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18-19 липня понад 100 тисяч 
прочан з усіх куточків України та 
зарубіжжя побували в Марійсько-
му духовному центрі Зарваниць-
кої Матері Божої з надією отри-
мати зцілення і благодатні Божі 
чесноти для праведного життя. 
Відвідання святих місць — духо-
вна традиція українського наро-

ду. Поодинці чи гуртом, здебіль-
шого пішки, люди долають великі 
відстані, проходять випробуван-
ня спекою та негодою, аби від-
молити гріхи, випросити у Все-
вишнього здоров’я, кращої долі 
для себе та ближніх, для рідної 
землі. Проща зближує людей у 
розмові з Богом, єднає у вірі. 

Так українці проходять шлях 
до спасіння душі, до самопізнан-
ня, саморозуміння, глибоко ана-
лізуючи подорож до відпустових 
місць. Ще в давньоруські часи іс-
нував окремий жанр паломниць-
кої літератури — ходіння. Це був 
не лише своєрідний путівник, де 
містилася інформація про святі 
місця, а й фіксатор духовного пе-
реродження, самоосмислення 
паломника. 

Зарваниця — місце, де панує 
аура умиротворення і блажен-
ства. Це місце особливої Божої 
ласки. Давня легенда розповідає 
про київського монаха, який, ря-
туючись від навали монголо-
татар 1240 року, опинився на 
галицькому Поділлі в лісі над річ-
кою Стрипою. Втомлений і пора-
нений, він сів відпочити біля дже-

рела і зненацька заснув. Уві сні 
побачив Богородицю і двох анге-
лів із білими ліліями в руках. 
Прокинувшись, монах помітив бі-
ля себе надзвичайної краси ікону 
Діви Марії. Від джерельної води 
його рани загоїлися. Місце, де 
його “зарвав” чудодійний сон, він 
назвав Зарваницею і збудував 
там капличку для ікони і печеру 
для себе. З роками у затишному 
видолинку виріс монастир.

Інша легенда розповідає, що в 
1389 році після битви з турками 
на Косовому полі серби емігру-
вали в Україну, де біля джерела 
збудували дерев’яну церкву, а 
поселення отримало назву Сер-
баниця, яка згодом трансформу-
валася у Зарваниця.

Продовження на 12 стор.

18-19 липня 2015 року в Марійському духовному центрі  
у с. Зарваниця Теребовлянського району відбулася Всеукраїнська проща.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Юлія ЛАПАНЮК.

“К
оли людина любить Бога, тоді для неї є милим 
усе, що Богові належить, що до Бога веде і що 
Йому миле... Мила їй також кожна людина, бо в 
ній вона бачить Божу дитину. Так любов Божа 

просвічує ціле життя людини. А головно, просвічує вона вза-
ємовідносини між людьми”, — говорив свого часу Митрополит 
Галицький, Архиєпископ Львівський, предстоятель Української 
греко-католицької церкви Андрей Шептицький, 150-річчю з 
дня народження якого була приурочена цьогорічна 
Всеукраїнська проща у Зарваниці.

Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав Шевчук.

Реанімобіль бійцям 
АТО від 

“португальських 
бандерівців”.

Олександр 
Похилий:  

“У Тернопільському 
районі талановита, 
небайдужа молодь, 
і саме їй потрібно 

дати “зелене 
світло”.

    11 стор.

“Веселі канікули  
з Богом”  

у Настасові.
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Добрі справи ●

У правоохоронних органах ●

Шановні працівники торгівлі 
та громадського харчування!

Щиро вітаю Вас із професійним святом. Ваша сфера діяльності є, 
мабуть, найпоширенішою серед усіх видів економічної діяльності і по-
кликана задовольняти повсякденні потреби найрізноманітніших верств 
населення. Це також важливий сегмент у наповненні бюджетів усіх 
рівнів. Завдяки Вашій праці урізноманітнюється та розширюється спо-
живчий ринок, підвищується якість товарів. За 
останні роки мережа торгівлі та громадського 
харчування в місті та населених пунктах Терно-
пільського району стала сучаснішою і ближчою 
до потреб людей, поліпшилася культура обслу-
говування.

Тож бажаю Вам міцного здоров’я і благопо-
луччя, удачі та нових професійних здобутків.

З повагою, начальник Тернопільської  
ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області 

Петро ЯКИМЧУК. 

17 липня 2015 року прокурором 
Тернопільського району проведено 
координаційну нараду керівників 
правоохоронних органів, органів 
влади та місцевого самоврядування 
про стан дотримання законності та 
правопорядку на території Терно-
пільського району. У нараді взяли 
участь голова Тернопільської ра-
йонної ради В. С. Дідух, голова Тер-
нопільської РДА О. І. Похилий, тим-
часово виконуючий обов’язки на-
чальника Тернопільського РВ УМВС 
України в області Б. М. Гульман та 
начальник Теребовлянського МРВ 
УСБ України в області О. В. Пиж.

Завданням наради було в коор-
динації з іншими правоохоронними 
органами та взаємодії з місцевими 
органами влади і місцевого само-

врядування обговорити конкретні 
заходи, спрямовані на підвищення 
ефективності роботи щодо бороть-
би зі злочинністю та корупцією, ста-
білізації криміногенної ситуації в 
районі.

У ході наради обговорено стан 
злочинності та корупції на території 
району впродовж 1 півріччя 2015 
року, запропоновано заходи щодо 
покращення ситуації.

