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Табірне літо

Тетяна Шовдра  
з Великих Бірок 
служить в армії 

Ізраїлю: враження.

    6 стор.

“Веселі канікули  
з Богом”  

у Баворові.

Наталя ЧИКАЛО, 
вчитель історії НВК 

“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-гімназія імені С. Балея”.

19  
днів тривало 
табірне життя 
у пришкільно-
му таборі 

“Дивосвіт” при  НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.- гімназія ім. С. Балея”, 
що діяв з 2 по 19 червня 
2015 року. Тут перебувало 
25 дітей.

2 червня відбулось урочисте 
відкриття пришкільного табору 
“Дивосвіт”.  Робота табору роз-
почалась з внесення Державно-
го прапора України та виконан-
ня Державного гімну.  Вся ді-
яльність оздоровчого табору 
проводилася відповідно до за-
твердженого плану роботи. Ви-
хователі табору доклали чимало 

зусиль, щоб діти були щасливи-
ми, приємно враженими від від-
починку, щоб кожен день для 
них був повен незабутніх вра-
жень. 

Ефективно  було сплановано  
виховну роботу за напрямками 
діяльності. Фізичний розвиток 
— гімнастика, змагання, пішо-
хідні екскурсії, рухливі ігри. Піз-
навальний розвиток — відкриття 
різноманіття і краси оточуючого 
світу, вчитися бути відповідаль-
ним. Естетичний розвиток — че-
рез музику, книгу, живопис, від-
відування музеїв. Творчий роз-
виток — участь у змаганнях, 
конкурсах, заняття в гуртках. 
Екологічний розвиток — дбай-
ливе ставлення до природи, пі-
клування про рослини, участь у 
трудовій діяльності. Військово-
патріотичний розвиток —  спри-
яє вивченню історичного мину-
лого своєї Вітчизни, формуван-
ня патріотичного духу молоді,  

готовності в будь-який момент 
захистити честь,  свободу і не-
залежність своєї держави.

Щоб зробити відпочинок ді-
тей максимально комфортним і 
корисним, педагоги табору ре-
гулярно збиралися на “творчі 
наради”. Постійно працював 
“Банк ідей” для обговорення 
ефективності виховних заходів.  
У загонах прводилися медичні 
бесіди: “Особиста гігієна і пра-
вила її дотримання”, “Харчові 
отруєння та їх профілактика”, 
“Чисті руки — запорука 
здоров’я”, “Увага! Лісові ягоди і 
гриби!”.

Дотримуючись гасла “Здоро-
ва нація — здорові діти”, вихова-
телі табору разом із медичною 
сестрою проводили профілак-
тичну роботу. У таборі відбулися 
День здоров’я, День здорового 
харчування.    Усі учні були охо-
плені гуртковою роботою спор-
тивного та творчого напрямків.  

За період табору було про-
ведено заходи: “Свято відкрит-
тя табору — “Подорож на галя-
вину знайомств”,  конкурс ма-
люнків на асфальті “Ми роду 
козацького діти, землі україн-
ської цвіт”, “Подорож у країну 
небезпечних предметів (день 
безпеки життєдіяльності)”, ви-
конання святкових пісень “Гей, 
зіграй музико, так, щоб світ 
тремтів”, спортивні змагання, 
робота гуртків за інтересами у 
БТШ, фотовиставка “Посміхніть-
ся, вас знімають”, уявна подо-
рож “Мандруємо Європою”, єв-
роквест “Україна-європейська 
держава”, проект “Україна в мо-
їх мріях” (усна бесіда),  бесіда 
“Правила безпеки в громад-
ському транспорті”, вікторина 
“Чи знаю я історію України?”,  
конкурс гуморесок, виготовлен-
ня “Табірного дерева вражень”, 
екскурсії. 

Продовження на 12 стор.

Одна з найактивніших учасниць табору “Дивосвіт” — учениця 5-А класу 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені С. Балея” Христина Чубко.

    7 стор.

“Файне місто” – 
нова столиця  

на фестивальній 
мапі України.

   3 стор.

Віктор Литвинчук: 
“Адміністративно-

територіальна 
реформа – спільна 

відповідальність 
виконавчої  

та представницької 
влад області”.
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Традиції ●

Героям слава! ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА,  
Олена ГОЦКО.

Недільної сонячної днини у 
селі Лозова було весело, га-
мірно, лунала музика. Адже, 
за доброю традицією, в 
останню неділю червня в  Ло-
зовій  міні-футболом і святко-
вим концертом відзначають 
День села.
   
Святкування розпочалося на 

сільському стадіоні міні-футболом 
імені Василя Гоцка між вулицями 
села. Кожна вулична команда мала 
свою назву, їх було шість: “Юність”, 
“Набережна”, “Урожай”, “Дизель”, 
“Джерело”, “Колос”. У турнірі бра-
ли участь наймолодші гравці села 
— команда “Бескиди-Ю”. Вже 39-
ий рік поспіль на Лозівському ста-
діоні  відбувається міні-футбол на 
кубок імені Василя Гоцка. 

Перш ніж розпочати турнір, фут-
больні команди і усі  присутні 
пом’янули хвилиною мовчання Ге-
роїв України, які віддали своє жит-
тя за  незалежність нашої держави. 
Капітани команд підняли жовто-
блакитний прапор, пролунав Дер-
жавний гімн України — турнір роз-
почато. Перед грою до команд 
звернулися з щирими побажання-
ми вдалих стартів і перемог один із 
засновників кубка — депутат Тер-
нопільської районної ради Антон 
Костик, Лозівський сільський голо-
ва Володимир Гуль, брат засно-
вника кубка Василя Гоцка Петро 
Гоцко, який приїхав з Дніпропе-
тровська, дочка  засновника Анже-
ла Гоцко, голова оргкомітету Ми-
хайло Шемеля. На футбольному 
турнірі був присутній син засновни-
ка міні-футболу, соліст гурту “Хо-
лодне сонце” Василь Гоцко. 

Першими вийшли на футбольне 
поле команди “Урожай” і “Джере-
ло”. На іменний турнір, аби показа-
ти свої успіхи, завітала дитяча ко-
манда із Довжанки. Ця гра була 
цікавою і незабутньою, юні футбо-
лісти показали хорошу гру і ко-
мандний дух. Але перемогли силь-
ніші: завдяки гарячій підтримці ве-
ликої кількості вболівальників гос-
подарі поля отримали впевнену 
перемогу. З рахунком 5:0 перемо-
гла  дитяча лозівська команда 

“Бескиди-Ю”. Опісля цього поча-
лась запекла боротьба за кубок 
між командами “Юність”, “Дизель”, 
“Набережна”, “Урожай”, “Джерело” 
і “Колос”. Кожна із команд-учасниць 
турніру демонструвала злагоджену 
командну гру, бійцівський дух і 
прагнення перемоги.

Свято проходило на славу, ста-
діон був заповнений глядачами-
вболівальниками від старого до 
малого, футболісти грали впевне-
но. Футбол тривав до вечора, ко-
манди показали хороші результа-
ти, але лідером став сильніший. 
Після футбольного турніру на ста-
діоні відбулося нагородження 
команд-учасників. Вітав перемож-
ців і вручав кубки, призи голова 
оргкомітету Михайло Шемеля. У 
загальнокомандному заліку перше 
місце здобула команда “Набереж-
на” (капітан Андрій Шпилюр), яка 
грала напружено і  пропустила най-
меншу кількість м’ячів. На другу 
сходинку п’єдесталу піднялась ко-
манда “Джерело” (капітан Василь 
Синютка), яка показала високі ре-
зультати. Третє місце вибороли 
гравці команди “Урожай” (капітан 
Сергій Янкевич). Четверте місце 

турнірної таблиці посіли учасники 
команди “Дизель” (капітан Тарас 
Льошка), на п’ятій сходинці — ко-
манда “Юність” (капітан Назар Ру-
дий), шоста позиція — у команди 
“Колос” (капітан Володимир  
Носик). Переможці отримали кубки 
і медалі. Також було відзначено ди-
тячу команду “Бескиди-Ю”, яка 
отримала найбільше симпатій гля-
дачів. У номінації “Найкращий во-
ротар” відзначили воротаря коман-
ди “Урожай” Андрія Гоцка, кращим 
гравцем обрано учасника команди 
“Набережна” Андрія Шпилюра, 
кращим бомбардиром став футбо-
ліст команди “Дизель” Степан Цап, 
а найкращий гол цього сезону за-
бив Сергій Фарботняк із команди 
“Дизель”.

Святкові урочистості  продовжи-
лись у місцевому будинку культури. 
Відбувся концерт, приурочений 
Дню села і Дню Конституції, який 
підготувала директор БК с. Лозова 
Дарія Ткач. 

... Зазвучали сумні акорди, ве-
дучі свята Наталя Вінярчук і автор 
цих рядків поетичним словом роз-
почали цей захід. Згадали і 
пом’янули хвилиною мовчання тих, 

які зуміли рішуче стати до бороть-
би зі злом, заплативши за пере-
могу надвисоку ціну — власне 
життя. Це Герої Небесної сотні і 
бійці АТО. Опісля цього Дарія Ткач 
і Наталя Руда виконали задушевну 
пісню “Маки червоні”. Милувала 
слух глядачів і пісня “На мирних 
житніх колосках”, яку співали Да-
рія Ткач і Любов Солтис. З уст 
ведучих гордо звучали імена жи-
телів села Лозова, які зараз про-
ходять службу в зоні АТО, захища-
ючи рідну землю від російського 
агресора. Це справжні герої і від-
дані сини України: Олег Миросла-
вович Стефанишин, Ігор Володи-
мирович Миц, Олег Миколайович 
Ратушняк і Павло Дмитрович  
Гоцко. Низький уклін їм і їхнім ро-
динам! 

Ведучі свята постаралися не 
обминути увагою нікого, згадали 
багатодітні сім’ї, новостворену 
сім’ю та подружні пари, які про-
жили під одним дахом 50 років і 
вшанували їх щирими словами, 
задушевними піснями. Зачарову-
вали співом юні солістки — учени-
ці НВК “Лозівська ЗОШ  

І-ІІІ ст.-ДНЗ” Аліна Кубрак, Тетяна 
Гриньків, Уляна Ковалик, Діана 
Найда, Катерина Логін піснями: 
“Село моє”, “Гуси білі”, “Садочок”, 
“Василечки”, “Це мій рідний край”. 
Дівчатка виступили на славу, під-
готувала їх художній керівник Інна 
Дозорцева. А далі лунали пісні — 
величні і веселі, замріяні, радісні, 
тужливі у виконанні місцевого на-
родного самодіяльного 
фольклорно-етнографічного колек-
тиву “Горлиця” під керівництвом 
Дарії Ткач. У їхньому виконанні зву-
чали пісні: “Україно, молюся за те-
бе”, “Неопалима купина”, “Запо-
рожці”, “Повертайтесь, лелеки, до-
дому”, “Осанна життю”. 

Для футболістів, які взяли участь 
у турнірі з міні-футболу, художній 
керівник  Інна Дозорцева виконала 
“Пісню солов’їну”. Родзинкою за-
ходу став духмяний, гарно прикра-
шений святковий коровай, який 
був вручений Лозівському сільсько-
му голові Володимиру Гулю. Воло-
димир Миколайович привітав усіх 
зі святом, подякував, що зібралось 
так багато глядачів місцевих та із 
сусідніх сіл, побажав усім міцного 
здоров’я, радості та добробуту. 
Щиро, лише так, як вміють діти, 
піснями радували глядачів Аліна 
Кубрак піснею “Молюся” і Уляна 
Ковалик заспівала “Молитву дити-
ни”. Пісня “Спогад” звучала  у ви-
конанні жіночого тріо у складі: Лю-
бові Солтис, Марії Миц і Тетяни 
Ховрат.  Мелодія кохання звучала у 
пісні “Не сумуй”, яку виконав дует у 
складі  Бориса Гриньків і Наталі 
Рудої. Концертна програма завер-
шилась на веселій ноті. Вікторія 
Гуменна заспівала пісню “Україна 
— вишиванка”, а дівчатка Наталя 
Миц, Аліна Миц,Тетяна Гриньків, 
Катерина Логін і Діана Найда по-
дарували глядачам танцювальний 
номер. Усі учасники виконали 
“Многая літа”. 

Свято завершилося. Позитивні 
емоції і радість переповнювали 
кожного, хто завітав цієї погожої 
днини на свято. Хочеться вірити, 
що День села буде проводитись 
щороку, і в наступні роки буде щи-
рою підтримка від глядачів і творча 
— від односельчан.

Лозова святкувала День села

З храмовим празником церкви  
Різдва Івана Хрестителя вітаю жителів Баворова!

7 липня 2015 року громада с. Баворів відзначає храмовий празник церкви Різдва Івана Хрестителя.
Перша писемна згадка про ваше село, шановні баворівчани, відноситься до 1439 року, коли воно було власністю родини Баворовських. 

Найстаріша мурована церква Різдва Іоанна Хрестителя діє від 1747 року. Спочатку це була замкова каплиця, яку звела в XVI столітті роди-
на Баворовських. На цей час церква є пам’яткою архітектури національного значення.

Баворів знаний багатьма відомими людьми. Вихідцями з вашого села, шановні баворівчани, є визначні по-
статі, які внесли вклад в історію України, серед них: Мар’ян Ломницький (1845-1915) — галицький ентомолог, 
геолог і зоолог; Альфред Будзиновський — керівник “Сокола-Батька” в 1901-1908 роках, начальник польової 
жандармерії ЗУНР, педагог та меценат; В’ячеслав Будзиновський (1868-1935) — письменник, історик, фоль-
клорист, економіст, публіцист, редактор; Микола Дерлиця (1866-1934) — письменник, священик УГКЦ; Степан 
Слюзар (1950) — журналіст; Володимир Слюзар (1955) — громадсько-політичний діяч, член НСЖУ; Миколай 
Анджей Міхал Городиський — політик, президент Рахункової палати, міністр закордонних справ.

З нагоди храмового празника церкви Різдва Івана Хрестителя вітаю священиків, парафіян, гостей, добро-
чинців храму, громаду села. Хай це величне свято наповнить ваші серця світлими почуттями надії, віри і любо-
ві! Хай душевна чистота, мир та спокій, добро і достаток будуть у ваших оселях! Хай слово Боже надасть усім 
наснаги на добрі діла на благо України.

Олександр ПОХИЛИЙ,  
голова Тернопільської районної державної адміністрації.                                           

Учасники дитячої команда “Бескиди-Ю” с. Лозова.

Учасники концерту в с. Лозова, приуроченого Дню села і Дню Конституції.

Згідно з Указом Президента 
України Петра Порошенка, орде-
ном “За мужність ІІІ ступеня” по-
смертно нагороджено уродженця 
с. Забойки Тернопільського райо-
ну, учасника антитерористичної 
операції Дмитра Заплітного за 
особисту мужність і високий про-
фесіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, ві-
рність військовій присязі. 

31-річний боєць 128 гірсько-
піхотної бригади Дмитро Запліт-
ний загинув 28 січня 2015 року під 
час артобстрілу в Шахтарському 
районі Донецької області. 3 люто-
го тернополяни зустріли кортеж із 
тілом загиблого на Збаразькому 
КПП. Принесли свічки та націо-
нальну символіку.

Тисячі людей ставали навко-
лішки, коли через їхні села проїж-
джав жалобний кортеж із заги-
блим бійцем.

