступах обстою-
вав ідею незалеж-
ності та собор-
ності України, за-
суджував окупа-
цію Польщею Га-
личини і ліквідацію 
української дер-
жавності на захід-
ноукра їнських 
землях. Наприкін-
ці вересня 1923 
року Шептицького 
заарештовано у 
місті Познані. Ли-
ше після особис-
того звернення па-
пи римського Пія 
XI його звільнили, і 
в січні 1924 року Шептицький по-
вернувся до Львова.

У міжвоєнний період продовжу-
вав роботу з розбудови греко-
католицької церкви. За ініціативою 
митрополита було засновано Львів-
ську греко-католицьку академію 
(1928 рік), Богословське наукове 
товариство (1929 рік), Український 
католицький інститут церковного 
з’єднання ім. митрополита Рутсько-
го (1939 рік). 

Після приходу більшовицьких 
військ на Західну Україну в умовах 
переслідування УГКЦ (закривалися 
духовні навчальні заклади, монасти-
рі, церковні видання), незважаючи 
на слабке здоров’я і похилий вік, 
Шептицький намагався відстоювати 
права церкви перед новою владою. 
У своїх зверненнях до молоді, бать-
ків, ченців митрополит закликав до 
цілеспрямованої праці, вірності іде-
алам церкви. Передбачаючи нарос-
тання репресій проти церкви, Шеп-
тицький таємно 1939 року висвятив 
на єпископа свого наступника — 
ректора Львівської духовної семіна-
рії о. Йосипа Сліпого. 

На початку Другої світової війни 
1941-45 років митрополит Андрей 
вітав відновлення української дер-
жавності і створення уряду Україн-

ської держави — Українського дер-
жавного правління на чолі з Яросла-
вом Стецьком. У 1941 році Шеп-
тицький очолив Українську Націо-
нальну Раду, а 1944 року — Всеу-
країнську Національну Раду. 

Засуджуючи переслідування єв-
реїв, звернувся з протестом щодо 
нищення єврейського населення у 
Галичині до рейхсканцлера Генріха 
Гіммлера. За згодою Андрея Шеп-
тицького значна кількість євреїв пе-
реховувалась у греко-католицьких 
монастирях і навіть у митрополичій 
резиденції. В 1942 році було видано 
пастирський лист митрополита Ан-
дрея “Не убий”, в якому містилися 
заклики до примирення політичних 
сил українського суспільства, засу-
джувалися політичні вбивства і міс-
тилися застереження про відлучен-
ня від церкви організаторів і вико-
навців подібних злочинів. Під час 
Другої світової війни Шептицький 
ставив питання про об’єднання всіх 
християн України навколо Київсько-
го патріархату в єдності з Римським 
престолом, але не знайшов розу-
міння з боку окремих ієрархів церк-
ви та української інтелігенції. 

Помер митрополит Андрей Шеп-
тицький 1 листопада 1944 року. По-
хований у крипті собору Святого 
Юра у Львові.

“Не убий”, або Духовний  
шлях митрополита Андрея

Митрополит Галицький, Архиєпископ  
Львівський, предстоятель Української  

церкви Андрей Шептицький, 1901-ий рік.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Напередодні цієї дати парох 
села о. Володимир разом із 
сільською громадою Великих 
Гаїв провів поминальну служ-
бу біля символічної могили в 
центрі села на честь тих, хто 
загинув за волю і незалеж-
ність України.

Не всі з депортованих змогли 
повернутись в Україну. Дехто помер 
ще дорогою до Сибіру, хтось — на 
чужині. Ті, що повернулись, про пе-
режиті страхіття розповідали роди-
чам, знайомим. Чому не дітям? Бо в 
багатьох з них діти народились вже 
там — в країні лютих морозів, суво-
рого клімату. У Великих Гаях живе 
дві чудові людини: вчителька мо-
лодших класів, відмінник народної 
освіти Неля Амвросіївна Ступак та 
вчителька української мови і літера-
тури Мирослава Михайлівна Бойко. 
Обидві народились в Сибіру.

Процитую витяги з наказу НКВС 
про виселення всіх українців, які пе-
ребували під владою німецьких оку-
пантів. Наказ № 0078-42 від 22 
червня 1944 року зобов’язував:

“1. Выслать в отдельные края 
Союза ССР всех украинцев, прожи-
вающих под властью немецких 
оккупантов;

а) выселение начать после того, 
как будет собран урожай и сдан го-
сударству для нужд Красной Ар-
мии;

б) выселение производить в 
основном ночью и внезапно, чтобы 
не дать скрыться и не дать знать 
членам семьи, которые находятся в 
Красной Армии”.

   Наказ був підписаний Берією і 
Жуковим. А вже 3 жовтня 1947 року 

ЦК КП(Б)У і Рада Міністрів УРСР 
прийняли таємну постанову № 11Б-
148-14 “Про порядок використання 
земель і майна, залишених після 
виселення націоналістів і бандитів”. 
До цього розбою і пограбування 
було залучено 13562 працівники ка-
ральних органів. Кількість депорто-
ваних насильницьким шляхом на-
раховувала 26332 сімей (це 77791 
осіб!). З собою дозволялось взяти 
речі, які важили не більше 500 кг на 
одну сім’ю. Багато людей загинуло 
ще дорогою до Сибіру, бо везли їх 
туди в товарних вагонах, в антисані-
тарних умовах. А тим, яким пощас-
тило повернутись, не повернули 
власних будинків: там вже жили чу-
жинці…

  Відлітали у вирій журавлі, зму-
чений потяг тягнув із собою у неві-
дому даль понівечені долі тисяч 
людей. Того дня з села забрали аж 

53 сім’ї, навіть сім’ю Зарихти, де 
було шестеро дітей і не було бать-
ка! Була ще така кара під кінець. 
Карою називалась графа, де чор-
ним по білому було написано: “Без 
повернення на те місце, де жили”. 
Але всі люди, наперекір перешко-
дам, правдами і неправдами нама-
гались повернутися тільки у Великі 
Гаї, на свою прабатьківську землю.