За результатами наради вине-
сено постанову, яку скеровано до 
виконання правоохоронним орга-
нам Тернопільського району.  

Володимир СОКОЛИШИН, 
прокурор Тернопільського 
району, молодший радник 

юстиції.

У взаємодії з органами 
влади та місцевого 

самоврядування

Ірина ЮРКО. 
Фото автора і  

Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

22 липня у зону АТО виру-
шила карета швидкої допо-
моги, придбана у Португалії 
для українських бійців 
сім’єю Сташуків, родом із 
Тернопільщини, які вже 14 
років живуть і працюють у 
Португалії.

Цього дня автівку освятили  
о. Андрій Марчук, о. Роман  
Загородній та о. Ігор Драпак. В 
освяченні також взяли участь го-
лова Тернопільської райдержад-
міністрації Олександр Похилий, 
заступник голови Тернопільської 
РДА Уляна Люлька, волонтери та 
працівники Тернопільської РДА. 

— Сьогодні між війною і миром 
глибока прірва, — сказав  
о. Андрій Марчук. — Добре, що є 
люди, небайдужі до долі своєї 
держави. Завдяки зусиллям во-
лонтерів вдасться ліквідувати цю 
прірву. Тоді в Україні буде мир і 
спокій.

Ця “швидка” раніше обслуго-
вувала португальську сферу ме-
дицини. У Європі недовго вико-
ристовують такі авто — за наши-
ми мірками вона майже нова, до 
того ж, удосконалена тамтешні-
ми автомайстрами, які працюва-
ли над нею з усвідомленням, для 
чого призначений і куди прямує 
цей автомобіль.  Марка автомо-
біля італійська — “Івеко Дейлі”. З 
Португалії до Тернополя машина 
легко подолала 3 750 км, загаль-
ний пробіг становить 220 тисяч 
кілометрів.

Як розповів волонтер із Тер-
нопільського району, родич 
Олега Сташука, петриківчанин  
Сергій Дикий, ця “швидка” — 
стандартний сучасний реанімо-
біль для екстрених ситуацій. У 
салоні для лікарів і пацієнта є 
дефібрилятор, апарат вентиля-
ції легень, кондиціонер, вдо-
сталь бинтів, засоби для дезин-
фекції, медикаменти. Серед ін-
шого “португальські бандерівці” 
зібрали великі комплекти до-
бротних шкарпеток, консерви, 
натуральну каву та інші важливі 
побутові дрібниці. Укомплекто-
вували швидку спільними зу-
силлями українці в Португалії 
— подружжя Олега та Людмили 
Сташуків, брат Людмили Юрій 
Мазурик, син Богдан та батько 
Олександр Вареми, Калина Го-
ян, Володимир і Людмила Кер-
нери, Михайло Семенюк. 

“Швидку” Людмила та Олег 
Сташуки, Сергій Дикий, Руслан 
Манчур особисто везуть у сек-
тор “М” — район дій сил АТО 
поблизу міста Маріуполь Доне-
цької області, де і передадуть у 

батальйон, якому це авто вкрай 
необхідне. В один бік екіпажу 
доведеться подолати близько 
1370 кілометрів. З волонтерами 
з Тернополя захищати україн-
ські позиції поїде також терно-
полянин — боєць 79-ої аеромо-
більної бригади. Перед відправ-
ленням на передову волонтери 
прикріпили до автівки з гумані-
тарною допомогою жовто-
блакитний стяг, на якому Люд-
мила Сташук написала автор-
ський вірш для бійців. 

До речі, 200 літрів дизельного 
палива для передачі реанімобіля 
виділило керівництво ПрАТ “Мо-
локія”, де працює петриківчанин 
Сергій Дикий. У Тернопільській 
райдержадміністрації волонтери 
знайшли підтримку щодо напо-
внення автомобіля іншими необ-
хідними речами для бійців, адже 
для цього залишилося ще багато 
вільного простору. 

Продукти харчування та пит-
ну воду надали приватний під-
приємець Михайло Задорожний 
з Чистилова, ПП Агрофірма 
“Медобори”, ФГ “Агро”, ТОВ 
“Хлібодар+”, ТОВ “Микулинець-
кий Бровар”, приватний підпри-
ємець Володимир Суль із Пе-
трикова надав засоби гігієни. 
До збору допомоги долучилася 
Тернопільська районна органі-
зація Товариства Червоного 

Хреста України.
Як розповів Петриківський 

сільський голова Руслан Лазор-
ко, з села Петриків у зоні АТО 
позиції захищають 26 жителів, 
п’ятеро з яких нещодавно повер-
нулися як демобілізовані і мають 
посвідчення учасників бойових 
дій, четверо петриківчан зараз 
перебувають на навчальних по-
лігонах.

Скільки вартує укомплектова-
ний реанімобіль, волонтери з 
етичних міркувань не розповіли. 
Однак, здогадатися, що це неде-
шево, не складно. Люди доброї 
волі взяли на себе обов’язок ви-
конати благородну справу, по-
кликану врятувати життя нашим 
героям. Адже знаємо, як важли-
во надати допомогу відразу після 
поранення (в перші 20 хвилин, 
максимум годину). Практика по-
казала, що на передньому краї 
бойових дій дуже багато втрат 
саме через несвоєчасність допо-
моги, а не тому, що бракує ме-
диків чи ліків.

Голова Тернопільської  
облдержадміністрації Степан 
Барна та голова Тернопільської  
райдержадміністрації Олександр 
Похилий висловили вдячність 
сім’ї Сташуків та всім, хто долу-
чився до збору і відправлення 
гуманітарної допомоги україн-
ським бійцям у зону АТО.