Вперше на Схід Дмитро Запліт-
ний добровольцем поїхав у серпні 
2014 р. Після кількамісячної під-
готовки Дмитра перевели у місце 
найактивніших бойових дій. Заги-
нув під м. Дебальцеве від осколку 
граду, що влучив у блокпост.

Дмитро 
Заплітний 

нагороджений 
орденом  

“За мужність  
ІІІ ступеня” 
посмертно

Учителі історії шкіл Терно-
пільського району глибоко  су-
мують з приводу передчасної 
смерті вчителя історії НВК “Гра-
бовецька  ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
Анатолія Анатолійовича  
Сарапина та висловлюють 
щирі співчуття рідним та 
близьким покійного.  

“МРІЯ Агрохолдинг” успішно 
розпочала підготовку до жнив.  
Компанія готує технічний парк 
до збиральної кампанії. Очіку-
ють жнив також інфраструк-
турні об’єкти агрохолдингу, 
зокрема, цього року працюва-
тимуть 8 власних елеваторів, 
3 зерносховища та насіннєвий 
завод.

З тим, як проходить підготовка 
до збиральної кампанії, ознайомив-
ся голова Тернопільської  обласної 
державної адміністрації Степан 
Барна. Він відвідав ремонтну базу 
компанії у с. Доброводи Монасти-
риського району, де саме готують 
до роботи зернозбиральну техніку 
“МРІЇ”.

Генеральний директор компанії 
зазначив, що весняна посівна про-
йшла навіть успішніше, ніж очікува-
ли. Вдалося засіяти ярими культу-
рами близько 65 тис. га, озимі 
культури займають 58,5 тис га.

“Цього року ми будемо збирати 
врожай з понад 126 тис. га земель, 
90 тис. га з них зосереджені на Тер-
нопільщині. На цей час залишається 
близько тижня до початку збираль-
ної кампанії. В зборі урожаю буде 
задіяно 80 комбайнів та близько 
200 одиниць транспортної техніки 
для вивозу врожаю. Також планує-
мо залучити 8 елеваторів для при-
йому нового зерна”, — констатував 
Саймон Чернявський. Він також на-
голосив на тому, що “МРІЯ” має все 
необхідне до того, щоб зібрати вро-
жай та провести посівну до наступ-
ного сезону, адже отримала фінан-
сування в розмірі 25 млн. доларів. 

Голова Тернопільської обласної 
державної адміністрації Степан 
Барна зауважив, що “МРІЯ” викона-
ла обіцянки, дані щодо посівної 
кампанії. Очільник області зазначив, 
що співпраця з компанією — хоро-
ший приклад соціального партнер-
ства між бізнесом та владою. 

Партнерство ●

“МРІЯ”:  
до жнив 
готові
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Валентина КУЗЬ,  
студентка І курсу  

філологічного факультету 
спеціальності  

“Журналістика” ТНПУ  
ім. В. Гнатюка.     

Фото автора

Всеукраїнська проща у За-
рваниці цього річ приурочена 
150-річчю з дня народження 
Андрея Шептицького та мо-
литві за мир. Прочани з усіх-
усюд вже починають підго-
товку до цієї великої події.

6 липня ц. р. в Тернопільсько-
Зборівській архиєпархії УГКЦ від-
булася прес-конференція, осно-
вною темою якої була Всеукраїн-
ська проща до Зарваниці. Владика 
Василій Семенюк — архиєпископ і 
митрополит Тернопільсько-
Зборівської єпархії УГКЦ, владика 
Теодор Мартинюк — єпископ-
помічник Тернопільсько-
Зборівської єпархії УГКЦ, отець 
Орест Павліський — голова комісії 
у справах молоді Тернопільсько-
Зборівської єпархії УГКЦ та отець 
Віталій Козак — декан Тернопіль-
ський розповіли про подію та де-
тально описали низку заходів, 
пов’язаних з прощею.

Всеукраїнська та молодіжна 
проща до Зарваниці, яка щороку 
збирає десятки тисяч прочан з 
України та закордону, відбудеться 
18-19 липня й буде приурочена 
150-річчю з дня народження ми-
трополита Андрея Шептицького й 
молитві за мир в Україні. Відбу-
деться молитовний похід вірних 
УГКЦ з нагоди празника св. рівно-
апостольного князя Володимира, 
хрестителя Русі-України, 26 липня 
у місті Тернополі з ходою під на-
звою “Станції митрополита Ан-
дрея”. В рамках походу відбудеть-
ся водосвятний Молебень та від-

новлення обітів Святої 
Тайни Хрещення.

— Завдяки чудот-
ворному заступництву 
зарваницької Матері 
Божої, для кожної зра-
неної та мученицької 
душі настане момент 
спасіння під час прощі, 
— розпочав бесіду вла-
дика Василій Семенюк, 
— Саме через неї тре-
ба принести жертву і 
прихилити благосло-
вення Боже до нашого 
українського народу. 
Прошу кожного по-
жертвувати свою про-
щу саме за настання 
миру в Україні. Нехай 
нас не лякають безви-
хіддю. Безвихідь — на 
Сході України. Наші за-
хисники часто не ма-
ють й найелементарні-
шої вигоди, дуже часто 
знаходяться у відкри-
тому полі під градом 
куль, спеки, холоду, 
дощу. В будь-яку хвилину їх життя 
може обірватись. Тому я прошу, 
закликаю усіх піти на прощу до 
Зарваниці, аби вимолити в нашої 
заступниці Марії мирного неба та 
спасіння.

Владика сказав, що до прощі 
приєднається багато людей, які 
чекають своїх чоловіків з війни: 
“До нас приїдуть батьки й матері з 
Харкова, близько 70-ти осіб з До-
нецької, Дніпропетровської, Сум-
ської областей, котрі вже втрати-
ли своїх рідних у зоні АТО.

Отець  Орест Павліський за-
значив, що проща є унікальною в 
контексті особистісного ставлення 
людини до того, як вона її сприй-
має. “На мою думку, цього року на 
прощу має не йти хіба що той, хто 
або вмер, або це мама, яка годує 

дитину, або зовсім байдужа люди-
на, — каже о. Орест. — Стосовно 
організації прощі, цьогоріч ми піді-
йшли до цього ще більш серйоз-
но: будуть автобуси, що перево-
зитимуть речі прочан, ми сформу-
вали оптимальний розпорядок 
відпочинку та ходьби, всі наші дії 
узгоджені з адміністрацією міста. 
Ми зробили усе від нас залежне 
для повного вашого комфорту, 
але просимо й вас підійти з розу-
мом до цього питання. Засоби гі-
гієни, особливі медикаменти, за-
хист від погодних умов, комфорт-
ність ходьби – це те, за що люди 
повинні подбати самі”. Також 
отець Орест наголосив: “ У прощу 
беріть з собою палатки, каремати, 
амуніцію для походів, вона вам 
знадобиться для ночівлі у Струсові 
та Зарваниці, де будуть поставле-

ні цілі наметові містечка, що охо-
ронятимуться міліцією та загона-
ми охорони. Якщо ви не маєте 
палатки – позичте в когось, адже, 
на жаль, ті військові намети, що 
були у нас у наявності, зараз ви-
користовуються за своїм прямим 
призначенням.  Ще одне, що хочу 
додати, це те, що не варто брати 
маленьких дітей безвідповідаль-
ним батькам. На пам`яті нашої ді-
яльності були випадки, коли діти 
вели себе мудріше за батьків, то-
му, якщо ви не зможете впоратись 
з дисципліною вашого малюка у 
такому довгому поході, — залиште 
його з бабусею вдома”.

На заході був також присутній 
Роман Демуш — один з головних 
організаторів  молодіжно-
культурної частини низки заходів, 
в рамках Всеукраїнської прощі. 

Він розповів, що цьогорічна моло-
діжна прощинська програма є ду-
же насиченою. Перш за все — це 
зустріч з главою УГКЦ, Блаженні-
шим Святославом Шевчуком. Ін-
шим важливим моментом є  
духовно-мистецька програма для 
молоді на Співочому полі. В такий 
складний для країни час основною 
темою концертної програми є са-
ме війна”, — сказав Роман Демуш. 
Ми хочемо поєднати представни-
ків різних регіонів України у цій 
програмі: це не є концерт, і не є 
молитовні читання; це спільне пе-
реживання духовності. Ми будемо 
співати релігійних пісень, у чому 
нам допоможе низка гуртів та ви-
конавців: “Елегія”, тріо “Глорія”, а 
також артисти, що співатимуть на 
патріотичну тему, це гурт “Тріода”. 
І найважливіший наш сюрприз — 
пані Акулова, що зі своїм гуртом 
приїхали до нас з Донецька, співа-
ючи українською все своє творче 
життя. Щодо інформативної час-
тини програми, ми запросили де-
кілька спікерів: владика Теодор — 
єпископ-помічник архиєпархії 
УГКЦ, також ми вітатимемо голову 
молодіжної комісії УГКЦ отця Рос-
тислава Пендюка, що запросить 
молодь до патріотично-
християнського розуміння світу. 
Ще варто нагадати про фестиваль 
“Вітер надії”, що відбудеться тиж-
нем опісля у місті Львові.

Наступним до слова було за-
прошено журналіста Олега Сні-
товського, одного з координато-
рів та організаторів Всеукраїн-
ського живописного пленуму “То-
бі, Богородице!” під назвою “Тобі, 
Богородице. Зарваниця 2015”: “ 
На пленумі багато художників з 
усіх куточків України малювати-
муть на релігійну тематику. Най-
кращі з робіт ми подаруємо Ма-
рійському центру”,— зазначив пан 
Олег Снітовський.

Святині ●

Проща до Зарваниці — за мир і спасіння

Реформування місцевого са-
моврядування та територі-
альна організація влади – 
ключова реформа з усіх, які 
зараз проводяться в Україні. 
Після військового протисто-
яння на Сході це друга за 
значимістю проблема, яку 
державі слід вирішити в най-
стисліші строки. Здавалося 
б, немає потреби перекону-
вати будь-кого у важливості 
переходу від адміністратив-
ної системи управління до 
реального самоврядування. 
Тим паче, народних обранців, 
тих, хто добре знається на 
проблемах і специфіці гілок 
влади. Але часом навіть до-
свідченим не завжди вдаєть-
ся розібратися в особливос-
тях законодавства. Відтак, 
підготовлений робочою гру-
пою Перспективний план 
формування територій гро-
мад на минулому тижні не 
було схвалено сесією Терно-
пільської обласної ради, а 
тільки взято до відома.

Причини на поверхні. Не варто 
вникати в їх походження, яке має, 
здебільшого, політичний присмак. 
Зупинюся лише на кількох важли-
вих моментах.  

Перше.  Не слід плутати про-
ект Перспективного плану фор-
мування територій громад та їх 
реальне об’єднання. Це не одне і 
те ж. Формування Перспективно-
го плану і його затвердження не 
призводить до автоматичного 
об’єднання громад. Перспектив-
ний план – це погляд держави на 
новий територіальний устрій. Це 
тільки проектна модель місцевого 
самоврядування на базовому рів-
ні. А реалізувати його можна ли-
ше за беспосередньої участі від-
повідних територіальних громад. 
Ні обласна адміністрація, ні об-
лрада, ні уряд не наділені зако-
ном повноваженнями приймати 
рішення про об’єднання. Про це 
мають знати всі і не звертати ува-

гу на тих, хто дезінформує 
громадськість та, свідомо чи 
не свідомо, провокує зрив 
реформ. Перспективний 
план – це позиція держави. 
Це тільки алгоритм, за яким 
відбувається добровільне бу-
дівництво нового територі-
ального устрою. 

Друге.  Є багато думок 
щодо порядку проведення ці-
єї реформи. Як будь-яка ро-
бота, ця також має етапи ви-
конання. Зокрема, неможли-
во пропонувати людям 
об’єднуватися, не запропо-
нувавши проекту цього 
об’єднання, не виписавши 
алгоритм, який мають вигото-
вити не на мітингу, а в обме-
женому колі спеціалістів-
експертів. Стратегія,  як пра-
вило, напрацьовується не ти-
сячами людей, а вузьким ко-
лективом спеціалістів. А вже 
після цього вона має бути 
розписана до тактики (де зро-
бити дорогу, відновити світло, від-
ремонтувати школу, забезпечити 
транспортне сполучення тощо). 
Нелогічно проводити обговорення 
щодо того, чого нема. Адже немає 
головного – предмету обговорен-
ня.  Обговорення має бути прове-
дено на стадії не розробки, а реа-
лізації Перспективного плану.  
Відтак, тільки після схвалення пла-
ну починається активний процес 
обговорення та прийняття рішен-
ня в громадах. Якщо змоделювати 
на будівництво, то жодна будова 
не починається без проекту. Його 
готує проектно-конструкторський 
інститут. Але аж ніяк не майбутні 
жителі будинку, навіть якщо серед 
них є один будівельник. Важливо 
інше – щоб це рішення забезпечу-
вало комфортне та якісне прожи-
вання мешканців у новому спроек-
тованому будинку.   

Третє. Найголовніше.  Я пе-
реконаний, що обласна рада мала 
б бути серед лідерів реформи, 
оскільки вона та її Асоціація  ак-
тивно підтримували розроблення і 

затвердження Концепції реформу-
вання місцевого самоврядування, 
план заходів з її реалізації, закон 
“Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад” та відповід-
ну методику.

Без формування територіаль-
ної основи на базовому рівні — 
створення спроможних громад —  
буде неможливо розбудувати 
ефективну систему місцевого са-
моврядування в Україні, в тому 
числі, на рівні області та району. 
Це комплексне завдання, послі-
довність вирішення якого вимагає 
відповідних конструктивних рішень 
і від обласної ради. Якщо обласна 
рада може запропонувати свій ва-
ріант Перспективного плану, то це 
був би більш конструктивний 
шлях, ніж не приймати жодного.  

Якщо ж так станеться, що наша 
обласна рада на черговому сесій-
ному засіданні не схвалить Пер-
спективний план, то, на  жаль, від 
такого рішення місцеве самовря-
дування тільки програє і “закон-
сервується” в нинішньому стані, з 

якого Україна не може ви-
братися останніх двадцять 
три роки. Розроблення мо-
делей ефективної децен-
тралізації, розвитку місце-
вого самоврядування не 
тільки сфера відповідаль-
ності уряду, а й усіх, хто хо-
че позитивних змін. Тому 
необхідно, щоб усі спільно 
– облдержадміністрація,  
облрада з іншими органами 
місцевого самоврядування 
— самі запропонували на 
розгляд уряду найоптималь-
ніші моделі формування 
спроможних громад. Адже 
займати позицію “проти” і 
нічого не пропонувати вза-
мін не призведе до позитив-
них змін, яких нам необхідно 
досягти. 

Не думаю, що можуть 
бути депутати обласної ра-

ди, які не  зацікавлені ство-
рити спроможні громади з 
більшим об’ємом повнова-

жень, фінансових ресурсів і з 
більш повною відповідальністю за 
місцевий розвиток. Можливо, є 
недостатнє розуміння, відсутність 
достатньо аргументованої позиції 
авторів проектів пропозицій – це 
вже інша справа. Але навіть після 
схвалення радою та затверджен-
ня Кабінетом міністрів України, у 
разі необхідності, формат 
об’єднання може бути відкориго-
ваний і туди можуть бути внесені 
зміни. Така ж позиція з цього пи-
тання й Мінрегіону.