Із розповіді Нелі Амвросіївни 
Ступак:

— Дідусеві Андріяну дозволили 
поїхати в Україну. Я не знала, що це 
таке, тоді мені було років п’ять. 
Пригадую, коли прокинулась, то по-
трапила прямісінько в його обійми. 
Він підвів мене до великої валізи і 
врочисто сказав: “Це тобі від Украї-
ни”. Відкрили валізу і мене обдало 
таким духмяним ароматом, що аж у 
голові запаморочилось. Там до са-
мого вершечку було багато іграшок 

дивовижної форми. 
Це я так собі тоді по-
думала. Це ж яка до-
бра і щедра та Украї-
на, яка передала ме-
ні стільки подарунків. 
А дідусь взяв одну 
таку іграшку, про-
стягнув мені і сказав: 
“Бери, їж, це грушка, 
вона дуже смачна, у 
ній стільки сонця! Їх в 
Україні росте дуже 
багато”. 

Отаким було 
перше знайомство 
із Батьківщиною у 
малої Нелі та в ба-
гатьох дітлахів із 
Західної України, у 
яких нагло вкрали 
дитинство, та й не 
тільки. Адже наро-
дитись вона мала 
не в мальовничому 
селі Синівці (хати 
розмальовували у 
синій колір), де бу-
ла закопана пупо-
вина її роду і де б 
мала народитись, а 
в маленькому чужо-
му й холодному сибірському міс-
течку на Кемеровщині з осінньою 
сумною назвою Осінники, куди 
вивозили багато тисяч сімей за-
хідняків, не питаючи на те їхньої 
згоди…

 Згадує Мирослава Михайлівна 
Бойко:

— Мої батьки познайомилися 
вже в Сибіру. Тато був вивезений із 
свого рідного села Кудинівців. Там 
познайомився з мамою. Згодом на-
родилася я. Коли була маленькою, 
мама розказувала мені казки… про 
Україну. Я думала, що то така каз-

кова країна, і згодом спогади вили-
лись у такі поетичні рядки:

“Мене вітри сибірські колисали і 
не будили вранці солов’ї. А мама 
мені казку розказала, що в Україні є 
мої Гаї”.

Як важливо сьогодні всім нам, 
незважаючи на скрутні миті життя, 
пам’ятати, звідкіля ми, яких коренів, 
якого роду. Тільки національна 
пам’ять врятує Україну у найстраш-
ніші часи лихоліття. Про це нам сьо-
годні нагадує історія. Вона є, її не-
можливо викорінити чи переписати, 
бо вона записана на скрижалях 
українського генофонду.

“Выселение производить ночью и внезапно…”
Минає 65 років з дня депортації в Сибір 53 родин із села Великі Гаї

 Педагог Мирослава Михайлівна Бойко народилася в Сибіру.

Великогаївчанка Неля Амвросіївна Ступак 
пам’ятає своє дитинство в Осінниках.



П’ятниця, 26 червня 2015 року Час місцевий

Нове в законодавстві ●

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.

* мотоцикл МТ-11 в хорошому 
стані, ціна договірна. Тел. 29-91-
43, (050) 084-29-81.

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

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

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-

94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 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 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна.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 ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, Тер-
нопільський район, Орест Ми-
хайлович 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 ●

Управління Пенсійного 
фонду України в Тернопіль-
ському районі просить отри-
мувачів пенсій своєчасно по-
відомляти органи, що призна-
чають та виплачують пенсію, 
про прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, зміни в 
складі сім’ї, зміни місця про-
живання та інші обставини, що 
можуть вплинути на пенсійне 
забезпечення. Тел. для дові-
док: 53-50-72, 53-51-54.

Пам’ять ●

Лілія МАКУХ,  
провідний спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення  

управління соціального захисту 
населення Тернопільської 

райдержадміністрації.    

З 1 липня 2015 року набирає 
чинності Порядок надання 
пільг окремим категоріям гро-
мадян з урахуванням серед-
ньомісячного сукупного дохо-
ду (далі — Порядок), затвер-
джений постановою Кабінету 
Міністрів України від 
04.06.2015 № 389. Згідно з 
цим Порядком пільги з опла-
ти за користування житлово-
комунальними послугами, 
твердим паливом, скрапле-
ним газом, телефоном, а та-
кож послуг із встановлення 
квартирних телефонів будуть 
надаватись за рахунок суб-
венції з державного бюджету 
місцевим бюджетам за умо-
ви, якщо середньомісячний 
сукупний дохід сім’ї пільгови-
ка в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців не 
перевищує величини доходу, 
який дає право на податкову 
соціальну пільгу.

Дія цього Порядку поширюється 
на осіб, які мають право на пільги 
за соціальною ознакою згідно із 
Законами України:

“Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту” 
(учасники війни; члени сімей по-
мерлих чи загиблих ветеранів ві-
йни);

“Про основні засади соціаль-
ного захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в 
Україні” ( вдови (вдівці) та батьки 
померлих осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщи-
ною);

“Про жертви нацистських пе-
реслідувань”;

“Про соціальний захист дітей 
війни”;

“Про освіту” (пенсіонери, які 
раніше працювали педагогічними 
працівниками у сільській місцевості 
та селищах міського типу і прожи-
вають у них);

Основами законодавства Украї-
ни про охорону здоров’я  ( пенсіо-
нери, які раніше працювали медич-
ними і фармацевтичними працівни-
ками у сільській місцевості та сели-
щах міського типу і проживають у 
таких населених пунктах);

“Про бібліотеки і бібліотечну 
справу” (пенсіонери, які раніше 
працювали у бібліотеках у сільській 
місцевості та селищах міського ти-
пу і проживають у них);