Реанімобіль бійцям АТО  
від “португальських бандерівців” 

В освяченні “швидкої” з гуманітарною допомогою для бійців АТО взяли  
участь голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської РДА 

Уляна Люлька, працівники Тернопільської РДА, священики та волонтери.

Біля реанімобіля з Португалії 
Олег Сташук (зліва) та Сергій Дикий.

Колективи відділу культури Тернопільської РДА, Тернопільсько-
го районного будинку культури, Тернопільська районна організація 
профспілки працівників культури висловлюють щире співчуття ди-
ректору меморіального музею Соломії Крушельницької с. Біла 
Тернопільського району Надії Яківні Зюбровській з приводу тяжкої 
і непоправної втрати — смерті матері. 

Адміністрація, профспілкова організація, колектив Тернопіль-
ського районного територіального медичного об’єднання вислов-
люють глибоке співчуття сімейному лікарю ТРТМО Юрію Михайло-
вичу Литвину та його дружині з приводу тяжкої втрати — смерті 
внука Олексія, життєва свіча якого погасла у 17-річному віці після 
невиліковної хвороби. Чотири роки тому дідусь і бабуся взяли опі-
кунство над ним через передчасну смерть матері хлопця, їх дочки 
Олени. Розділяємо біль непоправної втрати. Нехай Господь при-
йме його душу в Царство Небесне. Вічна пам’ять.

16 липня ц. р. Верховна Рада 
України підтримала постанову № 
2217/АП про направлення до Кон-
ституційного суду України законо-
проекту № 2217а “Про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)”. За відпо-
відне рішення проголосували 288 
нардепів при 226 мінімально необ-
хідних.

Цей законопроект передбачає 
внесення змін до Конституції Украї-
ни, яким закріплюється відхід від 
централізованої моделі управління 
в державі, забезпечується спро-
можність місцевого самоврядуван-
ня та впроваджується нова система 
територіальної організації влади в 
Україні на основі принципів субсиді-
арності, повсюдності і фінансової 
самодостатності місцевого само-
врядування. При цьому запропоно-

вані зміни зберігають унітарну фор-
му державного устрою України.

Президент України Петро Поро-
шенко висловив сподівання, що 
змін до Конституції в частині децен-
тралізації будуть прийнятті Верхо-
вною Радою восени цього року, 
передає УНН з посиланням на прес-
службу Президента.

“Проти змін ополчилися Росія та 
її маріонетки з так званих ДНР та 
ЛНР. Це вже само собою свідчить 
про те, що ми з вами на правильно-
му шляху. Прийняття змін має зняти 
всі побоювання тих фракцій україн-
ського парламенту, які приєдналися 
до гурту критиків змін до Конститу-
ції. Докладу всіх зусиль, щоб до 
остаточного голосування за зміни 
восени переконати цих депутатів 
підтримати їх”, — зазначив Глава 
держави.

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.

Основи державності ●

Законопроект про 
децентралізацію направлений 

до Конституційного суду
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На поверхах влади  ●

Більше, ніж рік тому, в Укра-
їні розпочалися глобальні 
зміни. Вибори Президента, 
зміна депутатського складу 
парламенту, новий уряд. 
Зміни відбулися і на місцях, 
кожні область та район отри-
мали нових очільників. До 
прикладу, на Тернопільщині 
це здебільшого “свіжі” об-
личчя молодих та амбітних 
політиків. Про них знаємо не 
багато, але на результатив-
ність їхньої роботи поклада-
ємо чимало. Отже, ми вирі-
шили ближче познайомити 
читачів “Подільського сло-
ва” із головою Тернопіль-
ської райдержадміністрації  
Олександром Похилим. 

— Олександре Ігоровичу, 
розкажіть, будь ласка, як фор-
мувалася Ваша громадянська 
позиція?

— Народився у Тернополі у 
сім’ї освітян — мама викладає у 
Тернопільському національному 
педагогічному університеті  
ім. В. Гнатюка, батько був трене-
ром у дитячо-юнацькій спортив-
ній школі, зараз на пенсії. Мої 
шкільні роки пройшли у Терно-
пільській ЗОШ №5 із поглибле-
ним вивченням іноземних мов, 
яку закінчив із золотою медаллю. 
Вищу освіту з червоним дипло-
мом здобув на факультеті інозем-
них мов у ТНПУ ім. В. Гнатюка, на 
відмінно закінчив магістратуру за 
спеціальністю “Економіка підпри-
ємництва” Тернопільського націо-
нального економічного універси-
тету. 

— Кажуть, скільки мов знає 
людина — стільки разів вона 
людина. Скільки мов знаєте 
Ви?

— Вільно володію англійською, 
українською, російською мовами, 
трішки гірше знаю німецьку, поль-
ську.

— Де здобували професій-
ний досвід?

— Певний час працював за-
ступником директора одного з 
тернопільських приватних  
підприємств. Будучи помічником 
консультанта народного депутата 
України, розпочалося моє ґрун-
товне знайомство з державною 
роботою. З одного боку, бути 
держпрацівником складно, з ін-
шого — цікаво і приємно,  
особливо коли знаєш, що можеш 
допомогти іншим. Як голова  
Тернопільської районної  
держадміністрації, розумію, що 
на мені велика відповідальність. 
Таких складних умов, як тепер, не 
було ще за всю історію незалеж-
ної України. Представляти владу 
в час війни, коли треба виконува-
ти план мобілізації, популяризу-
вати і втілювати адміністративно-
територіальну реформу, підтри-
мувати економіку — складно, од-
нак я знав, на що пішов.