Ми не виключаємо ситуації, що 
облрада не схвалить  Перспек-
тивного плану, і це унеможливить 
проведення виборів вже на новій 
територіальній основі.

Від такої ситуації ніхто не ви-
грає, а лише програють територі-
альні громади, які не матимуть 
схваленого облрадою та затвер-
дженого урядом відповідного 
Перспективного плану, оскільки 
не зможуть скористатися своїм 
правом на формування спромож-
них громад і майбутніми перева-

гами, які передбачені законодав-
ством для таких громад. Безпе-
речно, ми поважаємо право об-
ласної ради визначати свою по-
зицію. Але важливо, щоб її рішен-
ня не перекривало дорогу тим, 
хто хоче позитивних змін. А тих, 
хто не захоче об’єднуватися в 
межах Перспективного плану, їх 
ніхто не зможе змусити.

Перспективний план форму-
вання територій громад на сьо-
годні вже схвалено Дніпропетров-
ською, Житомирською, Хмель-
ницькою, Херсонською, Микола-
ївською, Луганською — 17-ма об-
ласними радами. 

Відтак, незрозумілою є позиція 
окремих народних обранців най-
патріотичніших західних областей 
– Львівської, Івано-Франківської і 
Тернопільської, – жителі яких 
більше від інших бували в євро-
пейських країнах, бачили їх рі-
вень життя та саморганізації. Са-
ме Західна Україна стала потуж-
ним каталізатором процесу євро-
інтеграції, який вивів на Майдан 
Гідності нових українців. Ми змі-
нили не тільки власну історію, а й 
світову історичну архітектуру 21-
го століття.

Для нас дуже важливою є під-
тримка обласної ради в питанні 
реформи. Адже мова йде про 
майбутнє територіальних громад і 
місцевого самоврядування не 
тільки в області, а й в Україні в 
цілому. Знаючи високий мораль-
ний та фаховий рівень Тернопіль-
ської облради, я переконаний, що 
після виконання пропозицій депу-
татів Перспективний план буде 
розглянутий як наша спільна ро-
бота — і схвалений на наступній 
сесії. Важливо, щоб політичні рі-
шення, які приймаються на рівні 
емоцій, не перевищили прагма-
тичних експертних оцінок. 

Віктор ЛИТВИНЧУК, 
директор Офісу реформ у 

Тернопільській області,                                 
академік Академії будівництва 

України.

Адміністративно-територіальна реформа – спільна 
відповідальність виконавчої та представницької влад області

Директор Офісу реформ у Тернопільській 
області, академік Академії будівництва 

України Віктор Литвинчук.

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський  
Василій Семенюк та учасники прес-конференції, 6 липня 2015 р.
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13 липня
понеділок 

14 липня
ВіВторок

15 липня
середа

16 липня
ЧетВер

17 липня
п’ятниця

18 липня
субота

19 липня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.15, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.15 На слуху.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.30 М/ф.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Д/ф “Сага старовинної 
        пущi. Оповiдь про крука”.
12.20 Утеодин з Майклом Щуром.
13.10 Вiкно до Америки.
13.30, 20.00 Про головне.
15.50 Д/с “Мiй новий дiм  Корея”.
16.20 Х/ф “Партiя в шахи”.
18.15 Час-Ч.
19.00 Дорогi депутати.
19.30 Перша шпальта.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля 4”.
11.00, 12.20 Т/с “Асi”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Т/с “Свати-4”.
21.15, 23.05 Т/с “Ключi вiд щастя”. (2).
00.00 “Мiнкульт”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 14.00, 16.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Фродя”.
13.40, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
17.45 “Новини”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
22.50 Т/с “Перше кохання”.
00.40 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

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 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Витівки у 
        старовинному дусі». (1).
16.00 Провінційні вісті.
17.00 «Розкішні маєтки».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Абсолютне вторгнення». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.10, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
10.10 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Провокатор.
14.50, 16.20 Х/ф “Космiчний джем”.
16.55 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 “Свобода слова”.
00.20 Х/ф “Вiдлiк убивств”. (2).

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Зiркове життя. Нянi-монстри”.
09.35 “Зiркове життя. Перше 
          кохання зiрок-3”.
10.30 “Зiркове життя. Куди зникають зiрки”.
11.40 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
13.40 “Хата на тата”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 
         3 з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.

новий канал
06.00, 7.35, 7.40, 8.05 Kids’ Time.
06.01 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.36 М/с “Барбоскiни”.
07.45 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.06 Т/с “Друзi”.
10.05 Єралаш.
12.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.25 Х/ф “13 друзiв Оушена”.
19.00 Ревiзор.
22.10 Пристрастi за Ревiзором.
00.10 ППШ-2.

канал “україна”
05.50 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 19.45 “Говорить Україна”.
10.25 Т/с “Анютине щастя”.
14.25, 15.30 Т/с “Адвокат”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Смертельнi перегони-2: 
         Франкенштейн живий”. (3).

тет
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Х/ф “Дикуни”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 «Улас Самчук».
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, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
15.00 «МІКС».
15.30 “На скрижалях мого серця”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Історія рідного краю”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 «До чистих джерел».
18.00 «Легенди запоріжжя».
18.30 Д/Ф “Художник Катерина Білокур”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
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 “Вісті ТТБ”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.15, 8.25, 9.35 М/ф.
07.55, 9.05 “Top shop”.
12.25 “Жарт за жартом”.
12.55 Невiдома версiя.
13.45 Х/ф “Нi пуху нi пера”.
14.55, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.25 Х/ф “На чужому святi”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.15, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.25 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.30 М/ф.
09.40 Хочу бути.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Фольк-music.
16.35 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
17.35 Перша студiя.
19.00 Першi на Першому.
19.30 “Вересень”.
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 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-4”.
11.05 Т/с “Асi”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.15 Т/с “Ключi вiд щастя”. (2).
22.10, 23.05 Т/с “Ключi вiд щастя-2”.

інтер
05.30, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Леонiдом Каневським-2”.
13.25, 14.20 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-9”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
00.40 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Амазонки». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
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 «Головоломка». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.20, 16.20 Т/с “1942”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
22.25 Т/с “Пiд зливою куль”.
23.25 Х/ф “Ханна”. (2).

стб
05.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Зiркове життя. Зорянi зради”.
09.00 “Зiркове життя. Дiти-злочинцi”.
10.05 “Моя правда. Наталiя Крачковська. 120 
кг самотностi”.
11.00 “Моя правда. Вiктор i Iрина Салтикови.
          Розплата за любов”.
11.55 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 
         3 з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
06.00, 7.40, 7.45, 8.10 Kids’ Time.
06.01 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.41 М/с “Барбоскiни”.
07.46 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.11 Т/с “Друзi”.
10.05, 17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55 Серця трьох-2.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.10 Т/с “СашаТаня”. (2).
23.10 Перфект.

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 “Мiй”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
20.50 Футбол. Суперкубок України 
        “Динамо” (Київ) “Шахтар” (Донецьк).
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Рокер”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.35 “В об’єктиві ТТБ”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Будьте здорові”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 «Володимир зорав, Ярослав засіяв».
14.00 «Клара Лучко. Завоювати життя».
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 «Народні перлинки 
         з бабусиної скриньки».
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Замки Тернопілля”.
17.15 «Кіт Фінік».
17.30 “Історія рідного краю”.
18.00 «А у нас кіно знімали».
18.30 “Крізь призму часу”.
18.45 «Просто неба».
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Зона ризику”.
20.25 “Мальовниче Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 «Улюблена робота».
21.30 “Європа очима українця” .
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.10, 8.20, 9.20 М/ф.
07.50, 8.50 “Top shop”.
11.50 “Жарт за жартом”.
12.25 Невiдома версiя.
13.20 Х/ф “На чужому святi”.
14.40, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.05 Х/ф “Ти є...”
23.10 Т/с “Суто
         англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.15, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.30 М/ф.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Як ваше здоров’я?
12.30 Нотатки на глобусi.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Вiйна i мир.
16.15 Книга.ua.
16.45 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
17.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.15 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.05 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Асi”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.10 Т/с “Ключi вiд щастя-2”.
23.25 Мелодрама “Родинне весiлля”. (2).

інтер
05.30, 22.40 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.10,12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Леонiдом Каневським-2”.
13.25, 14.20 “Судовi справи”.
14.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
16.45 Т/с “Завжди говори “завжди”-9”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
00.35 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Творчий вечір В. Крищенка.
14.00 Х/ф «Захист Лужина». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні маєтки».
17.30 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
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 «Виверження вулкану». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.00 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.20, 16.20 Т/с “1942”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.40, 22.25 Т/с “Пiд зливою куль”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.25 Х/ф “Широко крокуючи”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Зiркове життя. Краса 
        на кiнчику скальпеля”.
09.00 “Зiркове життя. Зорянi весiлля”.
10.05 “Врятуйте нашу сiм’ю”.
11.45 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 3 
          з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.40, 7.45, 8.10 Kids’ Time.
06.01 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.41 М/с “Барбоскiни”.
07.46 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.11 Т/с “Друзi”.
10.05, 17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Серця трьох-2.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.10 Т/с “СашаТаня”. (2).
23.05 Перфект.

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 “Мiй”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Мiс Березень”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 «Моя колиска».
12.30 “Європа очима українця” .
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Замки Тернопілля”.
13.45 «Володимирська гірка».
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 «Золота провінція».
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 «Земляки».
17.30 «Живе багатство України».
18.00 «Україна невідома. 
         Звідки взялися українці?».
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 «Мій рідний край».
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Своє, українське”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.20, 8.30, 9.30 М/ф.
08.00, 9.00 “Top shop”.
11.30 “Жарт за жартом”.
12.05 Невiдома версiя.
13.00 Х/ф “Молодi”.
14.30, 19.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.10, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.55 Х/ф “Iгри метеликiв”.
23.05 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 “Пропала грамота”.
12.50 Фольк-music.
14.00 Тенiс. Кубок Девiса.
19.00 Театральнi сезони. 
        Пам’ятi Богдана Ступки.
19.30 Т/с “Новели Мопассана”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.35 Х/ф “Якось у лiсi”.
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, 12.05 “Свiт навиворiт: 
          Латинська Америка”.
13.20 “Iнспектор Фреймут”.
14.50 “Територiя обману”.
15.45 “Повернiть менi красу”.
16.55, 18.05 “Чотири весiлля-4”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Темнi води”. (2).
00.20 Мелодрама “Дякую за любов”. (2).

інтер
06.00 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.10 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
14.15 Т/с “Лабiринти долi”.
18.05 Т/с “Зозуля”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Зозуля”.
23.25 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Х/ф «Везуча». (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 архи-
катедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Бал казок». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 Файне імсто Тернопіль. 
           Свідчення часу.
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 «Радіо Вест». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.35 Т/с “Леся+Рома”.
08.35 Зiрка YouTube.
11.00, 13.00 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Грейсток. Легенда про Тарзана”.
16.25 Х/ф “Зоряний десант”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Голоднi iгри”.
23.05 Х/ф “Сталь”. (2).
00.55 Х/ф “Хрест”. (2).

стб
06.05 Х/ф “Тридцять три”.
07.20 Х/ф “Недiльний тато”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
10.55 Х/ф “Тато напрокат”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї 3 
          з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
05.50, 8.50 Kids’ Time.
05.55 Х/ф “Привид замку Кентервiль”.
07.30 М/ф “Скубi Ду на островi мерцiв”.
08.51 Закутi.
13.10 Х/ф “Робiн Гуд  принц злодiїв”.
16.05 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
18.10 Х/ф “Iсторiя лицаря”.
21.00 Х/ф “Патрiот”. (2).
00.10 Х/ф “Падший”. (3).

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.40 Т/с “Просте життя”.
15.00 Х/ф “Карусель”.
17.00 Т/с “Не вiдпускай мене”.
19.00,1.35 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Не вiдпускай мене”.
21.50 Х/ф “Мережива”.
23.50 Зоряний шлях.

тет
06.30 М/ф “Долини папоротi: Тропiчний лiс”.
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 “Таємниця щурiв-2”.
12.05 М/ф “Роденсiя i зуб принцеси”.
13.35 Х/ф “Блакитна свiчка”.
14.40 Х/ф “Щоденник слабака”.
16.25 Х/ф “Зубна фея-2”.
18.10 Х/ф “Зубна фея”.
20.25 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “Чорний лебiдь”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.30 “Велети духу і слави.
          Українська місія”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі “.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту “.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.45 “Мальовниче Тернопілля”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.40 “Історія однієї пісні”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Храми Поділля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 «Здоровенькі були».
17.30 “Тригірська обитель”.
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Карпатські замальовки”.
18.30 «Влада таланту».
18.50 “Край, в якому я живу”.
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 «Смакота».
22.30 “Перемога, свята Перемога!”.
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, 23.40 Криве дзеркало.
11.25 Х/ф “Бум”.
13.20 Х/ф “Бум-2”.
15.15 Х/ф “Повторний шлюб”.
16.55, 18.35 Х/ф “Рукопис, 
         знайдений у Сарагосi”.
20.15 Х/ф “Привид замку Моррiсвiль”.
21.45 Х/ф “Манiя величi”.
00.40 Бенефiс.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.15, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 23.15 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.30 М/ф.
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Свiтло.
12.00 “Вересень”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Надвечiр’я.
16.30 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
17.00 Д/с “Замки Європи”.
17.50 Зроблено в Європi.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 “З Росiї з готiвкою”.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.00 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Асi”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.05 Т/с “Ключi вiд щастя-2”.
23.20 Мелодрама “Сайрус”. (2).

інтер
05.30, 22.45 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Леонiдом Каневським-2”.
13.25, 14.20 “Судовi справи”.
14.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
16.45 Т/с “Завжди говори “завжди”-9”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
00.35 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки»
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 «Моя мама шпигунка». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
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 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Переполох у гуртожитку». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Студiя Вашингтон.
05.20, 14.05 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.10, 16.20 Т/с “1942”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.40, 22.25 Т/с “Пiд зливою куль”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.25 Х/ф “Стукач”. (2).

стб
05.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Зiркове життя.
          Випробування бездiтнiстю”.
08.55 “Зiркове життя. 
         Народженi в чужому тiлi”.
09.55 “Моя правда. 
          Олександр Барикiн. Розiрване серце”.
10.45 “Вагiтна в 16”.
11.45 “Дочки-матерi”.
12.40 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 3
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.35, 7.40, 8.05 Kids’ Time.
06.01 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.36 М/с “Барбоскiни”.
07.41 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.06 Т/с “Друзi”.
09.55, 17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.45 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Серця трьох-2.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
23.00 Перфект.
00.05 Т/с “Таємне коло”. (2).