“Про захист рослин” (пенсіо-
нери, які працювали у сфері захис-
ту рослин у сільській місцевості і 
проживають там);

“Про культуру” (пенсіонери, 
які раніше працювали в державних 
та комунальних закладах культури, 
закладах освіти сфери культури у 
сільській місцевості і селищах місь-
кого типу і проживають у них);

“Про охорону дитинства” (ба-
гатодітні сім’ї, дитячі будинки сі-
мейного типу та прийомні сім’ї, в 
яких не менше року проживають 
троє або більше дітей, сім’ї, в яких 
не менше року проживають троє і 
більше дітей, враховуючи тих, над 
якими встановлено опіку чи піклу-
вання);

“Про міліцію” (звільнені із 
служби за віком, хворобою або ви-
слугою років працівники міліції, 
особи начальницького складу по-
даткової міліції, особи рядового і 
начальницького складу 
кримінально-виконавчої служби; 
діти (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб началь-
ницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої служби, 
загиблих або померлих у зв’язку з 
виконанням службових обов’язків, 
непрацездатні члени сімей, які пе-
ребували на їх утриманні);

Кодексом цивільного захисту 
України( батьки та члени сімей осіб 
рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту, які за-
гинули (померли) або зникли без-
вісти під час виконання службових 
обов’язків; особи, звільнені із служ-
би цивільного захисту за віком, 
через хворобу або за вислугою ро-
ків та які стали інвалідами під час 
виконання службових обов’язків);

“Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи” (особи, які  
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, віднесені до ка-
тегорії 3; дружини, чоловіки та опі-
куни (на час опікунства) дітей по-
мерлих громадян з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 
віднесені до категорії 3, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою; сім’ї, які мають 
дитину-інваліда, інвалідність якої 
пов’язана з наслідками Чорнобиль-
ської катастрофи).

До членів сім’ї пільговика під час 
надання пільг належать особи, на 
яких згідно із законодавчими акта-
ми поширюються пільги: дружина 
(чоловік); їх неповнолітні діти (до 
18 років); неодружені повнолітні ді-
ти, визнані інвалідами з дитинства 
I та II групи або інвалідами I групи; 
непрацездатні батьки; особа, яка 
перебуває під опікою або піклуван-
ням пільговика та проживає разом 
з ним.

До сукупного доходу сім’ї піль-
говика включаються нараховані: 
пенсія; заробітна плата; грошове 
забезпечення; стипендія; соціаль-
на допомога (крім частини допо-
моги при народженні дитини, ви-
плата якої здійснюється однора-
зово, частини допомоги при уси-
новленні дитини, виплата якої 
здійснюється одноразово, допо-
моги на поховання, одноразової 
допомоги, яка надається відповід-
но до законодавства або за рі-
шеннями органів виконавчої вла-
ди та місцевого самоврядування, 
підприємств, організацій неза-
лежно від форми власності); до-
ходи від підприємницької діяль-
ності:  — для працездатних осіб, у 

яких відсутні доходи (крім осіб, які 
навчаються за денною формою 
навчання у загальноосвітніх, ви-
щих навчальних закладах, осіб, 
призваних на строкову військову 
службу), та фізичних осіб — під-
приємців, які обрали спрощену 
систему оподаткування та є плат-
никами єдиного податку першої 
групи, до сукупного доходу за 
кожнен місяць враховується дохід 
на рівні прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних 
осіб на відповідний місяць; — для 
фізичних осіб — підприємців, які 
обрали спрощену систему опо-
даткування та є платниками єди-
ного податку другої групи, до су-
купного доходу за кожнен місяць 
враховується дохід на рівні двох 
прожиткових мінімумів, установ-
лених для працездатних осіб, для 
фізичних осіб — підприємців, які 
обрали спрощену систему опо-
даткування та є платниками єди-
ного податку третьої групи, — 
трьох прожиткових мінімумів, 
установлених для працездатних 
осіб.

Пільговики, до сукупного доходу 
сім’ї яких входять доходи (крім 
пенсії та соціальної допомоги), або 
до складу сім’ї яких входять пра-
цездатні особи, подають до управ-
ління соціального захисту населен-
ня декларацію про доходи сім’ї 
пільговика за формою, а також до-
відки про доходи свої та членів 
сім’ї (крім довідок про розмір пенсії 
та соціальної допомоги) за шість 
місяців, що передують місяцю 
звернення, або документи, що під-
тверджують відсутність доходів за 
такий період.

У разі, коли середньомісячний 
дохід сім’ї в розрахунку на одну 
особу не перевищує величини до-
ходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу (1710 грн.),  піль-
говик має право на отримання 
пільг протягом шести місяців з мі-
сяця визначення відповідного пра-
ва.

Після закінчення шести місяців 
пільговику необхідно звернутись в 

управління соціального захисту на-
селення з необхідним комплектом 
документів для визначення права 
пільговика на отримання пільг на 
наступний період.

У разі, коли середньомісячний 
дохід сім’ї пільговика в розрахунку 
на одну особу перевищує величину 
доходу, який дає право на податко-
ву соціальну пільгу,  пільговик втра-
чає право на отримання пільг.

У разі зменшення доходу сім’ї 
пільговик має право звернутися до 
управління  соціального захисту 
населення для визначення права 
на отримання пільг з місяця звер-
нення. Надання пільг припиняєть-
ся: якщо пільговиком приховано 
або навмисно подано недостовірні 
дані про доходи будь-кого із членів 
сім’ї пільговика, що вплинуло на 
визначення права на пільги, — з 
місяця, в якому виявлено порушен-
ня; за заявою пільговика — з міся-
ця, що настає за місяцем її подан-
ня, якщо інше не обумовлено зая-
вою.

Сума пільги, перерахованої (ви-
плаченої) надміру внаслідок свідо-
мого подання пільговиком доку-
ментів з недостовірними відомос-
тями, повертається ним на вимогу 
структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення.