— За якими критеріями  
формуєте свою команду? Які 
напрямки в роботі голови РДА, 
на Вашу думку, потрібно змі-
нювати?

— Я прихильник нових облич у 
владі. Ні для кого не секрет, що у 
державних адміністраціях є чима-
ло так званих “людей системи”. 
На жаль, такі фахівці не ефективні 
в сучасних умовах, бо не прагнуть 
вносити свіжі ідеї, працювати із 
задоволенням, бути вмотивова-
ними вони вже не вміють. Я проти 
таких працівників. Звісно, це не 
стосується професіоналів, які 
сумлінно виконують свою роботу. 
У Тернопільському районі талано-
вита, небайдужа молодь, і саме їй 
потрібно дати “зелене світло”. 
Студенти, активісти, громадські 
діячі — це ті, з ким мені хочеться 
працювати в команді. До слова, 
нещодавно голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна оголосив кон-

курс на 50 вакантних посад у 
структурі адміністрації. Свої сили 
може випробувати кожен.

— Як плануєте будувати 
співпрацю з громадськими  
організаціями?

— Тернопільська райдержадмі-
ністрація відкрита до співпраці з 
усіма громадськими організація-
ми. Більше того, прагну, аби гро-
мадськість не послаблювала, а 
навпаки, посилювала контроль 
над роботою влади. Вдячний за 
невтомну працю волонтерам — 
без них було б дуже складно. Во-
лонтерський рух продемонстру-
вав українцям і Тернопільщині 
зокрема, наскільки відповідаль-
ним за долю України є народ.

Недавно я призначив своїм 
радником Михайла Собчака, який 
добровольцем воював в АТО на 
передовій, дуже порядна людина, 
він працює у Тернопільській РДА 
на громадських засадах. Разом з 
Михайлом працюємо над цікави-
ми проектами, зокрема, вже 
сформували електронну базу мо-
білізованих, демобілізованих осіб 
з Тернопільського району, щоб 
мати змогу допомагати їм та їхнім 
родинам.

— Голова Тернопільської об-
ласної держадміністрації Сте-
пан Барна для комунікації з 
головами райдержадміністра-
цій запровадив skype-наради. 
Наскільки це ефективно?

— Ця практика правильна і на 
часі, адже без використання 
інтернет-простору нині ефектив-
но працювати неможливо. Звісно, 
для мене прибути до робочого 
кабінету голови ОДА не так склад-
но, як іншим керівникам районів 
області, окремим з яких раніше 
доводилося долати відстань у по-
над сотню кілометрів. Фактично 
один робочий день керівник зму-
шений був присвятити обласній 
нараді. Тепер кожен робочий 
день голови РДА розпочинається 
о 8.00, перші півгодини викорис-
товую для підготовки до skype-
наради, яка стартує рівно о 8:30 
год. і триває до двох годин. При-
міром, під час нинішньої ранкової 
наради (йдеться про 20 липня — 
ред.) під час online-зустрічі гово-
рили про виконання поставлених 
Президентом України завдань 
щодо шостої черги мобілізації, 
також про роботу зі зверненнями 
громадян, про хід збору урожаю-
2015, літнє оздоровлення та від-
починок дітей Тернопільщини.

Щодо іншого у використанні 
інтернет-простору, сподіваюся, 
Тернопільський район буде  
першим в області і другим в Укра-
їні, де запрацює електронне уря-
дування — дві послуги, які наразі 

надає Держземагенство, незаба-
ром будуть доступними для меш-
канців нашого району. Швидко та 
безкоштовно, прямо з дому, за 
потреби людина може замовити 
документи нормативно-грошової 
оцінки земель та витяг з держав-
ного реєстру з кадастрової карти, 
заповнивши в онлайн-режимі 
просту анкету. Подібний проект 
кілька тижнів тому запустили в 
Києві.

— Як вважаєте, які проблеми 
сьогодні найбільше турбують 
громаду Тернопільського райо-
ну?

— Одного інтерв’ю не виста-
чить, аби дати вичерпну відпо-
відь на це питання. У Тернопіль-
ському районі проблем багато, 
як і в усій Україні у зв’язку з  
антитерористичною операцією 
на Сході, складними економіч-
ними умовами. У кожного села 
чи селища свої біди. Якщо гово-
рити детальніше щодо проблем 
мешканців Тернопільського ра-
йону, то багато конфліктів нині 
виникає у сфері землекористу-
вання, щодо надання транспорт-
них послуг, у вирішенні особис-
тісних конфліктів (скарги на ді-
яльність окремих підприємців), 
але нам вдається вирішувати ці 
проблеми належним чином. 
Вдячний мешканцям Тернопіль-
ського району за активність, бо 
саме громадяни підказують вла-
ді, що потрібно робити і як буде 
краще для них.

— Олександре Ігоровичу, що 
Ви вже встигли зробити впро-
довж місяця перебування на 
посаді голови Тернопільської 
райдержадміністрації?