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 “Не вiдпускай мене”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Тiло Дженнiфер”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 Д/Ф “Африканський вухастий сокіл”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 «Ми українці».
14.00 “Чарівне джерело”.
14.30 «НАТО: міфи та реалії».
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 Д/Ф “Гетьман Іван Мазепа
         і Софія Київська”.
17.30 «Перлини Прибузького краю».
18.00 «У дорозі».
18.30 “Думки вголос”.
18.45 «Край, в якому я живу».
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Що робити?”
20.25 “Мальовниче Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
07.20, 8.30, 9.30 М/ф.
08.00, 9.00 “Top shop”.
11.35 “Жарт за жартом”.
12.20 Невiдома версiя.
13.15 Х/ф “Ти є...”
14.55, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.20 Х/ф “Молодi”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 21.00,5.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.25, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.15 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.30 М/ф.
09.40 Школа Мерi Поппiнс.
10.00,14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.05 Х/ф “Партiя в шахи”.
13.20 Час-Ч.
13.30 Про головне.
15.30 Спогади.
16.00 Фiльм про фiльм.
16.30 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
17.00 Тенiс. Кубок Девiса.
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 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Асi”.
12.20 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.00 Драма “Бобер”. (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, 12.25 Д/с “Слiдство 
         вели...” з Леонiдом Каневським-2”.
13.25, 14.20 “Судовi справи”.
14.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
16.45 Т/с “Завжди говори “завжди”-9”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Ти будеш моєю”.

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 Файне імсто Тернопіль.
          Свідчення часу.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки».
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 «Принцеса Карабу». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
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 Програма «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Кохаючись». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.05 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.10, 16.20 Т/с “1942”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.40, 22.25 Т/с “Пiд зливою куль”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.30 Х/ф “Швидше за кулю”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Божевiльний день”.
07.40 Х/ф “Не було печалi”.
09.00 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
10.50 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
12.35 Х/ф “Велика перерва”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 Х/ф “Мама напрокат”.
22.35 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
00.30 Х/ф “Шерлок Холмс
         i доктор Ватсон”.

новий канал
06.00, 7.45, 7.50, 8.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.46 М/с “Барбоскiни”.
07.51 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.11 Т/с “Друзi”.
10.05, 17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.05 Серця трьох-2.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.10 Т/с “СашаТаня”. (2).
23.10 Х/ф “Брати Грiмм”. (2).

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 “Не вiдпускай мене”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00 Вiталька.
17.05 Країна У.
18.10 Х/ф “Блондинка i блондинка”. (2).
20.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
22.00 Х/ф “Чорний лебiдь”. (2).
00.00 Х/ф “Спляча красуня”. (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 «Наодинці з усіма».
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 «Сад. Город. Квітник».
14.00 “Що робити?”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 «Схід-Захід. Децентралізація».
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 «Все про їжу».
17.30 “Cлово має 
         народний депутат”.
17.50 «Край, в якому я живу».
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”.
07.20, 8.30 М/ф.
08.00, 9.50 “Top shop”.
10.20 “Жарт за жартом”.
11.05 Невiдома версiя.
12.00 Х/ф “Iгри метеликiв”.
13.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.25, 21.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.05 Х/ф “Про бiдного 
          гусара замовте слово”.
19.55 Т/с “Комiсар Рекс-5”.
23.15 Т/с “Суто 
         англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.30 Пiдсумки.
06.20 У просторi буття.
07.50 Вертикаль влади.
08.30 “Золотий гусак”.
09.10 М/ф.
09.40 Нотатки на глобусi.
10.00 Зроблено в Європi.
10.30 Книга.ua.
10.55 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
12.10 Етнографiчнi замальовки (Грузiя).
12.20 Д/ф “Етнографiчнi нариси”.
13.00 Свiтло.
14.05 Д/с “Замки Європи”.
15.00 Тенiс. Кубок Девiса.
19.20 Фiльм про фiльм.
19.35 Х/ф “Пропала грамота”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.30, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Маша i ведмiдь”.
09.15 “Свiтське життя”.
10.15 Мелодрама “Випадковий попутник”.
12.05 Мелодрама “Олександра”.
14.05 “Казкова Русь”.
14.45 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.00 Комедiя “Все про Стiва”. (2).

інтер
06.40 Х/ф “Мiсто Зеро”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
12.05 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
15.45 Х/ф “Ти будеш моєю”.
17.25 Т/с “Лабiринти долi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Лабiринти долi.
22.00 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 «Везуча». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Україна. Перезавантаження.
14.00 «Етнографія і фольклор».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Бал казок». (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 Файне місто Тернопіль. 
         Свідчення часу.
21.30 Творчий вечір В. Крищенка.
22.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
23.00 Програма «Євромакс».
23.30 Єдина країна.

ICTV
06.25 Факти.
06.55 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
07.35 Провокатор.
10.15 Секретний фронт.
11.10 Антизомбi.
12.05 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.20 Цивiльна оборона.
14.15 Iнсайдер.
15.15 Т/с “Розвiдники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
20.10 Х/ф “Зоряний десант”.
22.25 Х/ф “Сфера”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.45 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
12.35 Т/с “Коли ми вдома”.
14.00 Х/ф “Мама напрокат”.
15.55 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
18.00 Х/ф “Тато напрокат”.
22.10 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
00.15 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 6.45 Kids’ Time.
06.01 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.46 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.55 Файна Юкрайна.
09.45 Ревiзор.
13.00 Пристрастi за Ревiзором.
15.00 Хто зверху-3.
18.50 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
21.00 Х/ф “Робiн Гуд 
         принц злодiїв”.
23.50 Х/ф “Монгол”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Адвокат”.
10.00 Реальна мiстика.
10.50 Х/ф “Мережива”.
12.50 Т/с “Мiй”.
17.00 Т/с “Княжна з хрущовки”.
19.40 Т/с “Княжна з хрущовки”.
21.45 Х/ф “Карусель”.
23.45 Таємний код зламано. Жiнка.

тет
06.30 М/с “Мiкрополiс”.
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 “Долини папоротi:
         Тропiчний лiс”.
12.10 М/ф “Таємниця щурiв-2”.
13.20 Х/ф “Про рибака 
        та його дружину”.
14.25 Х/ф “Зубна фея-2”.
16.10 Х/ф “Зубна фея”.
18.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
20.25 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “Етюди втрьох”. (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 Д/ф “Кам’янець-Подільський”.
13.20 “Слід”.
13.40 «Патріарх».
15.00 «Сумщина INKOGNITO».
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”.
18.40 “Думки вголос”.
19.00, 21.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.15 “Храми Поділля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.30 “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, 21.30, 22.00 Криве
          дзеркало.
11.25, 22.30 Бенефiс.
13.00 Т/с “Кво Вадiс / Камо грядеши”.
17.55 Х/ф “Манiя величi”.
19.45 Х/ф “Повторний шлюб”.
00.05 Своя роль.

4-9

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

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

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

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

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

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

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

0674130349, 51-48-51
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“Пульс” ДФС: 
(044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представ-

ники бізнесу, в тому числі і 
суб’єкти ЗЕД, мають можли-
вість повідомити про неправо-
мірні дії або бездіяльність спів-
робітників Державної фіскаль-
ної служби керівництво відом-
ства та оперативно вирішити 
суперечливі питання, що вини-
кають не тільки у сфері адміні-
стрування податків, а й під час 
здійснення митного контролю й 
митного оформлення. 

Номер цілодобової теле-
фонної лінії сервісу “Пульс” 
Державної фіскальної служби 
— (044) 284-00-07. 

На самодіяльній сцені ● Ми — українці ●

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

У с. НастасівТернопільського 
району, з нагоди 19-ї річниці 
прийняття Конституції Украї-
ни та Дня молоді відбувся 
творчий звіт колективів ху-
дожньої самодіяльності за-
кладів культури Настасів-
ської, Миролюбівської, Йо-
сипівської та Малоходачків-
ської сільських рад. Відділом 
культури Тернопільської ра-
йонної державної адміні-
страції попередньо була про-
ведена велика організаційна 
та підготовча робота з відбо-
ру найкращих виступів для 
формування репертуару кон-
церту.

Трохи історії. Передвісниками 
сучасної Конституції України, при-
йнятої у ніч із 27 на 28 червня 
1996 р., можна вважати збірник 
законів “Руська Правда” часів 
Ярослава Мудрого, Конституцію 
Пилипа Орлика 1710 р., “Статут 
про державний устрій та вольності 
УНР” 1918 р., Конституцію УРСР, 
Декларацію про державний суве-
ренітет України. Учасників урочис-
тостей привітали заступник голо-
ви Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації  Уляна Люль-
ка та керуючий справами Терно-
пільської районної ради Богдан 
Ящик.

Цьогорічне відзначення Дня 
Конституції проходило у непро-
стий після Майдану час: війна на 
Сході України. Сотні загиблих се-
ред солдатів та мирного населен-
ня. Тож дуже влучно заступник 
голови РДА Уляна Люлька проци-
тувала слова із народної пісні, які 
викарбувані на надгробку велико-
го українця, заслуженого артиста 
України Івана Миколайчука:

Ой устань, козаче, 
Устань, молоденький. 
По діброві ходить-блудить 
Твій кінь вороненький. 
Нехай собі ходить, 
Нехай собі блудить, 
Прийде тая годинонька, 
Що він мене збудить.
“Хвилина, яка збудила, вже на-

стала, — сказала Уляна Люлюка, 
— а сон, яким приспали наш на-
род, приніс велику біду... Скільки 
сьогодні осиротілих дітей,  

батьків… У кожного з нас сьогодні 
свій фронт. Матері перебувають у 
молитві, виховуючи нове поколін-
ня українців. Такі миті, як сьогодні, 
згуртовують, бо нас об’єднує ве-
лике бажання перемоги. Кінь — 
дух одвічної стихії: де кінь — там 
шабля, де шабля — там воля, де 
воля — там Божа благодать”. 

Урочистості відкрив народний 
аматорський духовий оркестр 
“Доля” Тернопільського РБК  
твором “Боже великий, єдиний” 
художні керівники Григорій Фе-
ренц та Михайло Гайовий). Про-
звучали пісні у виконанні Тетяни 
та Марії Стислих, Михайла Олек-

сіва, Ігоря Гуцайлюка, Соломії 
Джинджиристої, була представ-
лена хореографічна композиція 
у виконанні вихованців дитячого 
садка “Наш стяг над нами”, ви-
ступили ансамбль учнів місцевої 
ЗОШ І-ІІІ ст., вокальний гурт 
“Червона калина” та гурт “На-
стасівські музики”, народний 
аматорський хор БК с. Настасів.

Малий Ходачків представляли 
солісти Тетяна Лисобей та Ро-
ман Боднарчук, Настя Раков-
ська, зразковий фольклорно-
етнографічний гурт “Ходаки”. 
Від Йосипівки виступили Марія 
Злонкевич та Тетяна Семирко, 

дует у складі Галини Рудої та 
Тетяни Козак, жіночий вокаль-
ний ансамбль, чоловічий квар-
тет, жіноче тріо. У виконанні жі-
ночого вокального ансамблю 
клубу с. Лучка прозвучали пісні 
“Яблуні білі” та “Співай, моє 
серце”. У концерті виступив ві-
домий тернопільський співак, 
музикант, композитор, лауреат 
премії ім. Дмитра Луценка Ігор 
Вовчак.

Принагідно зауважу, що за та-
кий короткий час після Революції 
Гідності багато поетів і компози-
торів подарували нам твори, які 
зворушують душу, спонукають до 

світлих роздумів і намірів, ак-
тивізують до правдивого по-
ступу. А все тому, що у зна-
чної частини творчої інтелі-
генції (і не тільки) відбулося 
невидиме переродження сві-
домості: це стан, коли пи-
шеться, насамперед, не ро-
зумом, а “серцем”. Тому й не 
дивно, що в мистецькій залі 
Настасівського будинку куль-
тури був повний аншлаг. І що 
дуже відрадно: багато дітей, 
особливо дошкільного віку. 
Батьки не залишили їх вдома 
на когось, а взяли із собою. 
Хай не зрозумілими поки що 
для них тексти пісень, як от 
“До Небесної сотні”, “Свіча”, 
“Вставай народе”, “Україно, 
не спи”, “Повертайся, солда-
те”, “Молитва” тощо, але дух 
пісень, енергетика зали ніку-
ди не щезнуть — обов’язково 
закарбуються в маленьких 
серденьках. Це і є ота важли-
ва невеличка частка-краплина 
у великому морі - процесі, 
який можна назвати двома 
словами: батьківське вихо-
вання. 

Окреме слово про вже знаний 
за межами України народний 
аматорський ансамбль народної 
музики Настасівського будинку 
культури (художній керівник — 
заслужений працівник культури 
України Андрій Галайко). Одно-
сельці та гості свята зустрічали і 
проводжали артистів шквалом 
оплесків. Не залишилось байду-
жих під час виступу вихованців  
дитячого садка “Колосок” с. На-
с т а с і в  ( к е р і в н и к  
Віра Риць). Справжнє пісенне 
мистецтво подарував народний 
аматорський хор БК Настасів під 
керівництвом професіонала сво-
єї справи Анатолія Мацейківа: 
неперевершене багатоголосся, 
багатий український стрій!

Ціле гроно молодих таланови-
тих самодіяльних артистів поба-
чили того дня на сцені всі, хто 
завітав у Настасів. Перефразову-
ючи слова із пісні “Коли в твою 
душу загляне тривога” у виконан-
ні жіночого тріо клубу Йосипівки, 
хочеться сказати, що заходи та-
кого штибу роблять людські сер-
ця доступнішими до Бога.

Розуміючи це, як ніхто інший, 
Настасівський сільський голова 
Дарія Блащак на завершення за-
ходу звернулася з подячним сло-
вом до сільських голів, колективи 
яких взяли активну участь у під-
готовці та проведенні концерту.

Всі, хто побував того дня у На-
стасові, зміг ще й помилуватися 
та отримати стовідсотковий по-
зитив від розгорнутої виставки із 
дивовижним вишиттям мешкан-
ців села, яку розмістили у фойє 
будинку культури.

Воістину, українське село — 
це справжня духовна, фунда-
ментальна, живильна скарбниця, 
завдяки якій Україна є у цьому 
світі.

Настасів: 100% позитиву 

Учасників урочистостей привітали заступник голови  
Тернопільської районної державної адміністрації  Уляна Люлька  

та керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик

Вихованці Настасівського дитячого садка “Колосок” с. Настасів.

На сцені будинку культури с. Настасів гурт “Настасівські музики”  
(художній керівник — Андрій Галайко).

Соломія БОЙКО.

Після однорічної перерви, 
яка була пов’язана з тра-
гічними подіями в Україні, 
фестиваль вже вшістнад-
цяте скликає гостей в уро-
чище Бичова поблизу міс-
та Монастириська, що на 
Тернопільщині. “Дзвони 
Лемківщини” лунатимуть 
1-2 серпня, але цьогорічне 
дійство особливе, оскіль-
ки саме в 2015 році випо-
внюється 70 років з почат-
ку примусового виселення 
лемків. Саме на цій даті й 
акцентуватимуть увагу на  
фестивалі, що і зумовило 
часткову зміну його фор-
мату.

На “Дзвонах Лемківщини-
2015” планується чимало ціка-
вого і пізнавального, що дасть 
гостям змогу перейнятися куль-
турою лемків та дізнатися біль-
ше про їхню трагічну долю. 
Планується зробити театралі-
зовану ходу, метою якої є по-
казати процес виселення лем-
ків зі своїх домівок, фактично, з 
порожніми руками. Організато-
ри не забувають і про сьогод-
нішню ситуацію та вже сучас-
них переселенців: на фести-
валь запросять бійців АТО, а 
також  батьків наймолодшого з 
Небесної Сотні — Назара Вой-
товича, адже вони є вихідцями 
з Лемківщини. Ще планують 
запросити вимушених пересе-
ленців з Донбасу, які прожива-
ють на Тернопільщині. Цікавим, 
але доволі болючим є той факт, 
що під час примусового пере-
селення чимало лемків висели-
ли в східні регіони. Тому бага-
тьох з сучасних переселенців 
доля вдарила вже вдруге, зму-
сивши покинути все нажите до-
бро і поїхати з порожніми рука-
ми зі своїх домівок. 