У разі, коли пільговик добро-
вільно не повернув надміру пере-
раховану (виплачену) суму пільги, 
питання про її стягнення вирішу-
ється у судовому порядку. Надання 
пільг на житлово-комунальні послу-
ги не зазначеним вище пільговим 
категоріям громадян здійснювати-
меться на попередніх умовах. 

Враховуючи зміни при наданні 
пільг,  управління соціального за-
хисту населення Тернопільськоїї 
РДА просить пільговиків, право на 
пільгу яких залежить від розміру 
доходу, протягом липня 2015 р. по-
дати в управління заповнену де-
кларацію. 

За додатковою інформацією 
звертатись за адресою: м. Терно-
піль, вул. М. Кривоноса,14, тел. 53-
25-90.

Пільги з 1.07.2015 року 
деяким категоріям громадян з оплати  

за користування житлово-комунальними послугами

Олена ВОДАРСЬКА,  
студентка 1 курсу 

філологічного факультету, 
спеціальності журналістика 

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Минуло 74 роки з того ча-
су, як гітлерівська Німеч-
чина напала на Радянський 
Союз. Жах війни Україні 
доводиться переживати 
знову.

Історичну паралель, де мину-
ле зустрічається з сучасним, 
мені вдалося побачити 22 черв-
ня  на відкритті виставки “Неза-
гоєні рани війни” у Державному 
архіві Тернопільської області.

Тернополяни, які прийшли на 
виставку, переглядали  воєнні 
фото зі зруйнованими будівля-
ми 70-річної давнини, інформа-
цію про табори смерті та вби-
тих… Ледь стримували сльози 
дивлячись на світлини з АТО і 
списки тернополян, що загину-
ли на Сході України. 

До глибини душі мене вразив 
“Заповіт” Бориса Гуменюка:

“…Ви ставите нам величні 
пам’ятники,

Не треба ніде карбувати 
Наших імен,
Просто пам’ятайте:
На цьому полі,
У цій землі,
Лежать українські солдати. 

І – все…”
Особливо  глибоко це сприй-

мається зараз, коли не з чуток 
розумієш, що війна близько.  

“Втрати українців — 8 мільйо-
нів. А скільки загинуло у складі 
інших армій. Точної цифри не 
знає ніхто…Це наш біль, наша 
історія, наш героїзм”,— каже 
кандидат історичних наук Петро 
Гуцал.  

Як ніхто, це знають ветерани. 
Саме вони були головними гос-
тями на відкритті виставки, по-
бачили її одними із перших.   

Війна — це не просто істо-
рична подія, факт чи статистика 
людських жертв – це долі лю-
дей, їх рідних. Війна – завжди 

зло, які б добрі наміри за цим 
не стояли.  “На чотирьох україн-
ських фронтах було мобілізова-
но близько шести мільйонів 
українців. За даними Інституту 
національної пам’яті, загинули 
3,5-4 млн осіб. 1,7 млн повер-
нулись каліками”,— розповідає 
політв’язень Ігор Олещук.

Виконуючий обов’язки керів-
ника апарату облдержадміні-
страції Віктор Шумада наголо-
сив: “Напевне, через те, що ми  
не так згадували війну, вона по-
вернулась до нас. Тому важли-
во пам’ятати  звитягу тих геро-
їв, які воювали за Україну 70 
років тому, і тих, що воюють за 
неї сьогодні”.

“Незагоєні рани війни”

30.06.2015 р. о 16 год. бу-
дуть проводитись заміри зе-
мельної ділянки площею 0,07 
га за адресою: с. Байківці, вул. 
Проектна, 16А для встановлен-
ня меж. Запрошуються землев-
ласники суміжних ділянок: Р.А. 
Баліцька, П.П. Фундитус та 
представник Байковецької сіль-
ської ради.



П’ятниця, 26 червня  2015 року14 Культура
Вітаємо! ●

Кумири ●

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

З 55-ти прожитих літ відомий 
тернопільський композитор 
та співак Ігор Вовчак 25  при-
святив українській пісні. Це  
роки насиченої професійної 
діяльності.  А якщо врахову-
вати, що Ігор музику любив з 
дитинства, навчався гри на 
баяні у музичній школі та са-
мотужки — на гітарі, активно 
брав участь у самодіяльності 
під час служби в армії, а по-
тім навчався у Київському 
інституті культури на орке-
стровому відділі, то можна 
твердити, що все життя Ігоря 
Вовчака — це музика, пісня, 
творчість. 

Особливо плідними, багатими 
на визнання були 90-ті роки, Ігор 
Вовчак взяв участь у кількох всеу-
країнських пісенних фестивалях. 
Спершу в 1993 році відбувся теле-
фестиваль “Романси Славутича”,  
потім була “Боромля”,  де став ла-

уреатом. Після цього   почалася 
активна співпраця з Національним 
радіо України, яка триває і до цьо-
го часу.  

У 1996 році в Черкасах став 
лауреатом фестивалю “Крізь тер-
ни до зірок”. А ще були “Пісня 
року”, кілька інших радіофестива-
лів, де  його пісні входили в трійку 
кращих.  У   “Пісні року” встано-
вив своєрідний рекорд:  виступав 
чотирнадцять разів. Був учасни-
ком заключного гала-концерту 
переможців у Чернівцях 1996 ро-
ку. Тоді пісня у  його виконанні 
“Мамина любов”, музику до якої 
написав Анатолій Горчинський на 
слова Миколи Луківа, посіла дру-
ге місце.  

 Вагомим  здобутком   став 
фестиваль “Осіннє золото”,  при-
свячений пам’яті   українського 
поета-пісняра Дмитра Луценка. 
Там Ігор Вовчак здобув премію йо-
го імені. Написав  вісім пісень на  
слова Дмитра Луценка , серед них 
“Зимовий вальс” і “Осінній вечір”, 
які  вважає кращими у своєму 
творчому доробку.   Записано чо-
тири аудіо-альбоми та чотири дис- ки, які зробили Ігоря Вов-

чака визнаним та попу-
лярним. 