— Складно звітувати про ро-
боту в розрізі одного місяця, для 
мене цей час був адаптаційним 
періодом. Встиг напрацювати 
план вирішення ряду пріоритет-
них завдань, визначитися зі 
стратегією роботи. Першочерго-
во працюю над впровадженням 
у Тернопільському районі 
адміністративно-територіальної 
реформи. Робоча група Терно-
пільської РДА щодо цього питан-
ня щоденно працює в інформа-
тивному полі — намагаємося  
якнайдоступніше повідомити  
громадян про особливості та 
зміст адмінреформи. Насправді, 
переваг у цих змінах дуже бага-
то саме для сільських мешкан-
ців, серед них — збільшення 
надходжень у місцеві бюджети 
від податків, право розпоряджа-
тися набутими коштами, вста-
новлювати порядок маршрутних 
перевезень, великі можливості 
для розвитку інфраструктури. 
Об’єднана територіальна грома-

да уособлюватиме таке собі не-
величке місто з повноваженнями 
міста обласного значення, при-
міром, як зараз Тернопіль. Од-
нак, за цими перевагами стоїть і 
велика відповідальність — дер-
жава передає на місця значний 
спектр серйозних повноважень.

— Який стан справ з рефор-
мою у Тернопільському районі 
на сучасному етапі?

— Поки що потенційними  
центрами об’єднаних територі-
альних громад у Тернопільському 
районі є села Байківці, Великі Гаї, 
Почапинці, Острів, Біла, Великий 
Глибочок, селище Великі Бірки. У 
багатьох громадах району уже 
сформоване бачення втілення 
адміністративно-територіальної 
реформи. На громадські обгово-
рення для дискусії запрошуються 
представники суміжних громад, 
яким запропонували об’єднатися. 
Втім, на сьогодні є лише робоча 
версія об’єднання громад, оскіль-
ки громадські обговорення три-
вають. Кожне село і селище оста-
точно повинне визначитися щодо 
участі у тій чи іншій громаді. На 
основі добровільно прийнятих рі-
шень Тернопільська райдержад-
міністрація готова підтримувати 
позицію кожної територіальної 
громади.

— У стратегії роботи Терно-
пільської ОДА, яку нещодавно 
презентував Степан Барна, 
Тернопільському району визна-
чено конкретне завдання — до 
кінця цього року закінчити ре-
конструкцію дитячого садка в 
селі Ігровиця. Наскільки реаль-
но це втілити?

— З боку Тернопільської  
райдержадміністрації виконано 
всі поставлені завдання. Спільно 
з Ігровицькою сільською радою 
підготували необхідний пакет до-
кументів, який спрямовано на 
розгляд у Тернопільську ОДА. 
Очікуємо позитивних результатів 
від Державного фонду регіональ-
ного розвитку. Необхідною умо-
вою щодо можливості державної 
підтримки є співфінансування 
проекту у розмірі 10% вартості 
проекту (122 тис. грн.) з місцево-
го бюджету. Сподіваюся, на чер-
говій сесії Тернопільської район-
ної ради депутати підтримають 
рішення виділити 122 тисячі грн. 
на реконструкцію дитсадка в Ігро-
виці з бюджету Тернопільського 
району. Адже, не виконавши умо-
ву, втратимо понад мільйон гри-
вень державної підтримки.

— Минулих вихідних масш-
табно відбулася проща у  
Зарваниці. Знаю, і в Тернопіль-
ському районі проведено ряд 
заходів з цього приводу.

— На виконання доручення 
голови Тернопільської ОДА “Про 
облаштування місць зупинок для 
туристів на основних автомагі-
стралях області”, з метою підго-
товки до проведення всеукраїн-
ської прощі в с. Зарваниця 
спільними зусиллями — Служ-
бою автомобільних доріг у Тер-
нопільській області, філією “Тер-
нопільський райавтодор”, дер-
жавним підприємством “Терно-
пільське лісове господарство” та 
Тернопільською райдержадміні-
страцією — облаштовано кем-
пінговий майданчик біля автодо-
роги М-19 поблизу с. Мишкови-
чі. Встановлено альтанку, гро-
мадську вбиральню, лавки, ман-
гал. Облаштовано з’їзди з осно-
вної автодороги та місця для 
паркування автомобілів. 17 лип-
ня тут вперше зупинились та 
мали змогу відпочити віряни, які 
пішою ходою йшли на всеукраїн-
ську прощу.

— Дякую за розмову,  
Олександре Ігоровичу.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Олександр Похилий:  
“У Тернопільському районі 

талановита, небайдужа молодь, і 
саме їй потрібно дати “зелене світло”

Голова Тернопільської райдержадміністрації  
Олександр Похилий. 

У січні-червні 2015 р. на пере-
робні підприємства області на-
дійшло 8,4 тис. т худоби та птиці 
(в живій вазі), або на 1,2% мен-
ше, ніж у січні-червні 2014 р. Пе-
реробні підприємства області 
пропонували в середньому за 
тонну живої ваги великої рогатої 
худоби та свиней по 23,2 тис. 
грн., птиці – 10,7 тис. грн. Проти 
січня-червня 2014 р. закупівель-
на ціна худоби та птиці зросла в 
середньому на 71,2%.

За шість місяців 2015 р. пере-
робні підприємства Тернопіль-
щини закупили 96,6 тис. т моло-
ка, що на 1,4% більше, ніж у 
січні–червні 2014 р. Молочну си-
ровину переробники закуповува-
ли в середньому по 3,6 тис. грн. 
за тонну. У порівнянні з січнем–
червнем 2014 р., закупівельна 
ціна на молоко зросла на 21,7%. 
Однак, у господарствах населен-
ня молоко купують за значно 
нижчими цінами, ніж в агрофор-
муваннях. Зокрема, за тонну мо-
лока сільськогосподарським під-
приємствам платили по 4,2 тис. 
грн., селянським господарствам 
– у середньому по 2,7 тис. грн. 
Частково це пояснюється різни-
цею в сортності молока. Від аг-
роформувань надійшло на пере-
робку 99,5% молока вищим та 
першим ґатунком, від госпо-
дарств населення – 6,9% молока 
першого ґатунку. 