“В багатьох селах створені 
мистецькі лемківські колективи. 
А якщо не дати їм ніде виступи-
ти, то у них не буде мотивації 
відроджувати культуру, вони 
зникатимуть. І нам дуже доро-
го, аби всі ці колективи, які 
протягом стількох років відро-
джували нашу культурну спад-
щину, не пропали надарма”, — 
саме так аргументує доціль-
ність проведення цьогорічного 
фестивалю “Дзвони Лемківщи-
ни” голова Всеукраїнського то-
вариства “Лемківщина” Олек-
сандр Венгринович.  — І в цьо-
му році ми вирішили звернути-
ся в ОДА з проханням провести 
цей фестиваль. Як  бачимо, 
схожі заходи цього року вже 
починають відроджуватися, а 
різного роду пісенні конкурси 
проводяться в інших містах 
України. Тому ми трохи змінили 
формат дійства, приурочивши 
його 70-річчю депортації лем-
ків, адже в нас мало фестива-
лів такого рівня, як в Монасти-
риську”. Традиційними на цьо-
гор і чному  фестивал і  
залишаться лемківська кухня, 
тематичні виставки  та спор-
тивне містечко.

На Тернопільщині 
знову лунатимуть 

“Дзвони 
Лемківщини”
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Вікторія БУЧИНСЬКА.
  
22 -26 червня в селі Баворів 
відбувся п’ятиденний христи-
янський табір “Веселі каніку-
ли з Богом”. Це були неза-
бутні дні. Дні, прогріті золо-
тим сонцем, овіяні легеньким 
вітерцем, зволожені теплими 
дощиками. Дні морозива, пе-
ченої картоплі і солодких цу-
керок. 

Організаторами та ідейними на-
тхненниками були настоятель 
церкви Різдва Івана Хрестителя о. 
Василь Брегін, катехит Ольга Ка-
шуба, аніматори Христина Шайнюк 
та Марія Гевко. У таборі брало 
участь 50 дітей, які були поділені 
на дві групи — “Бандерівці” і “Ма-

ленькі українці.”
Кожен день розпочинався з тан-

цювання бансів, після чого діти 
йшли на Божественну літургію, де 
вони брали у відправі активну 
участь. Після закінчення літургії усі 
йшли на територію Баворівської 
школи, де вивчали пісню дня, гра-
ли вільні ігри, обідали та слухали 
катехизацію на теми “Божественна 
літургія”, “Андрей Шептицький”, 
“Весільний бенкет”, “Йосиф Слі-
пий”. Особливо усім запам’яталася 
гра у футбол, у якій брали участь 
не лише діти, а й аніматори і отець 
Василь.

Щодня в таборі відбувалися різ-
номанітні майстер-класи. Зокрема, 
діти робили різні вироби з гіпсу, 
ліпили з пластиліну і малювали.

Щирість і простота дитячих сер-

дець була, мов благодатна земля, 
що готова прийняти зерно і вирос-
тити плід. Божественна літургія, 
майстер-класи, катехизація закла-
ли в душі маленьких християн міц-
ний фундамент. Кожне “Господи, 
помилуй” було великим словом 
вдячності за батьків, за життя, за 
Україну, за радість, за мир, за лю-
бов, за друзів.

Організатори табору вислов-
люють щиру подяку усім батькам 
за те, що активно долучали дітей 
до християнського відпочинку в 
таборі.

Господь завжди відповідає 
“Так!” на наші молитви і прохання. 
Тож висловлюємо Йому найбільшу 
подяку за цей табір, де діти почули 
слово Боже і весело провели час з 
Христом.

“Веселі канікули з Богом” у Баворові
Учасники християнського табору “Веселі канікули 

 з Богом” у церкві Різдва Івана Хрестителя.

Олена ВОДАРСЬКА,  
студентка 1 курсу 

філологічного факультету 
спеціальності журналістика 

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Священик, директор Терно-
пільського благодійного 
фонду “Карітас” отець Ан-
дрій Марчук розповів “По-
дільському слово” про свій 
життєвий вибір, події на 
Сході України та допомогу 
переселенцям.

— Що вплинуло, отче Ан-
дрію, на Ваш вибір?

— Священик — це не профе-
сія, це — покликання, яке дається 
Богом. Я завдячую Господу і мо-
їй мамі, яка виховувала мене у 
радянські часи в доброму побож-
ному дусі. Це був не простий пе-
ріод. Греко-католицька церква 
перебувала у підпіллі, але мама 
не зважала на це, і не боялася 
втратити роботу, практикувала 
духовне життя. Вона показувала 
мені приклад своїм християн-
ським життям. Вважаю, що ма-
мина молитва мала великий  
вплив на мене.

— Як ставитеся до актуаль-
них подій на Сході України?

— Події на Сході — це люд-
ський фактор, бо в кожному сто-
літті був свій тиран, свій дикта-
тор. Крім людського, ще є фак-
тор Божий. Наша Церква, наш 
народ через ці події отримали 
нових святих. А ще це є для того, 
аби через жертви і з військового 
боку, і серед мирного населення, 
ми ще більше стали незалежни-
ми. Ця війна, вважаю, для того, 
аби усі ми скріпилися, ще більше 
усамостійнилися як держава. 
Щоб показати, що ми — нація. 
Очевидно, що ця жертва з боку 
українського народу через воєнні 
події на Донбасі буде насінням 
довготривалого мирного життя 
після того, як усе закінчиться. 

— Чи повинен священик 

благословляти на війну?
— Згідно з приписами духо-

вного життя, кожну річ потрібно 
робити з благословенням. Тут не 
йдеться лише про постать свя-
щеника. Добрі діти завжди про-
сять благословення у своїх бать-
ків, а добрі християнські батьки 
завжди їх благословляють. Тому 
Церква дає своє благословення 
усім, навіть військовим, але за-
для збереження кожного люд-
ського життя. Благословляючи, 
Церква не має наміру, щоб хтось 
втратив життя. Благословення 
включає в себе також те, що лю-
дина, яка йде виконувати певну 
місію, не робить це сама від се-
бе. Робить це з Богом, тому не 
може принести шкоду іншому.

— Як благодійний фонд “Ка-
рітас” допомагає переселен-
цям?

— Більше, ніж півтора року, в 

“Карітасі” діє проект “Психоло-
гічна допомога вимушеним пе-
реселенцям”. В нас на обліку 
перебуває близько 230 сімей. 
Ми надаємо їм, перш за все, 
психологічну підтримку. Адже 
люди в депресії. Вони пережили 
стрес, бо бачили те, до чого не 
були призвичаєні. Дуже часто 
роздаємо одяг, допомагаємо з 
продуктами та ліками. Спільно з 
громадською організацією “Са-
мопоміч” робимо паломництва 
для переселенців та їхніх сімей 
до Зарваниці, де люди можуть 
помолитися і відновити духовні 
сили.

— Які ще проекти діють у 
“Карітасі”?

— У нас є проект “Домашня 
опіка”, яка допомогає літнім лю-
дям, інвалідам та людям із хро-
нічними захворюваннями. Їм на-
дається широкий спектр послуг, 

зокрема, догляд, психологічний 
супровід, медичні послуги, допо-
мога у веденні домашнього гос-
подарства.

“Благодійна їдальня” щодня 
забезпечує близько 80 осіб гаря-
чими обідами та продуктовими 
наборами. З кожним потребую-
чим постійно працює аніматор, 
який вивчає його основні потре-
би, їх достовірність. А за тими, 
хто не має фізичної змоги при-
йти пообідати, закріплені соці-
альні працівники із міського цен-
тру соціального захисту.

З 2012 року в нас діє соціаль-
ний проект “Стоматологічний ка-
бінет”, до якого можуть приходи-
ти не лише малозабезпечені, а й 
звичайні жителі Тернополя. 
“Школа щасливого материнства” 
знайомить жінок з усіма етапами 
материнства, а майбутнім тату-
сям допомагає навчитися допо-
магати дружинам у пологах і під 
час догляду за малюком. Профе-
сійні послуги надають дитячий 
невролог, інструктор природньо-
го планування сім’ї, акушер-
гінеколог, психолог, педіатр. 

У “Карітасі” ми не просто пра-
цюємо, ми служимо для ближ-
нього, який через життєві обста-
вини є бідним. “Карітас” — це 
руки Церкви.

— Якою, на Ваш погляд, має 
бути віруюча людина?

— Людина має мати просте, 
чуйне і відкрите для Бога серце. 
Коли воно відкрите Господу, бу-
де відкритим і для ближнього. 

Довідково 
Перший осередок “Карітасу” 

з’явився у Німеччині 100 років 
тому. В Україні такі осередки 
почали працювати зі здобуттям 
незалежності. Благодійний фонд 
“Карітас” у Тернопільській  
області заснований 1994 року 
владикою Тернопільсько-
Зборівської єпархії УГКЦ Михаї-
лом Сабригою. Карітас у пере-
кладі з латинської — милосер-
дя, безкорислива любов. 

Людина і її справа ●

Отець Андрій Марчук:  
“Великий вплив мала 

на мене молитва матері”

Директор Тернопільського благодійного фонду “Карітас”,  
отець Андрій Марчук.

Мар’яна МАКАРА.

Сьогодні ми тут, завтра в 
іншому місці. Ми не спро-
можні знати, куди “закине” 
нас життя. У дитинстві я за-
вжди дивувалася, коли 
якась подія відбувалася зо-
всім незаплановано, неспо-
дівано.

Я помітила, що люди дуже час-
то нарікають на багато речей: на 
свою роботу, сім’ю, друзів… Так, 
вони нарікають, а чому ж просто 
не поставлять себе на місце іншої 
людини, яка втратила все це за 
певних обставин? Тоді б вони 
точно почали думати по-іншому.

Як часто ми просто говоримо 
“порожні” обіцянки. Але чому, 
роблячи “це”, ми не починаємо 
діяти, наші слова здаються за-
надто банальними порівняно з 
тим, що ми можемо зробити для 
того, щоб покращити ситуацію. 
Замість критики, жалощів ми по-
винні сказати собі: “Зупинись!”, і 
негайно починати все виправля-
ти. Для когось це, мабуть, зву-
чить примітивно, але, все-таки, 
ми частіше нарікаємо на когось, 
ніж визнаємо свої помилки. Я ін-
коли не розумію, як люди свідо-
мо не бачать того, що неправі.

Життя коротке, тому чим біль-
ше ми звинувачуємо інших у сво-
їх помилках, тим менше ми мо-
жемо навчитися розуму, прожив-
ши його. Усвідомлення того, що 
ми недосконалі, — це буквально 
прямий виклик, що ми готові по-
кращити себе.

Я вважаю, що не треба жити з 
вигадкою, ніби я найкращий чи 
найкраща, тому що це не при-
швидшує нашого розвитку, це 
лише породжує в нас почуття 
гордості, а гордість — це гріх.

Ми мусимо бути твердохарак-
терними і цілеспрямованими, 
тільки тоді справді зможемо щось 
змінити, добитися того, що ко-
лись здавалося нам неможливим 
або недосяжним. Це нам просто 
здавалося, поки ми не зняли свої 
“рожеві окуляри”, які затьмарю-
вали нам можливості своєї напо-
легливої праці.

А що думаєте ви? ●

Починаймо 
з себе!

Війна і ми ●

Як? Всього лише сфотогра-
фувавшись у цій амуніції та ки-
нувши до скриньки волонтерів 
символічну суму коштів. Таку 
атракцію організував на День 
молоді Логістичний центр допо-
моги бійцям АТО. Підтримують 
військових і арт-бар “Коза” та 
об’єднання тернополянок “Сма-
колики”. Вони продавали смач-
нющу кашу із сиром та свіженьку 
домашню випічку. Усі виручені 
кошти підуть виключно на допо-
могу бійцям з передової лінії 
фронту.

“Коза”, Логістичний центр та 
“Смаколики” розкладали пре-
зентаційні намети ліворуч біля 

драмтеатру, неподалік світоді-
одного рекламного екрана. В 
наметі Логістичного центру ко-
жен зміг написати листа бійцям, 
і ці листи на початку липня “пої-
дуть” усією лінією фронту. 

Долучитися до такої оригі-
нальної підтримки війська міг 
кожен охочий, який завітав 28 
червня на Театральний майдан 
із 14.00 до 18.00.

Нагадаємо, вже 11-ий рік по-
спіль, в останню неділю червня, 
українці відзначають День моло-
ді. Це свято було встановлене в 
нашій державі на підтримку ініці-
ативи молодіжних об’єднань і 
організацій України.

Одягнувши на дві хвилини 
бронежилет та каску, 

можна допомогти армії
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Олексій ДІКУН.

У перші вихідні липня Терно-
піль став столицею відпочин-
ку української молоді – впро-
довж 3-5 липня під відкритим 
небом відбувся міжнародний 
музичний фестиваль “Файне 
місто-2015”. 

Юрби енергійних та відчайдуш-
них хлопців і дівчат з усіх куточків 
країни заповнили і без того пере-
вантажені сезоном відпусток ваго-
ни “Укрзалізниці”. Пункт призначен-
ня: територія аеропорту  
“Тернопіль”. Дістатись туди не 
складало жодних труднощів, адже 
організатори фестивалю подбали 
про автобуси, які ритмічно відвози-
ли людей від зупинки “Збаразький 
поворот” в аеропорт та у зворотно-
му напрямку за 3 гривні. 

І хоч продаж квитків на фести-
валь активно розпочався ще в січні, 
ті, хто не придбав їх заздалегідь, 
мали нагоду зробити це просто на 
вході. Для цього достатньо було 
розпрощатись із купюрою україн-
ської валюти з портретом Григорія 
Сковороди. Відтак, навіть вартість 
входу на фестиваль уже “міжнарод-
на” – 500 грн. на три дні. 

Увійти на “Територію вільних лю-
дей” (гасло фестивалю “Файне міс-
то”) було легко тим, хто мав на собі 
спеціальний браслет, що виконував 

функцію перепустки. А вже за со-
тню метрів кремезні хлопці з охоро-
ни могли ненав’язливо поцікави-
тись, що несете у наплічнику. За 
свою безпеку можна було не хви-
люватись. Після проходження всіх 
формальних процедур, гості опиня-
лись на великому асфальтованому 
майданчику із трьома сценами, на 
яких впродовж трьох днів виступи-
ли 60 музичних гуртів з України, 
Австралії, Франції, Швеції, Австрії, 
Польщі, Грузії, Росії та Білорусі. Ко-
жен з 8 тисяч гостей “Файного міс-
та” міг обрати стиль музики, який 
йому до вподоби, і у будь-яку мить 
“перемкнутись” на щось інше.

Вражала різноманітність часту-
вань та розваг. На території фести-
валю можна було купити одяг,  
аксесуари, сувеніри, зробити мані-
кюр, тимчасове татуювання, по-
жбурляти баскетбольного м’яча, 
покататися на велосипеді, спробу-
вати китайську традиційну локшину 
чи кашу з польової кухні. Все це 
було доступним за досить прийнят-
ними, за фестивальними  
мірками, цінами.