 Був у житті співака та 
композитора  період, 
який він називає іспан-
ським чи заробітчан-
ським, коли виконував 
свої пісні на вулицях, ка-
фе Мадрида й інших єв-
ропейськи міст. 

Нині Ігор Вовчак пра-
цює у Острівській музич-
ній школі, навчає дітей 
гри на гітарі,  він соліст 
Тернопільського район-
ного  будинку культури, 
співпрацює з народним 
аматорським духовим 
оркестром “Доля” Терно-
пільського РБК.  Життя, 
особливо події Євромай-
дану, надихає на нові піс-
ні, композиції.

А 7 червня в Україн-
ському домі “Перемога” 
відбувся творчий вечір, 
приурочений 25-річній ді-
яльності композитора та 
співака Ігоря Вовчака. 
Зала ледве вмістила усіх 
бажаючих не лише тому, 
що вхід був вільним. За 

чверть століття Ігор Вовчак, хоч і 
не удостоївся високих звань, про-
те став істинно народним та улю-
бленим. Його пісні однаково по-
пулярні у професійних мистецьких 
колах, їх співають на весіллях, ве-
чірках, родинних святах, вважаючи 
за народні.

Чарівна ведуча вечора, режи-
сер та співачка Ярослава Декалюк 
розповідала про життєвий та твор-
чий шлях Ігоря Вовчака. Звучали 
вітання від його друзів та колег, 
зокрема поетів Володимира При-
сяжного, Євгена Зазуляка, Богда-
на Мельничука, Валерія Залізного, 
заслуженого діяча мистецтв Украї-
ни Ореста Савки, громадської ді-
ячки Тамари Пістун, голови това-
риства ім. Б. Лепкого Богдана Ку-
сеня, начальника відділу культури 
Тернопільської РДА Андрія Галай-
ка, директора Острівської музич-
ної школи Степана Бородая та ін-
ших щирих прихильників творчості 
співака та композитора. Свою му-
зику та пісні дарували заслужений 
діяч мистецтв України, скрипаль 
Володимир Довбня, вчителі та учні 
Острівської музичної школи, на-
родний аматорський  духовий  ор-
кестр “Доля” Тернопільського ра-
йонного будинку культури.

Ігор Вовчак: чверть століття на сцені

Тернопільський композитор та співак Ігор Вовчак.

Галина ЮРСА. 
Фото автора.

“Мистецтво очищає нашу 
душу, робить нас красиві-
шими, шляхетнішими,  
добрішими. 

Художника породило вічне 
прагнення людини до прекрасно-
го і бажання вдосконалювати се-
бе і навколишній світ”, — сказала 
завідуюча сектору мистецтв Тер-
нопільської обласної бібліотеки 
для молоді Наталя Терлецька, 
відкриваючи виставку творчих ро-
біт молодої тернопільської худож-
ниці Світлани Фаленди.  Понад 
двадцять років  у бібліотеці  діє 
картинна галерея “Мистецька па-
літра”, де експонуються творчі 
роботи іменитих художників та 
початківців.

Нині тут можна помилуватися 
графічними роботами Світлани 
Фаленди. “Велике місто поглинає 
людину, вона почувається неза-
тишно. Їй важко проявити себе, 
знайти  власне “Я”. На неї тисне 
інформація, реклама, урбаніза-
ція”, —  пояснила Світлана Фа-
ленда задум створення серії.

 Це не перша виставка моло-
дої художниці. Свої роботи Світ-
лана Фаленда не раз представля-
ла у рідному місті, Львові, Одесі. 

Дівчина веде активну громад-
ську діяльність.  Світлана  була 
організатором соціальних про-
ектів у міжнародній організації 
AIESEC, брала участь в організа-
ції  фестивалю культур “Global 

Village”, була волонтером чемпі-
онату Європи з водо моторного 
спорту у Тернополі, стала ініціа-
тором і організатором виставки 
“Мистецький Тернопіль” в рам-
ках проекту “Школа молодого 
реформатора”.  Крім того, здо-
буває освіту в Українській акаде-

мії друкарства, пише наукову 
роботу.

На виставку картин Світлани 
Фаленди завітали заслужені ху-
дожники України Євген Удін та 
Ярослав Омелян, які дали високу 
оцінку творчим роботам молодої 
тернопільської художниці.

Талановиті земляки ●

“Загублені в місті” 
від Світлани Фаленди

Тернопільська художниця Світлана Фаленда, заслужені  
художники України Євген Удін (зліва) та Ярослав Омелян.

Ігор Вовчак (зліва), ведуча концерту, режисер та співачка  
Ярослава Декалюк, мама Ігоря Вовчака пані Галина,  

заслужений діяч мистецтв України, скрипаль Володимир Довбня.

Виконавчий комітет Лозів-
ської сільської ради, керуючись 
ст. 16, 17, 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяль-
ності», Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 травня 2011 р. 
№555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення про-
ектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», пунктом 42 час-
тини першої ст. 26 закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні» повідомляє, що Лозів-
ською сільською радою прийняте 
рішення № 423 від 15 травня 2015 
року «Про розробку генерального 
плану сіл Лозова та Курники» .

Генеральний план села — осно-
вний планувальний документ, який 
установлює в інтересах населення 
та з врахуванням державних за-
вдань напрямки і межі територі-
ально розвитку населеного пункту, 
функціональне призначення і буді-
вельне зонування території, міс-
тить принципові рішення щодо 
розміщення об’єктів загальносіль-
ського значення, організації 
вулично-дорожньої мережі і до-
рожнього руху, інженерного об-
ладнання, інженерної підготовки і 
благоустрою, захисту території від 
небезпечних природних і техно-
генних процесів, охорони природи 
та історико-культурної спадщини. 
Виконком Лозівської сільської ра-
ди просить жителів сіл Лозова та 
Курники до співпраці щодо розро-
блення генерального плану цих 
населених пунктів шляхом внесен-
ня відповідних пропозицій.