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Цифри і факти ●

Закупівельні 
ціни на 

тваринницьку 
сировину  

Вища ліга: Біла-Дубівці 1:5, 
Озерна-Великі Гаї 3:1, Дичків-
Великі Бірки 3:2, Грабовець-
Велика Березовиця 3:1, Велика 
Лука і Мишковичі-Шляхтинці 2:1, 
Товстолуг-Плотича 0:1.

Перша ліга: Гаї Шевченківські-
Великий Глибочок 0:1, Романівна-
«Динамо» (Тернопіль) 1:1, 
Довжанка-Прошова 1:4, 
Білоскірка-Острів 0:3, Пронятин-
Байківці 2:2, Івачів-Кутківці 2:3.

Друга ліга: Лозова-Жовтневе 
0:3, Ігровиця-Малий Ходачків 
0:11, Підгороднє-Смиківці 0:3, 
Баворів-Забойки 0:2, Велика Лу-
ка і Мишковичі-2-Петриків 3:0 
(+:–), Товстолуг-2-Залізці 0:4.

У наступному турі (9 серпня) 
зіграють: вища ліга – Велика Лу-
ка і Мишковичі-Дубівці, 
Шляхтинці-Біла, Плотича-Озерна, 
Товстолуг-Великі Гаї, Дичків-
Грабовець, Великі Бірки-Велика 
Березовиця; перша ліга – 
Пронятин-Великий Глибочок, 
Байківці-Гаї Шевченківські, 
Кутківці-«Динамо» (Тернопіль), 
Івачів-Романівка, Довжанка-
Білоскірка, Прошова-Острів; дру-
га ліга – Велика Лука і Мишковичі-
2-Лозова, Петриків-Жовтневе, 
Товстолуг-2-Ігровиця, Залізці-
Малий Ходачків, Підгороднє-
Баворів, Смиківці-Забойки.

Футбол ●

Чемпіонат 
Тернопільського 
району. Тур 11

Індекси 
споживчих цін у 
червні 2015 року

За даними Державної служ-
би статистики України, величи-
на індексу споживчих цін у Тер-
нопільській області  в червні 
2015 року до травня 2015 року 
становила 99,4%, з початку ро-
ку  – 143,6%, в Україні –100,4% 
та 140,7% відповідно. Дані в 
Україні –  без урахування тим-
часово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зо-
ни проведення антитерорис-
тичної операції.                                                            

 Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.



Програма телепередачП’ятниця, 24 липня 2015 року

27 липня
понеділок 

28 липня
ВіВторок

29 липня
середа

30 липня
ЧетВер

31 липня
п’ятниця

1 серпня
субота

2 серпня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
       21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Здоров’я.
07.35, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.55 Д/ф “Подорожуймо Литвою”.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.15 Вiкно до Америки.
13.40, 20.00 Про головне.
15.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
15.55 Х/ф “Владика Андрей”.
18.15 Час-Ч.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Дорогi депутати.
19.30 Перша шпальта.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.25 “Українськi сенсацiї”.
07.25, 7.40 “Маша i ведмiдь”.
07.50, 19.30 “ТСН”.
08.45 “Мiняю жiнку-8”.
10.00 “Чотири весiлля-4”.
11.10 Т/с “Асi”.
13.15, 13.50, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Т/с “Свати-4”.
21.20 Т/с “Завтра буде завтра”.
23.30 Мелодрама “Просто Райт”. (2).

інтер
05.35 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
07.00, 8.00, 9.00 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Янгол в серцi”.
13.15 “Судовi справи”.
14.00 Молебень на Володимирськiй 
        горi. Пр’яма трансляцiя.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.50 “Новини”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Т/с “Шлюб за заповiтом-2: Повернен-
ня Сандри”. (2).
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, 16.00 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 «Ангел для Мей». (1). 
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.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання. 
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Турбулентність-2». 
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.15 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.55 Факти.
07.40, 19.20 Надзвичайнi новини.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Перегони “Гарматне ядро”-2”.
12.05, 13.10 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20 Х/ф “Ейр Америка”.
16.50 Х/ф “Вiчно молодий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.15 Х/ф “Той, що виганяє заново”. (2).

стб
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Зiркове життя. Обманути зiрку”.
08.50 Х/ф “Прилетить раптом чарiвник”.
10.45 “Холостяк-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.

новий канал
05.40, 7.00 Kids’ Time.
05.43 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
07.05 Т/с “Друзi”.
10.05 Х/ф “Принц Велiант”.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
19.00 Весiльнi битви.
20.25 Х/ф “Весiлля за обмiном”. (2).
22.15 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
05.50, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 19.45 “Говорить Україна”.
10.25 Т/с “Квиток на двох”.
14.20, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту-2”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Неймовiрний Халк”. (2).