“Пантенолу немає” – таким ко-
ротким повідомленням нашвидку-
руч написаним на шматку картону 
зустрічав медпункт фестивалю у 
суботу. Погоду, яку дарувала при-
рода на вихідні, прийнято називати 
хорошою, однак декому неймовір-
на спека не на жарт зіпсувала від-

починок. Відкрите по-
ле, яскраво-блакитне 
безхмарне небо та па-
люче сонце невбла-
ганно смажили часом 
зовсім бліду шкіру ме-
ломанів. Впоратись із 
такими екстремальни-
ми умовами було важ-
ко. 

З мінусів заходу: 
були нарікання від 
учасників та гостей 
фестивалю, що одна 
сцена “перекрикувала” 
іншу, або долинав не-
стерпний запах з біо-
туалетів, розміщених 
дуже близько від на-
метового містечка. Му-
зиканти, що виступали 
на менших сценах, по-
терпали, що не чули 
себе у моніторах через 
потужну звукову стіну з 
боку головної сцени. 
Деяких змін зазнавала 
програма фестивалю: 
затримувались почат-
ки виступів, відбува-
лись ротації, однак 
оголосити про це так, 
щоб дізнались усі при-
сутні, було неможливо. 
Не зважаючи на ці не-
доліки, несправедливо 

було б звинувачувати організаторів 
у непрофесіоналізмі. 

Цьогоріч “Файне місто” вийшло 
на якісно новий рівень, і вже зараз 
можна із впевненістю віднести дій-
ство до когорти кращих музичних 
подій року в Україні. Це стосується 
усіх напрямків роботи: від інфор-
маційного забезпечення (включно 
з активною роботою у соцмере-
жах, друкованими матеріалами та  
зовнішньою рекламою) до якісно-
го звучання музики. Таким чином, 
тернопільський фестиваль вже у 
найближчі роки може посунути із 
вершини безумовного фаворита – 
“Захід Fest”, якому Тернопіль на 
сьогодні поступається лише  
“ваговою категорією” виконавців.

До речі, про виконавців. Багато 
хто міг побачити незнайомі для 
себе назви гуртів. Однак, практич-
но кожен з учасників входить до 
переліку гуртів-відкриттів або 
“українських гуртів року” за версі-
єю авторитетних видань та визна-
них музикантів. Деякі з них, напри-
клад, “Vivienne Mort” чи “Brunettes 
Shoot Blondes”, цілком заслугову-
вали виступати на головній, а не 
на Light-сцені, замінивши “старо-
жилів”, багато з яких не виправда-
ли очікувань шанувальників.

Звісно, організатори “Файного 
міста” не відмежувалися і від за-
гальноукраїнської допомоги воїнам 
АТО на Сході України. Вхід для  
бійців на дійство був безкоштов-

ним. Місцеві волонтери збирали 
гроші на армію креативним чином 
– облаштували польову кухню “У 
нас поїв – солдата вдів!”, надали 
можливість сфотографуватися у 
військовій одежі, навчитися зби-
рати і розбирати автомат. Завдя-
ки цьому Логістичний центр допо-
моги бійцям АТО зібрав 57 624 
гривні. 

У рамках “Файного міста”  
відбувся байкерський зліт. Відтак, 
на територію аеропорту “Терно-
піль” приїхало більше сотні байке-
рів з різних куточків України. Мо-
тоциклісти проїхались головними 
вулицями Тернополя до аеропор-
ту. Для учасників мотозльоту на 
території фестивалю діяла спеці-
альна стоянка. Дівчатам-
байкершам вхід був безкоштов-
ним.

Підсумовуючи враження від по-
дії, можна із впевненістю ствер-
джувати, що фестиваль “Файне 
місто” справді вдався. Атмосфера 
молодості та безтурботності від-
чувалась у повітрі. Щиру усмішку 
викликали численні колоритні 
персонажі, як ті, хто був у кумед-
них костюмах, так і ті, хто нарешті 
отримав нагоду просто побути та-
ким, як він є. Тішить і той факт, 
що сучасна українська музика 
стрімко розвивається і подоба-
ється слухачам, яких, без сумніву, 
завітає до “Файного міста” ще 
більше вже наступного року.

“Файне місто” – нова столиця  
на фестивальній мапі України

Гасло фестивалю “Файне місто” — “Територія вільних людей”.  
На передньому плані біля входу на фестиваль тернополянин Вадим Репак.

У неділю на територію фестивалю прибули рятувальники, хоча й не за запитом тривоги,  
а щоб “полити” з пожежних рукавів розпечених сонцем та танцями людей. Всі були в захваті!

Під час виступу українського гурту  
“Vivienne Mort” на фестивалі “Файне місто”.

Під час фестивалю “Файне місто” на трьох сценах виступили 
понад 60 гуртів (окрім українських виконавців, були гурти  

з Білорусі, Швеції, Австрії, Польщі, Грузії, Росії).
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Соломія БОЙКО. 
Фото із сімейного архіву  

Тетяни ШОвдри.

вісімнадцятирічна Тетяна 
Шовдра, до недавнього часу 
жителька великих Бірок, вже 
більше двох місяців перебу-
ває в армії Ізраїлю на строко-
вій службі. Кореспондент га-
зети “Подільське слово” по-
спілкувався з дівчиною, аби 
розповісти нашим читачам, 
як почуває себе українка у 
війську чужої країни.

В Ізраїль Таня поїхала ще в 
2013 році, одразу після закінчен-
ня школи у селищі Великі Бірки 
неподалік Тернополя. В Ізраїлі на 
той час вже проживала її мама і 
сестра з сім’єю. Виїзду в чужу 
країну передували довгі тесту-
вання, співбесіди та збори доку-
ментів, як того вимагала одна з 
навчальних програм. Уже в Ізраї-
лі майже рік великобірківчанка 
вчила іврит і знайомилася з кра-
їною та її звичаями. У кінці квітня 
2015 року Тетяна стала до лав 
ізраїльського війська, де їй до-
ведеться відслужити 2 роки і 4 
місяці.

Під час скайп-розмови Таня 
часто відволікається, аби спробу-
вати українською мовою розпові-
сти про свою службу в армії, адже 
всі терміни і буденні армійські речі 
вже усталені на івриті. “У перші дні 
я плакала, бо важко не тільки фі-
зично, але й морально. Вдома мо-
жеш робити все, що хочеш, а там 
такого, звісно, нема. Не можу ска-
зати, що і зараз вже цілком звикла, 
але прийшло розуміння, що так 
має бути”, — розповіла Тетяна 
Шовдра.

— В Ізраїлі солдата поважа-
ють, — каже Тетяна. — Якщо по-
требуватиму допомоги навіть у 
чомусь буденному і простому, я 

знаю, що мені допоможуть. Це 
не стосується лише цивільних. 
Це, насамперед, стосується ке-
рівництва. Про нас дбають, опі-
куються нами, відповідно году-
ють. Звичайно, в нас немає пані-
братства зі старшими за зван-
ням, інколи навіть просто роз-
мовляти з ними не можна, але 
ситуації бувають різні, і ми може-
мо розраховувати на підтримку і 
розуміння керівництва.

Цікаво й те, що під час служби в 
армії дівчатам і хлопцям не дозво-
ляють навіть розмовляти, а якщо і 
є ситуації, коли можна кількома 
словами перекинутись з проти-
лежною статтю, то обов’язково 
треба дотримуватися відстані. За 
цим дуже пильно слідкують.

Характерними рисами ізраїль-

ської армії Тетяна Шовдра називає 
дисциплінованість та повагу — там 
це культивується на всіх рівнях: від 
рядового солдата до вищих за 
званням. 

В лавах ЦАГАЛу служать юнаки 
і дівчата з різних країн світу: США, 
Австралії, країн Азії. Українська мо-
лодь з різних міст і різного віку та-
кож проходить строкову службу в 
Ізраїлі. Все тому, що після закін-
чення служби в армії є більше шан-
сів влаштуватися на роботу, отри-
мати вищу освіту за рахунок дер-
жави. За багато років воєнних 
конфліктів ізраїльські військові вже 
знають, чому треба навчити моло-
де покоління і як його зацікавити 
до служби. Для ізраїльтян, в тому 
числі й дівчат, строкова служба в 
армії — звичне діло.

Тетяна Шовдра  
служить в армії Ізраїлю

Тетяна Шовдра (зліва) з дівчатами-вояками армії Ізраїлю.

Літо — відповідальна пора 
для хліборобів. Під час жнив 
сільськогосподарські підпри-
ємства роблять все можливе, 
щоб без втрат зібрати і збе-
регти зерно. Та не слід забу-
вати, що літо — це пожежоне-
безпечний період, тому в цей 
час особливо важливим за-
вданням є збереження вро-
жаю від вогню.

Найпоширенішою причиною по-
жеж під час час жнив є необереж-
не поводження з вогнем у хлібних 
масивах. Найменша необережність 
— паління, кинутий недопалок, роз-
ведення багать, спалювання по-
жнивних залишків, іскри від сіль-
госпмашин, а також технічна не-
справність збиральних машин і 
порушення правил пожежної без-
пеки при їх експлуатації, можуть 
призвести до знищення врожаю.

Пожежі на хлібних ланах поши-
рюються дуже швидко. При висо-
кому і густому масиві зернових 
культур, сильному вітрі і посушли-
вій погоді лінійна швидкість поши-
рення пожежі може досягати 8-9 
м/с. Під час пожеж від різниці тем-
ператур потоку повітря іноді утво-
рюються завихрення — “смерчі”, 
які перекидають вогонь на великі 
відстані навіть через штучні та при-
родні перешкоди (поорані смуги, 
дороги, річки шириною до 12 м, 
тощо).

Під час пожеж на полях у період 
дозрівання і збирання хлібів вог-
нем знищуються зростаючі злаки, 
а також сільськогосподарська тех-
ніка, яку використовують на зби-
ранні врожаю. Пожежі хлібних ма-
сивів нерідко поширюються на 
трав’яний покрив, чагарники, ліси, 
будівлі, що знаходяться поблизу. А 
пожежі сухої рослинності поблизу 

можуть, в свою чергу, перейти на 
лани.

Великі площі полів, віддаленість 
їх від населених пунктів, відсутність 
поблизу вододжерел нерідко спри-
яють поширенню пожеж на значні 
площі і ускладнюють їх гасіння. Як-
що в полі спалахне вогонь, мо-
ральні і матеріальні втрати будуть 
колосальними, тому зберегти уро-
жай — першочергове завдання не 
тільки для хліборобів, а й для кож-
ного з нас. У період збирання вро-
жаю категорично забороняється: 
спалювання стерні, післяжнивних 
залишків, розведення багать на 
полях, зокрема й на тих, де жнива 
закінчилися. Випалювання стерні 
та залишків соломи часто призво-
дять до пожеж на сусідніх полях, 
вимкнення повітряних ліній елек-
тропередач надвисокої напруги, а 
також пожеж лісосмугових наса-
джень. Державі завдаються значні 
матеріальні та екологічні збитки.

      У випадку, якщо лиха уник-
нути все ж не вдалося — й на хліб-
ному масиві виникла пожежа, по-
трібно негайно повідомити 
пожежно-рятувальну службу, зате-
лефонувавши за номером “101” та 
приступити до оборювання осе-
редку пожежі по периметру, щоб 
унеможливити поширення полум’я 
далі. До приїзду рятувальних під-
розділів потрібно намагатися на-
явними силами й засобами та при-
стосованою до гасіння технікою 
самостійно ліквідувати пожежу.

Як доводить практика, пересто-
роги рятувальників не є марними. 
Адже за лічені хвилини вогонь зда-
тен звести нанівець багатоденну 
клопітку працю хлібороба.  

 Тернопільський рв УдСНС 
України                                                                                          

у Тернопільській області.

Служба 101 ●

Зберегти врожай  
від вогню

Світлана ПІГАН, 
державний реєстратор 
реєстраційної служби 

Тернопільського районного 
управління юстиції.

Відповідно до Закону України від 
14.10.2014 № 1701-VII “Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо визначення кінце-
вих вигодоодержувачів юридичних 
осіб та публічних діячів” (із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 
475-VIII від 21.05.2015), юридичні 
особи, зареєстровані до набрання 
чинності цим Законом, зобов’язані 
подати державному реєстратору ві-
домості про свого кінцевого бене-
фіціарного власника (контролера), у 
тому числі кінцевого бенефіціарно-
го власника (контролера) їх засно-
вника (учасника), якщо засновник 
(учасник) — юридична особа, або 
про відсутність такого кінцевого бе-
нефіціарного власника (контроле-
ра) упродовж десяти місяців з дня 
набрання чинності цим Законом, 
тобто, до 25 вересня 2015 року.

Законом також  передбачено:
1) до реєстраційної картки на 

проведення державної реєстрації 
юридичної особи включається ін-
формація про кінцевого берефіціар-
ного власника (контролера) (бере-
фіціарних власників (контролерів) 
юридичної особи, у тому числі кін-
цевого бенефіціарного власника 
(контролера) (бенефіціарних влас-
ників (контролерів)) її учасника (за-
сновника), якщо учасник (засно-
вник) — юридична особа (абзац 
другий підпункту 2 пункту 1);

2) інформація про кінцевого бе-
нефіціарного власника (контроле-
ра), у тому числі кінцевого бенефіці-
арного власника (контролера) її 
учасника (засновника), якщо учас-
ник (засновник) — юридична особа 
не включається до реєстраційної 
картки для проведення державної 
реєстрації не лише політичних пар-

тій, творчих спілок, їх територіаль-
них осередків, адвокатських 
об’єднань, торгово-промислових 
палат, але й релігійних організацій, 
державних та комунальних підпри-
ємств (абзац третій підпункту 2 
пункту 1);

3) у разі відсутності у юридичної 
особи кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера), у тому числі 
кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) її учасника (засновни-
ка), якщо учасник (засновник) — 
юридична особа, подаються відо-
мості про його відсутність (абз. 4 пп 
2 п. 1).

Зазначені відомості не  
подаються:

1) юридичними особами, до ре-
єстраційної картки на проведення 
державної реєстрації яких інформа-
ція про кінцевого бенефіціарного 
власника (контролера) не включа-
ється відповідно до частини першої 
статті 24 Закону України “Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців” (по-
літичними партіями, творчими спіл-
ками, їх територіальними осеред-
ками, адвокатськими об’єднаннями, 
торгово-промисловими палатами, 
релігійними організаціями, держав-
ними та комунальними підприєм-
ствами);

2) юридичними особами, засно-
вниками (учасниками) яких є ви-
ключно фізичні особи, якщо кінцеві 
бенефіціарні власники (контролери) 
таких юридичних осіб збігаються з 
їх засновниками (учасниками). У та-
кому разі засновники (учасники) — 
фізичні особи є бенефіціарними 
власниками (контролерами) такої 
юридичної особи;

3) юридичними особами, які по-
дали державному реєстратору відо-
мості про свого кінцевого бенефіці-
арного власника (контролера), у 
тому числі кінцевого бенефіціарно-
го власника (контролера) їх засно-
вника, якщо засновник — юридична 

особа.
Паралельно з цим, задля покра-

щення бізнес-клімату в Україні, Мі-
ністерство юстиції розпочало про-
цес спрощення форм, які подають-
ся бізнесом та громадянами до ре-
єстраційних служб.