Відповідальні за організацію 
розгляду пропозицій — сільський 
голова , секретар сільської ради. 
Зауваження та пропозиції прийма-
ються за адресою с. Лозова, вул. 
Грушевського, 46. Тел. 29-86-42.
Лозівський сільський голова 

В.М. ГУЛЬ.

Щиросердечно 
вітаємо з ювілеєм 
інженера Терно-
пільського район-
ного будинку куль-
тури Оксану  
Я р о с л а в і в н у  
ДАННІКОВУ.

Від Бога – здоров’я,

               від людей – шани,

В серці – спокою, життєвої відваги,

Робити добро і вершин досягати,

Сяяти красою, мов квіти весни,

У долі – багатства, достатку, добра

На многії і благії літа!

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Щиро вітаємо з 50-літтям голов-
ного бухгалтера відділу культури 
Тернопільської РДА Ларису  
Анатоліївну КОРЧИНСЬКУ. 

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки!

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Колектив ПП “Агрон” щиро вітає 
з днем народження штукатура  
Олега Андрійовича МЕЛЬНИКА 
та водія Віктора Васильовича 
ШУГЕТУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

Щиро вітаємо з ювілеєм депу-
тата Великоберезовицької селищ-
ної ради Олега Івановича  
БАКАЛЬЦЯ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує Вам багато літ.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня депутата Великоберезовицької 
селищної ради Павла Петровича 
ЯНОВСЬКОГО.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з днем наро-
дження працівника школи Галину 
Василівну БОЛДИЖЕВУ.

Нехай щастить Вам у житті,

І вдача буде наполеглива, завзята.

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

  

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з 
днем народження  соціального пра-
цівника Надію Борисівну  
ПРОЦАЙЛО.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають  життям усі найкращі мрії

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

Телефон “гарячої лінії”  
з питань підтримки 

та розвитку  
підприємництва Тернопіль-

ського 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.



Суботній вечірП’ятниця, 26 червня  2015 року15
Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №24 

від 19 червня 2015 року.

— Не шкодуєш, що заміж вийшла? 
— Та що ж я не людина?!.. Шкода його, 

звісно... 

У мaршрутці стaренька довго дивиться нa 
студента, який жує жуйку, потім нахиляється 
і каже: 

— Даремно, синку, ти мені все це розпо-
відаєш. Я глуха.

О! Коли я згадую про неї, голову відвіду-
ють дивні думки, серце починає радісно би-
тися, на обличчі з’являється надія і дурнува-
та посмішка, а очі світяться щастям… 

— О, і хто ж вона? 
— П’ятниця! 

— Коханий, прокидайся, будильник дзво-
нить! 

— Я сплю… Передай, що я йому пізніше 
сам передзвоню. 

Ніщо так не бадьорить зранку, як фраза: 
“Ми проспали!”.

— Тату, я поцілив каменем у сусідський 
“Лексус”.

— Іди геть, хлопчику, я тебе не знаю! 

Посадили собаку охороняти машину. 
Вранці прийшли — коліс немає. На склі за-
писка:

“Собаку не сваріть, вона гавкала”. 

— Які засоби ви використовували для  
самоосвіти? 

— Граблі.

Гороскоп ●

Цей тиждень не дасть вам розслабитись. 
Складнощі на шляху до мети зможете подо-
лати, тільки озброївшись  терпінням та під-
тримкою свого оточення. Власні амбіції в цей  
час краще не демонструвати. Якщо ви йдете 
не відпочинок — бережіть свої речі, цінності 
та документи, можливі крадіжки.

Тиждень обіцяє принести багато приємних 
вражень. Пристрасті, що вирують навколо, не 
зможуть сколихнути вашої рівноваги. Дове-
деться також  поборотись з лінню, аби мати 
змогу повністю віддаватись роботі над пер-
спективними проектами та ідеями. Тиждень 
буде вдалим для короткочасних поїздок на 
відпочинок. Будьте обережними при догляді 
за домашніми тваринами, особливо у чет-
вер.

Не відкладайте планів, готових до втілен-
ня, проте не радимо братись за декілька 
справ одночасно. Правильно розставте пріо-
ритети, знайдіть підтримку серед близьких, 
особливо колег. Старайтесь не дратуватись у 
ситуаціях, де хтось намагатиметься чинити 
вам супротив. Обережно за кермом у чет-
вер.

Якщо у ваші плани входили поїздки, то на 
цьому тижні вони наповнять ваше життя  
припливом різноманітностей. Поділ інтересів 
з оточуючими допоможе завести нові корисні 
знайомства. Романтичні тенденції поки що 
лише вимальовуються, проте у любовних 
справах вам пощастить. Обережно на воді у 
середу ввечері та у четвер.

Необхідність побути наодинці в цей період 
життя заслуговує на увагу,як ніколи. Виділіть 
на це один або два дні, проте, саме в цей 
тиждень, одночасно, є дуже важливим спілку-
вання зі старими друзями. Не полінуйтеся — 
зателефонуйте або напишіть своїм близьким. 
Завдання тижня — зберегти баланс між пра-
цею та відпочинком. Не відмовляйтесь від 
спільних заходів з партнерами по бізнесу.

Вам може здатися, що оточуючі грають не 
за правилами, або порушують взаємні 
забов’язання.  Навіть ваша вроджена точність 
та акуратність можуть давати збій. Тому неба-
жано брати на себе зайвих обов’язків і спокійно 
працювати над поточними справами. На вихід-
них обов’язково знайдіть час для відпочинку.