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 “Каспер”.
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 “Сайрус”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Мені тринадцятий минало…»
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».
14.55 «Мальовниче
          Тернопілля».
15.00 «Мамина доля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Смакота».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 Д/Ф «Рожеві лебеді 
         Василя Симоненка».
18.00 «Як на духу».
18.30 «Ми українські».
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».
22.30 «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”.
10.55 “Жарт за жартом”.
11.30 “Невiдома версiя”.
12.25 Х/ф “Мiсто наречених”.
14.05, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi-11”.
17.30 Х/ф “Десять негренят”.
21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.15 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.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Здоров’я.
07.35 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Трансляцiя заходiв з нагоди 
      Дня Хрещення Київської Русi-України.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Про головне.
14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.30 Фольк-music.
16.35 Подорожнi.
17.35 Перша студiя (iз сурдоперекладом).
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Трансляцiя Святкового богослужiння 
        бiля пам’ятника хрестителю Русi 
       рiвноапостольному князю Володимиру.
20.30 Першi на Першому (Євроiгри).
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00 “Iнспектор Фреймут”.
07.15, 7.30 “Маша i ведмiдь”.
07.40, 19.30 “ТСН”.
08.35 “Мiняю жiнку-8”.
09.45 “Чотири весiлля-4”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.20 Т/с “Завтра буде завтра”.
23.30 Мелодрама “Родинне весiлля”. (2).

інтер
05.30, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 8.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.00 Божественна лiтургiя в 
        Свято-Успенськiй 
        Києво-Печерськiй Лаврi.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” з 
          Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Т/с “Шлюб за заповiтом-2: Повернен-
ня Сандри”. (2).
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».
08.30 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 «Одна чашка кави». (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 «Дорога».
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.
10.05, 15.30, 16.20 Т/с “Вчора
         закiнчилася вiйна”.
11.50, 13.10 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.20 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
23.20 Х/ф “Смертельна зброя”. (2).

стб
06.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя. Зорянi байстрюки”.
09.45 “Зiркове життя. Я люблю 
          тебе до слiз...”
10.35 “Таємницi Х-Фактора.
        Життя як D-версiя”.
11.20 “Холостяк-5”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
          з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.45 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.15 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
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, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
20.50 Футбол. Лiга чемпiонiв.
     “Фенербахче” (Туреччина) —
       “Шахтар” (Україна).
23.00 Подiї дня.

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 “Каспер”.
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 “Таємне життя бджiл”. (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 «Ми українські».
14.00 Д/Ф «Майстри великої родини».
14.30 «Азбука смаку».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Пілігрим».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «У світі незвичайного».
17.30 «Почерк долі».
18.00 «Воїни миру».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Край, в якому я живу».
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 «Степовики».
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”.
10.50 “Жарт за жартом”.
11.20 “Невiдома версiя”.
12.10 Х/ф “Звiробiй”.
14.40, 19.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.05 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
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.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Здоров’я.
07.35, 23.30 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Як ваше здоров’я?
12.35 Нотатки на глобусi.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Святкове богослужiння бiля
        пам’ятника князю Володимиру.
15.30 Вiйна i мир.
16.15 Книга.ua.
16.40 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
17.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.50 Спецпроект до 150-рiччя вiд дня
         народження Андрея Шептицького.
20.00 Про головне.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00 “Повернiть менi красу”.
07.10, 7.25 “Маша i ведмiдь”.
07.35, 19.30 “ТСН”.
08.30 “Мiняю жiнку-8”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.20 Т/с “Завтра буде завтра”.
23.30 Комедiя “Рамона i Бiзус”.

інтер
05.30, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.40, 14.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Т/с “Шлюб за заповiтом-2:
         Повернення Сандри”. (2).
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 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 ТНМК & МАСО Слобожанський.
14.00 Х/ф «Кришталевий камінь». (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 «Євромакс».
20.30 Маестро моди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Закон сили». (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.
10.05, 15.30, 16.20 Т/с “Вчора
           закiнчилася вiйна”.
11.50, 13.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.20 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
23.20 Х/ф “Смертельна зброя-2”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Зiркове життя. Врятованi дiтьми”.
09.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.00 “Холостяк-5”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з
          Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.43 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.20 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.55 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
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, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту-2”.
23.00 Подiї дня.

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 “Каспер”.
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 “Явище”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
      Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Д/Ф «Майстри великої родини».
12.30 «Європа очима українця».  
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Під дубом столітнім».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Наодинці з усіма».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Любов гетьмана».
17.30 «Генії першого роду».
18.00 Гурт «Пшеничне перевесло».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Мандри».
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”.
10.55 “Жарт за жартом”.
11.25 “Невiдома версiя”.
12.15 Х/ф “Iнспектор Гулл”.
14.40, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.10 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.20 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.15 Хочу бути.
10.40 Спогади.
11.15 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
13.05 Спецпроект до 150-рiччя вiд 
        дня народження 
       Андрея Шептицького.
14.10 Д/с “Гра долi”.
14.40 Фольк-music.
15.50 Д/ф “Перша свiтова.
         Принцип “Домiно”.
16.45 Театральнi сезони.
17.10 Т/с “Новели Мопассана”.
18.55 Х/ф “По цигарки”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.35 Х/ф “Попелюшка. 
         Повний вперед”.
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, 19.30 “ТСН”.
11.00, 12.05 “Свiт навиворiт: 
      Латинська Америка”.
13.15 “Iнспектор Фреймут”.
14.50 “Територiя обману”.
15.45 “Повернiть менi красу”.
16.55, 18.05 “Чотири весiлля-4”.
20.15 Мелодрама “Коли зацвiтає 
        багульник”. (2).
00.00 Драма “Янгол”.