Першою така ініціатива торкну-
лася Реєстраційної картки про вне-
сення змін до відомостей про юри-
дичну особу, які містяться в Єдино-
му державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців 
— Форма 4.

Щоразу при необхідності внести 
хоча б одну зміну до даних про ком-
панію треба було подавати заново 
всю форму розміром в 10 аркушів.

Віднині, якщо змінився один 
пункт потрібно внести бенефіціарів, 
змінилася адреса перебування — 
потрібно заповнити лише 1 сторінку 
з вказівкою предмету зміни.

Вся інша інформація вже є в ре-
єстрі, тож її не потрібно по кілька 
разів оновлювати й заповнювати.

Cпрощення  Форми 4 — це лише 
перший крок. Надалі процес заче-
пить і інші документи.

Нововведення дає можливість 
зекономити на надсиланні докумен-
тів до реєстраційних служб поштою. 
Раніше ця послуга не була популяр-
на через те, що кожна сторінка та-
кої форми мала бути завірена у 
нотаріуса, а це чималі кошти. Сьо-
годні, коли для змін треба надіслати 
лише одну сторінку, ця сума буде 
значно меншою. 

Закликаємо бізнесменів скорис-
татися всіма цими новаціями. За-
вдяки їм ви вже зараз можете з 
комфортом внести необхідні зміни 
за Формою 4 і подати до реєстру 
дані про кінцевого бенефіціарного 
власника.

Просимо не відкладати з надан-
ням відповідної інформації до остан-
нього моменту, адже це знову може 
призвести до черг та незручнос-
тей!

Новації ●

До уваги суб’єктів 
господарювання

У Тернопільській області 309 
учасників АТО отримали у влас-
ність земельні ділянки загальною 
площею 44,6710 гектара. Зем-
левпорядники відвели 298 зе-
мельних ділянок для ведення ін-
дивідуального садівництва та 
дачного будівництва на площі 
29,61га, 10 ділянок для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства площею 15 га та одну 
земельну ділянку для будівни-
цтва та обслуговування житлово-
го будинку площею 0,06 гекта-
ра. 

Процес відведення земель 
військовим продовжується. Зе-
мельна служба та місцеві ради 
Тернопільської області прийняли 
755 рішень про надання учасни-
кам АТО дозволу на розроблення 
документації із землеустрою на 1 
324 ділянки. Військовослужбовці 
планують використати землі для 
різних цілей: 647 ділянок — для 
будівництва та обслуговування 
будинків та господарських спо-
руд; 625 — для ведення індивіду-
ального садівництва, 52 — для 
ведення особистого селянського 
господарства. 

Загалом до органів земельних 
ресурсів та органів місцевого са-
моврядування регіону надійшло 

1 692 заяви від учасників анти-
терористичної операції на отри-
мання земельних ділянок. Най-
більше звернень отримали: у 
Тернопільському районі — 674, 
Зборівському — 88, Бережан-
ському —76 та у місті Тернопіль 
— 649 подань.

довідково: 
Надання у власність земель-

них ділянок учасникам АТО здій-
снюється у порядку, визначено-
му статтею 118 Земельного ко-
дексу України, за умови, що гро-
мадянин не скористався своїм 
правом на безоплатне отриман-
ня у власність земельної ділянки 
відповідного цільового призна-
чення та надав документ, який 
посвідчує його участь в АТО.

На сайті Держгеокадастру 
розміщена покрокова схема дій 
для допомоги учасникам АТО та 
членам родин загиблих воїнів, 
котрі бажають отримати земельні 
ділянки. Роз’яснення складено з 
урахуванням запитів, які найчас-
тіше надходять до земельного 
відомства.

Прес-служба 
держгеокадастру,  

e-mail: press@land.gov.ua

На Тернопільщині 309 
учасників АТО отримали у 
власність земельні ділянки

Скористайтесь “телефоном довіри”
З метою зворотного зв’язку з громадськістю та інформування про 

порушення фінансово-бюджетної дисципліни на об’єктах контролю в 
Державній фінансовій інспекції в Тернопільській області функціонує 
“телефон довіри” за номером (0-352) 52-54-05.

Іншою важливою метою функціонування „телефону довіри” є на-
дання Державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області у 
межах компетенції інформаційно-консультативних послуг громад-
ськості з питань здійснення фінансового контролю за дотриманням 
чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, викорис-
танням державного чи комунального майна. Крім цього, Державна 
фінансова інспекція в Тернопільській області просить інформувати 
про можливі прояви корупції або службового недбальства в діях и 
працівників під час проведення ними контрольних заходів.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзвонити 
на „телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за но-
мером (044) 425-38-18.
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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 за-
пчастини. Тел.: 49-32-15, (099) 
193-49-36.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — 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.

* пшеницю. Тел.: (097) 317-
15-23, (097) 440-06-04.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

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

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

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 
заміна стояків, водопроводу, ка-
налізації, опалення. Пенсіонерам 

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

* 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 ●

Спорт для всіх ● Пенсійна реформа ●

Олена ВОДАРСЬКА, 
студентка І курсу філологічного 

факультету спеціальності 
журналістика ТНПУ 

ім. В. Гнатюка.
          
Бокс, велотріал, панкратіон, 
фрі-файт, фанк-аеробіка — 
все це і не тільки можна було 
побачити 28 червня на  
Театральному майдані в Тер-
нополі.

Спортсмени дивували та зача-
ровували. Маленькі козаки просто 
на сцені лягали на скло, танцюва-
ли гопак. Показували трюки май-
стри з велотріалу. Відбулося зма-
гання з шахів. А на ринзі у цей час 
проходив двобій між боксерами. 
Учасниками стали як професійні 
спортсмени, так і аматори, які 
тільки відкривають для себе світ 
спорту. 

Усі діти мали можливість попра-
цювати в техніці декупаж, створив-
ши власний дизайн тарілки. Кожен 
охочий, незалежно від віку, взяв 
участь в урочистому забігу, що ста-
ло символічним завершенням дій-
ства. 

— Мені дуже сподобалося роз-
мальовувати тарілочки. Особливо 
було приємно, коли дізналася, що 
за старанність отримаю солодкий 
подарунок.- ділиться враженнями 
Юля (7 років).

5-річний Тарасик каже: 

— Я був здивований, коли поба-
чив, як хлопці лягали на скло і коли 
показували різні трюки на велоси-
педах.

Петро (тато): 
— Сподобалося, як на сцені ви-

ступали хлопці, які танцювали ко-
зацький гопак. Маленькі дітки, а так 
вже вміють гарно танцювати, бити-
ся, і прийоми показувати… 

Марія (мама): 
— Цікаво організований конкурс, 

що  прищеплює любов різних 
верств населення до спорту. Дуже 
приємно була вражена, коли поба-

чила, як багато молоді брало участь 
у різних конкурсах та змаганнях. 
Особливо багато різних вікових груп 
брало участь у забігу. Найбільше 
сподобався такий давній вид спор-
ту, як український гопак — бойове 
мистецтво козаків. 

Свято пройшло на “Ура”. Навіть 
найбільш грайлива аудиторія — ма-
ленькі діти — чемно спостерігала за 
тим, що відбувається. Хтось відкрив 
для себе новий вид спорту, хтось 
радів першій перемозі, чи засмучу-
вався поразці, але ніхто не зали-
шився байдужим.

Маленькі козаки  
просто на сцені лягали на скло

Змагання юних шахістів на Театральному  
майдані в Тернополі, 28 червня 2015 р.

Ольга ГІРСЬКА, 
перший заступник начальника 
управління Пенсійного фонду 

України в Тернопільському 
районі.

Зараз в Україні працює со-
лідарна система пенсійного 
забезпечення, згідно з якою 
працююче населення забез-
печує пенсіонерів. Але ця 
система неспроможна по-
вною мірою забезпечити ви-
сокий рівень пенсій нашим 
громадянам.

Уряд пропонує до розгляду за-
конопроект “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження на-
копичувальної системи 
загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування та 
єдиних принципів нарахування 
пенсій”, за яким виплата пенсій 
буде здійснюватися з трьох різ-
них джерел: із солідарної, нако-
пичувальної системи і системи 
недержавного пенсійного страху-
вання.

Обов’язковою накопичувальна 
система буде для осіб до 35-
річного віку, але особи від 35 до 
55 років можуть добровільно та-
кож брати участь у ній.

Законопроектом передбачено, 
що вже до 1 січня 2016 року буде 
створений Накопичувальний 

фонд, призначені члени ради На-
копичувального фонду, проведені 
конкурси для обрання компаній з 
управління активами, та обраний 
зберігач — банк страхових коштів 
накопичувальної системи.

Сплата сум страхових внесків 
до накопичувальної системи пен-
сійного страхування буде здій-
снюватися на окремі рахунки ор-
ганів Пенсійного фонду. На кожну 
застраховану особу відкриваєть-
ся персональна електронна облі-
кова картка, в якій буде відобра-
жена сума страхових внесків до 
накопичувальної системи пенсій-
ного страхування за останній звіт-
ний рік, дата перерахування стра-
хових внесків до накопичувальної 
системи пенсійного страхування, 
кількість одиниць пенсійних акти-
вів, загальна сума коштів застра-
хованої особи тощо.

Підвищений розмір внеску 
спрямовуватиметься до Накопи-
чувального пенсійного фонду з 
метою інвестування залучених ко-
штів в економіку держави. Для 
людей, старших 35 років, зберіга-
ються всі умови пільгового вихо-
ду на пенсію.

Попри нововведення, відмов-
лятися від солідарної системи 
пенсійного забезпечення грома-
дян повністю Україна не буде. 
Адже кожна з цих систем має і 
плюси, і ризики, отже, слід під-
тримувати баланс.

На черзі — 
накопичувальна система

Любов СМИК, 
провідний фахівець з 

профорієнтації відділу 
активної підтримки 

безробітних Тернопільського 
міськрайонного центру 

зайнятості.

В період літніх канікул 
служба зайнятості не забу-
ває про школярів, активна 
співпраця з ними продо-
вжується у пришкільних та 
оздоровчих таборах.

Фахівці з профорієнтації Тер-
нопільського міськрайонного 
центру зайнятості Любов Смик 
та Оксана Гороховська завітали 
до  загальноосвітньої школи I-III 
ступенів с. Мишковичі Терно-
пільського району, на базі якої 
діє літній оздоровчий табір “Со-
нечко”. 

Під час заходу діти отримали 
багато корисної та цікавої ін-
формації про безмежний світ 
професій, послуги служби за-
йнятості та ситуацію на ринку 
праці. Інформація була подана в 
формі гри, що особливо подо-
бається і запам’ятовується шко-
лярам, вони залюбки спілкува-
лись з фахівцями служби зайня-
тості та охоче виконували різні 
вправи. 

У грі “Ланцюжок професій” 
учні знаходять спільне у різних 

видах професій. Школярі по чер-
зі називали професії, причому, 
наступна повинна бути чимось 
близькою до попередньої. Схо-
жість може бути за умовами 
праці, за засобами і т.д. Такі не-
сподівані зв’язки свідчать, що не 
варто обмежуватись тільки од-
ним професійним вибором, адже 
часто те, що шукаєш в одній 
професії, може виявитись і в ін-
шій, більш доступній.

Розвеселила учнів інформація 
про дивні професії, такі, як 
“штовхальник у метро”, “підні-
мач пінгвінів”, “охоронник Кубку 
Стенлі” тощо.

Фахівці з профорієнтації цен-
тру зайнятості провели тесту-
вання щодо професійного само-
визначення з використанням 
профдіагностичних методик.

Саме через ігри та конкурси 
діти найкраще розширюють сві-
тогляд про світ професій. 
Cподіваємось, що допомога 
служби зайнятості сприятиме 
правильному та впевненому 
професійному визначенню май-
бутніх випускників.

З початку червня 2015 р. фа-
хівці відвідали пришкільні табо-
ри у селах Великі Гаї, Острів, 
Лозова, смт Великі Бірки та Ве-
ликі Березовиця Тернопільсько-
го району. Загалом, у профорі-
єнтаційних заходах взяли участь 
близько 170 дітей.

Профорієнтація ●

Такий цікавий  
світ професій

Нещодавно у Тернопільській 
об’єднаній ДПІ проведений 
черговий сеанс телефонного 
зв’язку “гаряча лінія” із на-
чальником відділу реєстрації 
та обліку платників Іриною 
Мирославівною Іванко. Темою 
для спілкування з платниками 
стали останні зміни в порядку 
реєстрації та обліку платників 
податків. 

— Я не працюю як приватний 
підприємець вже понад 10 років, 
але при оформленні пенсії мене 
повідомили, що я досі є приват-
ним підприємцем. Як можна при-
пинити реєстрацію приватного 
підприємця? 

— Державна реєстрація припи-
нення підприємницької діяльності 
фізичної особи — підприємця про-
водиться державним реєстратором 
не пізніше наступного робочого дня 
з дати отримання від такої фізичної 
особи реєстраційної картки на про-
ведення державної реєстрації при-
пинення підприємницької діяльнос-
ті. 

Зазначений порядок передбаче-
но Законом України від 13.05.2014 
р. № 1258-VІІ “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення процедури дер-
жавної реєстрації припинення під-
приємницької діяльності фізичних 
осіб - підприємців за заявницьким 

принципом”. 
Після отримання інформації про 

припинення державної реєстрації 
призначається і розпочинається до-
кументальна перевірка. Після про-
ведення перевірки та закриття всіх 
рахунків у фінансових установах 
проводиться підписання обхідного 
листа всіма підрозділами ДПІ, за-
криття особових карток та зняття з 
обліку фізичної особи - підприєм-
ця. 

— Як отримати витяг з Реє-
стру платників ПДВ? 

— За вашим запитом податкова 
інспекція надає безоплатно та без-
умовно протягом двох робочих днів, 
що настають за днем отримання 
такого запиту, витяг з Реєстру плат-
ників ПДВ. Витяг діє до внесення 
змін до Реєстру. 

Запит про отримання витягу з 
реєстру платників податку на дода-
ну вартість за формою № 1-ЗВР 
подається вами особисто або упо-
вноваженою на це особою до ДПІ 
за вашим основним місцем обліку. 
Усі розділи запиту підлягають запо-
вненню. 

— Хочу отримати в Тернопіль-
ській ОДПІ ідентифікаційний но-
мер, проте, я зареєстрований у 
іншій області, але тимчасово 
проживаю у Тернополі. Як це 
правильно зробити?

— Реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків (рані-

ше ідентифікаційний номер обліко-
вої картки платника податків) мож-
на отримати у будь-якій податковій 
інспекції. 

За наявності копії довідки про 
присвоєння реєстраційного номе-
ру, отримати реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 
можна буде через п’ять робочих 
днів, якщо ж реєстраційний номер 
відсутній, то отримання реєстрацій-
ного номера може зайняти до деся-
ти робочих днів. 

Для отримання реєстраційного 
номера можна звернутись у Центр 
обслуговування платників за адре-
сою: вул. Білецька 1, вікно № 17. У 
понеділок, середу та п’ятницю ми 
працюємо з 9 до 18 години, а у ві-
второк та четвер з 9 до 20 години. 
У черговому режимі працюємо і у 
суботу з 9 до 16 години. Довідки за 
телефоном: 43-46-46 та 43-46-10. 

— Чи має право платник ПДВ, 
у якого станом на 1 квітня 2015 
року обсяг оподатковуваних ПДВ 
операцій за останні 12 місяців не 
перевищує 1 мільйона гривень, 
анулювати реєстрацію платника 
ПДВ?