Ваша увага знову концентрується на мате-
ріальних та побутових питаннях, але за рутин-
ними справами не упустіть можливості позна-
йомитись із дуже незвичайною особою. По-
між тим, приділіть час  собі. Цей тиждень для 
вас — світ нових можливостей. Також цей час 
є сприятливим для відпочинку, розваг, пізна-
вальних поїздок. Дотримуйтесь правил без-
пеки на дорозі у четвер.

Зараз ви, як ніколи, чутливі й легко можете 
втратити позиції у сфері фінансів та близьких 
стосунках. Тому краще не ініціювати великих 
покупок та розпланувати свій бюджет, а осо-
бистісні стосунки напоказ не виставляти. 
Звертайте увагу на серйозні робочі проекти і 
не відволікайтесь на порожні розмови. Бере-
жіть своє здоров’я і не ризикуйте у четвер.

Тиждень не дуже звеселить вас невизначе-
ністю у справах і стосунках. Вам доведеться 
посилити використання своїх дипломатичних 
здібностей, щоб зняти напругу в колективі.  Не 
намагайтесь контролювати оточення, але регу-
люйте своє ставлення до нього і використовуй-
те все,  що може бути корисним. В особистих 
справах можливі зриви.

На наступний тиждень ретельно плануйте 
свій бюджет. Коштовності краще купувати у 
першій половині тижня і в суботу, але подумай-
те про компенсацію витрат. Коли буде важко 
розібратись в почуттях, старайтесь контролю-
вати спалахи ревнощів і не надумуйте різних 
приводів на цю тему.

Особливий акцент зробіть на фінансах. Ста-
райтесь своєчасно отримувати необхідну ін-
формацію і використати можливості з вигодою 
для себе. В четвер намагайтесь не брати учас-
ті в конфліктах, стримуйте емоції. Обережно 
при переході вулиці та з електроприладами.

Тиждень обіцяє багато перемін та усіляких 
сюрпризів. Задавайте ритм справам, про які 
давно мріяли. Саме час втілювати мрії в жит-
тя. На особистому фронті багато запеклої 
боротьби, очікуйте  позитивних результатів, 
що вирішать ваше майбутнє.

від Івана Круп'яка з 29 червня по 5 липня

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.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Вітаємо! ●Місія ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка IV курсу відділення 

“Журналістика” ТНПУ  
ім. В. Гнатюка.

Свята місія... Час, коли мож-
на справді зупинитися і заду-
матись над своїм життям, 
час, коли в тишині чується 
Божий голос, що промовляє 
до тебе, час, коли душа во-
скресає для Христа і 
з’єднується з ним. Це щастя 
завітало у церкву Архангела 
Михаїла, що у Курниках.

Урочисте відкриття місії розпо-
чалося  24 травня зустріччю пара-
фіян села Курники і навколишніх 
сіл з  духовенством. Діти привіта-
ли високопреосвященного архиє-
пископа і митрополита 
Тернопільсько-Зборівського УГКЦ 
Василія Семенюка, який прибув 
поблагословити початок місії, 
отців-редемптористів Михайла 
Шевчишина та Віталія Вітлецько-
го, які, власне, й проводили семи-
денну місію. Дівчатка вручили ко-
ровай владиці Василію, який ви-
ступив з напутніми словами, свя-
щеннослужителів зустрічали з хо-
ругвами та биттям у дзвони, чим 
сповіщали всім, що нарешті у їх-
ньому селі розпочинається місія, 
велике свято.

Від імені громади  до духівни-
цтва звернувся сільський голова 
Володимир Миколайович Гуль.  На 
порозі храму святого Архангела 
Михаїла парох о. Мирон привітав 
місіонерів та передав їм символіч-
ний ключ від сільської святині. Від 
цього моменту місіонери стали 
господарями на період місії. 

Місія розпочалася архиєрей-
ським молебнем до Божої Матері. 
Після завершення відправи митро-
полит Василій та отець-митрат 
Михайло поблагословили початок 
місії та закликали жителів Курників 
долучитись до цієї великої події.

За словами отця-митрата Ми-
хайла Шевчишина, свята Місія від-
бувається раз на 50-70 років. В 
Курниках Місія відбувається вдру-
ге. Як розповіла жителька Курник 
Ганна Крись, місія тут відбулася у 
квітні 1936 року. Пані Ганна збере-
гла образочок, який передала їй 
мама, яка була присутня на місії. 

Перший день святої місії завер-
шився спільним виконанням релі-
гійних та патріотичних пісень під 
стінами сільського храму. Співали 
всі. Це були чудові миттєвості  ве-
ликої духовної єдності.

Місія тривала з 24 по 31 травня. 
Ранкові та вечірні богослужіння 
гуртували в місцевому храмі тих, 
хто прагнув засіяти у свої серцях 
зернини Божого Слова. Кожен 
день місії був присвячений певній 
темі, яку розкривав у своїх науках 
митрат Михайло Шевчишин. Місій-
ні науки виголошувалися на бого-
служіннях зранку і ввечері. Кожен 
день приносив щось особливе: бу-

ли різні науки для дітей, подружніх 
пар, жінок, чоловіків. Отці-місіонери 
закликали  до роздумів про правди 
віри та її поглиблення, до проба-
чення,  доброго і ретельного при-
готування до сповіді та говорили 
про десять Божих заповідей, які є 
конкретними дороговказами, як 
стати щасливим.

Під час місії в селі панувала 
святкова атмосфера, радість, під-
несення, немов настало велике 
свято Пасхи. Незважаючи на те, 
що це були звичайні робочі дні, всі 
парафіяни залишали всю домаш-
ню роботу і поспішали на святу лі-
тургію і божі науки.

Усі також  мали змогу приступи-
ти до  мощей Блаженного Миколая 
Чарнецького, під час усіх днів місії 
відбувалася сповідь і причастя, 
благословення дітей та батьків. 
Молодь в часі місії мала нагоду по-
думати про зустріч Бога у своєму 
серці, різні вибори, які постають 
перед ними і відповідальність за 
них.