— Платники ПДВ, у яких станом 
на 1 квітня цього року обсяг оподат-
ковуваних ПДВ операцій за останні 
12 календарних місяців не переви-
щує один мільйон гривень, мають 
право анулювати реєстрацію плат-
ника ПДВ. 

Прямий зв’язок ●

“Гарячі відповіді” щодо  
останніх змін в порядку реєстрації  

та обліку платників податків
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №26 

від 3 липня 2015 року.

Залишив чоловік свою машинy у дворі і 
пpиклеїв на лобове скло запискy:

“Бензобак порожній, магнітоли немає, 
двигун вкpали!”

Наступного дня поруч зі своєю запис-
кою знаходить іншу:

“То навіщо тобі колеса?”

— Сволота ти! Все життя мені зіпсував! 
Всю молодість на тебе витратила!

— Доню, люба, досить розмовляти з 
дипломом.

У буфеті:
— Дівчино, дайте, будь ласка, пляшку 

горілки.
— З собою?
— Ні, без вас.

Щоби влітку добре виглядати на пляжі, 
Леся ще з зими почала підгодовувати 
свою найкращу подругу Оксану.

Уночі міліція зупиняє п’яненьку дамоч-
ку:

— Куди поспішаємо?
— На лекцію.
— Хто ж в такий час лекції читає?
— Чоловік

— Наталочко, сонечко, до нас сьогодні 
гості зайдуть, приготуй щось на вечерю?

— Без проблем, а як приготувати — 
щоб ще прийшли чи щоб більше не при-
ходили?

Під стіною дитсадочка стоїть чоловік. 
Підходить вихователька, запитує.

— Ви дитину чекаєте???
— Та ні, я завжди такий пузатий!

Гороскоп ●

На цьому тижні накопичуйте сили і кошти. 
Небажано ризикувати, але складні питання 
можна вирішувати. Поталанить тим, хто зу-
міє наполягати на своєму. У вихідні бажано 
від чогось відмовити собі, якщо ви на відпо-
чинку. Сподівайтесь на компенсацію втраче-
ного з початку наступного тижня. Стосовно 
поїздок, то вони зараз для вас є найкращим 
шансом змінити щось у житті.

Цей тиждень буде активним і переважно 
пов’язаним з грішми, здоров`ям. Можна 
сподіватись на підтримку з боку, що змінить 
ваш загальний стан. У п’ятницю очікуйте ці-
кавого дарунку долі.

До кінця тижня кар’єрні та сімейні питан-
ня зможуть вирішитись легко. Вже після ви-
хідних ситуація буде змінюватись на вашу 
користь. З вами будуть погоджуватись коле-
ги та члени сім`ї, розумітимуть друзі. Ваша 
активність зростатиме, але стосунки з керів-
ником зміняться вже наступного тижня.

Тиждень буде успішним, якщо зможете 
обмежитись у своїх бажаннях і дотримува-
тись самодисципліни. Ваші справи будуть 
складатись дуже добре. Подолайте перепо-
ни, що колись заважали. У ваших справах 
будуть допомагати впливові особи, хтось з 
оточуючих. З початку тижня утримуйтесь від 
забаганок.

Бажано до кінця тижня намагатись уника-
ти песимістичного настрою, адже це  є од-

знакою того, що ваша активність падає. Вам 
доведеться взяти на себе багато обов’язків, 
що в деякій мірі обтяжуватимуть ваше життя. 
До кінця цього тижня сплануйте свої вихідні 
у колі близьких та рідних. Згодом ваш на-
стрій покращиться.

Проблеми, що спіткали вас протягом 
останнього часу, виправляться вже до 
вихідних. На відпочинку вас очікує щось 
нове, і ви будете дуже здивовані від по-
баченого. Вас чекає зустріч з неординар-
ною особистістю. Будьте обережними в 
громадських місцях.

Бажано уникати будь-яких ризиків. Се-
редина тижня не буде сприяти вирішен-
ню складних питань. Краще це перенести 
на п’ятницю, тоді можна сподіватись на 
досягнення бажаного. На початку або в 
кінці тижня можете сподіватись на під-
тримку і брати участь у різних справах, 
що зміцнять вашу кар’єрну позицію.

Відмовтесь від нав’язливих ідей та різ-
них підмов, опирайтесь на своє бачення 
справи. Потрібно остерігатись конфліктів 
з партнерами чи друзями, знаходьте 
компроміси. Цей тиждень буде більш 
сприятливий для творчої роботи. Пра-
цюйте з різною інформацією. На вихідних 
для вас відкриється нове захоплення.

Вдасться завершити сімейні та осо-
бисті справи, проте не так, як ви плану-
вали. Можливою є допомога від особи, 
що далеко від вас. Ризик цього тижня є 

виправданим. Будьте обережні за кер-
мом та з робочими механізмами, вони 
можуть завдати вашому здоров`ю великої 
шкоди.

Для вирішення важливих питань най-
краще підійде субота або неділя, а зараз 
ви можете зазнати фіаско у робочих пи-
таннях. Будьте готові до несподіваного 
розвитку подій. Якщо є така потреба, не-
гайно вирішуйте питання, пов’язані з ро-
ботою. Це принесе вам рух по кар’єрній 
драбині. 

Останнім часом ваші справи можуть 
йти не зовсім зрозуміло для вас, особли-
во на амурному фронті. Тому, якщо ви 
розлучені чи самотні, цього тижня на вас 
чекатиме зустріч з дуже цікавою особис-
тістю. Справи кар’єрні будуть проходити 
спокійно, без усіляких проблем.

До кінця тижня час буде сприятливим 
для фінансових справ. Можете зробити 
вигідну покупку, або ж вигідно вкласти 
гроші у якусь справу. Завдяки своєму 
впливу досягнете успіху в роботі, колеги 
будуть прислухатись до вашої думки.

від Івана Круп'яка з 13 по 19 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.
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Головний редактор
Ганна МАКУХ ................ 528878
Редактори відділів:  
Ірина ЮРКО 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ..... 528830
Відповідальний секретар
Людмила ДЕЙНЕКА
Бухгалтерія, довідки ........... 528830

Позиція авторів може не збігатися з 
позицією редакції. За достовірність 

викладених фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за собою право 

редагувати і скорочувати тексти. Рукописи 
не рецензуються і не повертаються. 

 — політична реклама

АдРесА РедАкцІЇ:
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста Тернополя, МФО 

338783, ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2580

Індекс 61357. Зам.№ 399. 
еmail: podilske_slovo@ukr.net

Газета виходить у п’ятницю. 
Віддруковано: ТОВ «Поділля-Тер», 
м.Тернопіль, вул.Текстильна, 28, 

тел. (0352) 52-27-37. 
Еmail: a-print.com.ua

®



12 сторінкаП’ятниця, 10 липня 2015 року

Вітаємо! ●

Канікули ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Особливої уваги заслуговують 
бесіди, які були проведені протя-
гом табірних днів: “Молодь і Кон-
ституція України”,  “200 — річчя з 
дня народження М. Вербицького”, 
“70-річчя Перемоги над нациз-
мом”, “Пам’яті Героїв Небесної 
Сотні”, “День пам’яті Героїв АТО”, 
“Державні символи України”. 

Все, що сприяло змістовному 
і цікавому життю в пришкільному 
таборі, стало результатом чіткої, 
продуманої роботи колективу 
вчителів, які вважають, що при-

шкільний табір — це місце, у яко-
му проходить робота з організа-
ції змістовного дозвілля та вихо-
вання свідомих громадян неза-
лежної України. Особливу увагу у 
цьогорічному таборі “Дивосвіт” 
надали національно-
патріотичному спрямуванню, ви-
хованню поваги до народних 
звичаїв і традицій українського 
народу, а також фізично-
оздоровчому вихованню. Кожен 
день у таборі був насичений но-
вими подіями, враженнями, по-
чуттями. За час табірної зміни 
діти потоваришували, краще піз-
нали один одного, навчилися 

працювати у колективі, розкрили 
свої таланти, усвідомили важли-
вість здорового способу життя. В 
день закриття табору діти отри-
мали  подяки  та написали свої 
враження на “Табірному дереві”. 

Діти досхочу розважились під 
керівництвом найкращих та най-
активніших вихователів табору — 
вчителя фізичної культури Сергія 
Ігоровича Касіяна та  вчительки іс-
торії Оксани Петрівни Юськевич.

Педагоги Великобірківської 
школи-гімназії бажають усім дітям 
теплого літа, нових вражень, міц-
ного здоров’я, гарячого сонечка, 
синього  моря!

Табірне літо
Найактивніші учасники пришкільного табору “Дивосвіт” 

у НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені С. Балея”.

14 червня у селі Скоморохи шестеро дітей вперше воз’єдналися з Господом через таїнства 
сповіді та святого причастя. На фото (зліва направо) Олена Стахурська, Денис Сисак, 

 Анастасія Бойко, Вікторія Кук, Степан Копит, Мар’яна Мудра з батьками,  
парохом церкви о. Ігорем та вчителем християнської етики Тетяною Володимирівною Муляр. 

Фото Павла ПЕЛЕШКА.

Фотоінформація ●

З днем наро-
дження щиро  і 
сердечно вітаємо 
Тетяну Петрівну 
МАЦЬКО з с. Жов-
тневе Тернопіль-
ського району.

Хай кожен день 

            леліє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

І в серці радість розквіта іскриста,

І задуми збуваються усі.

З любов’ю — рідні.

Щирі вітання з нагоди дня на-
родження та Дня ангела надсила-
ємо Петру Івановичу КУЗЬМЯКУ  
з с. Жовтневе Тернопільського 
району.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

З повагою і любов’ю — рідні.

Вітаємо з днем народження за-
ступника керуючого справами 
Тернопільської районної ради Пе-
тра Михайловича БОЛЄЩУКА.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За добрі справи хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату  

Тернопільської районної ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Ігровицької сіль-
ської ради Петра Миколайовича 
ВИННИЦЬКОГО, Сергія Петро-
вича ШЕЛІГУ.

Бажаємо щастя i достатку,

Ясного неба i тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.  

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо директора ПП 
“Агрон” Наталію БЕРЕЗОВСЬКУ 
та директора ФГ “Березовського” 
Юрія БЕРЕЗОВСЬКОГО з наро-
дженням внука Маркіяна.

Ми Вам бажаєм море радості і сміху,

Щоб панували у сім’ї любов і радість.

Хай внучок зростає Вам на втіху,

Нехай з небес його охороняють 

                                     янголятка,

Хай щасливим буде Ваше немовлятко!

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

Колектив територіального  
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) щиро вітає з  днем наро-
дження  завідуючу відділення со-
ціальної допомоги вдома Тетяну 
Зіновіївну СЕНИК.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів й надії.

Педагогічний колектив НВК 
“Домаморицької ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДНЗ” щиро вітає Тетяну Петрівну 
ДОЛІШНУ, учителя математики та 
інформатики, з днем народження.

Нехай в душі завжди горять

Іскринки радості й чекання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки радість і кохання.

Щиросердеч-
но вітаємо пра-
цівників ПП “Аг-
рон”, подружжя 
Марію та Сер-
гія НАВОЙ-
СЬКИХ, з наро-
дженням синоч-
ка Маркіяна. 

В цей день ясніше засвітило сонечко,

Бо народився у Вас маленький синочок.

Зичимо Маркіяну від усієї душі

Доброї долі і щастя в житті,

Нехай з його веселим сміхом

У дім приходить радість, втіха.

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великоберезо-
вицької селищної ради Ірину  
Степанівну ПЛУГАТОР, Юрія 
Орестовича ШАПОВАЛА.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької  
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з  ювілеєм  соціального  ро-
бітника с. Чистилів Іванну  
Миколаївну ЗОЗУЛЮ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує сотню літ.

Щиро вітає-
мо з народже-
ням сина депу-
тата Ігровицької 
сільської ради 
Петра Петро-
вича ЛИТВИНА 
та його дружину 
Аню.

Привітання 

       мамі й татку

Із народженням хлоп’ятка! 

Красенем хай він зростає

І здоров’я, й мудрість має! 

Хай найкращим буде сином

І продовжить рід родини, 

Радістю всіх звеселяє, 

Щастя хай його чекає.

Колеги, друзі та рідні вітають з  
днем народження вчителя геогра-
фії Острівської школи І-ІІІ ст. Лілію 
Олегівну ЗВІР.

Святковим розмаїттям

Хай буде все життя,

Казковим довголіттям

Серед краси й добра.

Радістю розквітчає

Прекрасну кожну мить,

Здоров’ям наділяє,

Щастям благословить!

Вища ліга: Великі Бірки-
Плотича 2:4, Озерна-Шляхтинці 
4:1, Біла-Грабовець 1:1, Дичків-
Товстолуг 2:4, Дубівці-Велика Бе-
резовиця 6:2, Великі Гаї-Велика 
Лука і Мишковичі 2:1.

Перша ліга: Острів-Гаї Шев-
ченківські 4:0, “Динамо” 
(Тернопіль)-Пронятин 2:3, 
Прошова-Івачів 3:2, Великий 
Глибочок-Білоскірка 3:1, 
Романівка-Байківці 1:1, Довжанка-

Кутківці 1:3.
Друга ліга: Лозова-Баворів 2:0, 

Жовтневе-Забойки 2:4, Ігровиця-
Велика Лука і Мишковичі-2 2:1, 
Малий Ходачків-Петриків 5:3, 
Підгороднє-Товстолуг-2 2:1, 
Смиківці-Залізці 1:1.

У 10 турі (12 липня) зустріча-
ються: вища ліга — Грабовець-
Дубівці, Велика Березовиця-Біла, 
Шляхтинці-Великі Гаї, Велика Лу-
ка і Мишковичі-Озерна, Плотича-

Дичків, Товстолуг-Великі Бірки; 
перша ліга — Острів-Великий 
Глибочок, Білоскірка-Гаї Шевчен-
ківські, Байківці-”Динамо” (Терно-
піль), Пронятин-Романівка, Івачів-
Довжанка, Кутківці-Прошова; дру-
га ліга — Забойки-Лозова, 
Баворів-Жовтневе, Петриків-
Ігровиця, Велика Лука і Мишковичі-
2-Малий Ходачків, Залізці-
Підгороднє, Товстолуг-2-
Смиківці.   

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського 
району. Тур 9

Подяка ●
Виконавчий комітет Ігро-

вицької сільської ради та 
багатодітні сім’ї Оксани 
Сиротюк, Людмили Біло-
вус, Андрія Матехи, Надії 
Ковальчук, Ганни Добри-
день, Марії Алексевич,  
Ірини Міщук, Стефанії  
Романишин, Ірини Карпо-
вич висловлюють щиру по-
дяку головному спеціалісту 
сектору молоді і спорту 
Тернопільської райдержад-
міністрації Світлані Євге-
нівні Яхван за сприяння в 
отриманні продуктових на-
борів з Німеччини.

Шановна Світлано  
Євгенівно! Надаючи допо-
могу, Ви даруєте радість та надію дітям, які потребують небайдужого 
повсякденного піклування і уваги. Дякуємо Вам за це.

З повагою — Ігровицький сільський голова Галина ГОЛИК. 

Багатодітні сім’я Міщуків  
з с. Ігровиці Тернопільського району.