В місії брали участь семінарис-
ти. Вони збирали навколо себе 
багато дітей та молоді. Семінарис-
ти підготували для дітей безліч за-
хоплюючих ігор. З молоддю та ді-
тьми виконували танці, вивчали 
пісні. Дуже хороший приклад по-
давали дітям, зворушливі посміш-
ки дітей свідчили про те, що їм 
дуже весело. Після цього, діти зро-
зуміли, що Бог з ними не тільки в 
церкві або під час молитви, а усю-
ди, отже, в серці. Семінаристи 
проводили конкурс між молоддю і 
старшими людьми, а також горіла 
святкова ватра.

На закінчення місії усі взяли 
участь у Службі 
Божій та при-
ступили до свя-
того причастя. 
Після літургії 
владика уділив 
повний відпуст 
усім тим, хто в 
часі місії при-
ступив до святої 
тайни покаяння 
та прийняв свя-
те причастя. 
Опісля було 
благословення. 
Спеціально для  
такої величної 
події у Курниках 
був виготовле-
ний місійний 
хрест, орієнтов-
на вага якого 
сягала 300 кіло-
грамів. Чолові-
ки, які були при-
сутні на місії, 
несли хрест до-
вкола села і піс-
ля цього, аби 
увіковічнити цю 
подію, встано-
вили його біля 
храму св.  
Архангела Ми-

хаїла. На пам’ятку про місію кожно-
му давали образочки з печаткою і 
датою цієї величної події.

Дякуємо Богові за те, що він по-
благословив спільноту цими святи-
ми місіями, які закарбуються  
в пам’яті  надовго і залишаться  
в серцях кожного, хто брав участь 
в них.

Ця значуща  подія відбулась на 
високому рівні завдяки, перш за 
все, місцевим жителям, які при-
клали неабияких зусиль. Голова 
церковного комітету, парох міс-
цевого храму о. Мирон Сачик, 
сільський голова Володимир Гуль 
дякували усім за небайдужість, 
розуміння і згуртованість. Ви-
словлюємо подяку Марії Кухарук, 
яка спекла чудовий духмяний ко-
ровай; Юрію Крисю, Мирославу 
Воркуну, Андрію Скочилу,  які ви-
готовили дубовий місійний хрест; 
Нестору Малявському, Ігору Кіз-
лику, Юрію Рудому, Олегу Олій-
нику – зробили необхідний ре-
монт; церковному хору на чолі з 
Дарією Михайлівною Ткач; Марії 
Миц — за підготовку дітей до зу-
стрічі з владикою. Особлива по-
дяка Євгену Пастернаку, дирек-
тору СТОВ “Дружба” Наталії  
Янкевич, Петру Лагішу, Андрію 
Дзендзелю.

Дороговказ, або Час,  
коли воскресає душа

Громада Курників та гості села під час місії.

Вулицями села — з місійним хрестом.

Встановлення місійного хреста  
на подвір’ї церкви св. Архангела Михаїла у с. Курники.

Педагогічний ко-
лектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає 
з 50-річчям Галину 
Петрівну ФЕДИК.

Хай щастя приходить 

         і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З 18-річям 
щиро вітаємо 
донечку, се-
стричку, внуч-
ку, племінни-
цю Ірину  
А н д р і ї в н у 
ЩУРКО з  
с. Буцнів Тер-
нопільського 
району.

Хай Твоє 

        життя буде, мов квітучий сад, 

А в цьому саду

Щоб цвіли найкращі квіти землі.

Серед них — скромні ромашки надії,

Білі лілії вірності, червоні троянди кохання. 

Хай над Тобою буде сонце ясне,

А небо чисте, голубе,

Не забувай, що Божі руки 

Завжди підтримують Тебе.

З повагою — мама Іванна, тато 
Андрій, сестра Оля, бабусі 

Марія і Володимира,  
тітка Катерина, сім’ї Юречко  

та Древніцьких.

21 червня відсвяткувала своє 
60-річчя дорога дружина, любляча 
матуся, бабуся, хресна мама  
Ольга Іванівна ЮРЕЧКО з с. Буц-
нів Тернопільського району.

Прийміть найкращі наші привітання

Яскравих квітів незабутній цвіт,

Нехай це добре, щире привітання 

Звучить для Вас ще сотню літ.

Вже срібні нитки заплелись у скроні, 

Вже діти дорослі й онуки ростуть, 

А серце таке ж молоде, як і досі,

Руки спочинку ніяк не знайдуть.

Хай Бог милосердний з високого неба 

Дарує усе, чого тільки треба.

А Матінка Божа, цариця свята,

Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою — чоловік Михайло, 
сини Роман та Ігор, невістка 

Тетяна, внучка Вікторія, 
похресник Ігор та вся родина.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського вітає з 
днем народження вчителя біології і 
хімії Ольгу Іванівну ІВАНІЦЬКУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою, 

Здоров’я, щастя і добра!

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження педагога-організатора 
Ганну Романівну ДРАБИК, вчите-
ля історії Ірину Степанівну  
ГЛАДКУ, вчителя математики  
Марію Богданівну БЕРДІЙ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя

Та буде кращим майбуття.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає  
з 30-річчям Надію Юріївну  
БЕЗПАЛЬОК.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

З днем народження вітаємо 
технічного працівника  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксану 
Броніславівну АНТКІВ. 

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе. 

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя німець-
кої мови  Галину Ігорівну  
КОРОЛИШИН, вчителя основ 
здоров’я Євгена Володимирови-
ча ІВАНЮТУ, вчителя біології 
Оксану Богданівну ПРАЦІНЬ.

Бережи Вас доленька-доля

Від образ, від лукавства і бід,

Хай зійде Всевишнього воля —

Жить на світі хоча б до ста літ!