інтер
06.00 М/ф “Ну, постривай!”
06.35 Х/ф “Iван Васильович
         змiнює професiю”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.05 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. 
         Ювiлейний сезон”.
11.00 Х/ф “Люблю, тому
         що люблю”.
13.00 Х/ф “Я чекатиму 
        тебе завжди”.
16.50 Т/с “Одеса-мама”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Т/с “Одеса-мама”.
23.00 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Х/ф «Вред за 
         скарбами гетьмана». 
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм. 
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої 
        літургії з архікатедрального
        собору УГКЦ м. Тернополя. 
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Володар сторінок». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар». 
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 Файне місто 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 «Космічний дозор». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.55 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
08.30 Зiрка YouTube.
11.10 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Старi пси”.
14.40 Х/ф “Епiдемiя страху”.
16.40 Х/ф “Заборонений прийом”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.30 Х/ф “Кiнець свiту”. (2).
21.50 Х/ф “Стирач”. (2).
00.00 Х/ф “Вiдшкодування збитку”. (2).

стб
05.35 Х/ф “Зовсiм пропащий”.
07.10 Х/ф “Стережися автомобiля”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на Майданi”.
11.20 Х/ф “Навчаю грi на гiтарi”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
06.10, 9.45 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди 
        Джиммi Нейтрона”.
08.15 М/ф “Скубi Ду: 
        Музика вампiра”.
09.50 Х/ф “Рок у лiтньому таборi”.
11.45 Х/ф “Хлопчик у дiвчинцi”.
13.40 Х/ф “Перша дочка”.
15.40 Х/ф “Гонитва”.
17.10 Х/ф “Чесна гра”.
19.00 Х/ф “Конвоїри”. (2).
21.00 Х/ф “Невловимi”. (2).
22.55 Х/ф “Як я тепер люблю”. (2).

канал “україна”
07.20 Т/с “Тiлi-тiлi тiсто”.
11.00 Х/ф “Почуй моє серце”.
12.50 Т/с “Умови контракту-2”.
19.00 Подiї.
20.00 Т/с “Умови контракту-2”.
21.50 Х/ф “Руда”.
23.40 Зоряний шлях.

тет
06.30 М/ф “Дон Кiхот
        у чарiвнiй країнi”.
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 “Астерiкс iз Галiї”.
12.00 М/ф “Юго i Лала”.
13.20 Х/ф “Нова сукня короля”.
14.30 Х/ф “Братц”.
16.20 Х/ф “Нецiлована”.
18.15 Х/ф “Пiдняти перископ”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.00 Х/ф “Любовнi рани”. (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 «Допомагає 
          служба зайнятості».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.40 «Край, 
        в якому я живу».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Гурт «Ходаки».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Музей родини Косачів».
18.30 «Живі сторінки».
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 «Кулінарія від Андрія».
22.30 «Краєзнавча подорож».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top Shop”.
10.45 “Новi росiйськi бабки”.
12.40 Х/ф “Дача”.
14.10 Т/с “В’язень замку Iф”.
18.10 Т/с “12 стiльцiв”.
22.50 Х/ф “Людина-оркестр”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.25 Тепло.ua.
07.35, 8.40 Здоров’я.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Свiтло.
11.55 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Надвечiр’я.
16.30 Д/с “Замки Європи”.
17.20 Український корт.
17.50 Зроблено в Європi.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Iнтерв’ю Директора Свiтового банку 
         у справах України, Бiлорусi
         та Молдови Чiмяо Фан.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.15 “Територiя обману”.
07.10, 7.25 “Маша i ведмiдь”.
07.35, 19.30 “ТСН”.
08.30 “Мiняю жiнку-8”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40 Т/с “Свати-4”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Т/с “Свати-5”.
21.20 Т/с “Завтра буде завтра”.
23.30 Драма “Мене звуть Хан”.

інтер
05.30, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.40, 14.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Т/с “Шлюб за заповiтом-2: 
        Повернення Сандри”. (2).
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 «Євромакс».
08.00 Маестро моди.
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 «Джованні Фальконе». (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 «Зелені різники». 
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.
10.00, 15.30, 16.20 Т/с “Вчора 
          закiнчилася вiйна”.
11.50, 13.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.25 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
23.20 Х/ф “Смертельна зброя-3”. (2).

стб
05.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Зiркове життя. Тiло напоказ”.
09.00 “Зiркове життя. Нещаснi в любовi”.
10.00 “Таємницi Х-Фактора. 
         Мамо, не горюй!”
10.55 “Вагiтна в 16”.
11.55 “Дочки-матерi”.
12.50 “Холостяк-5”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.43 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.05 Єралаш.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Х/ф “Шахраї”.
22.55 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
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, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту-2”.
23.00 Подiї дня.

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 “Каспер”.
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 “127 годин”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Випробуй на собі».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Постаті».
14.00 «Дива цивілізації».
14.30 «Як на духу».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «7 Чудес України»
17.30 «Вони прославили наш край».
18.00 «Влада таланту».
18.30 «Думки вголос».
18.45 «До народних джерел».
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”.
11.00 “Жарт за жартом”.
11.30 “Невiдома версiя”.
12.15 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
13.50, 19.45, 20.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.30, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.20 Х/ф “Iнспектор Гулл”.
23.15 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.
06.30, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Здоров’я.
07.35, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Школа Мерi Поппiнс.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
10.50 Вiра. Надiя. Любов.
12.00 Дорогi депутати.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.30 Спогади.
16.00 Театральнi сезони.
16.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
16.55 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.00 Першi на Першому (Євроiгри).
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.10 “Територiя обману-2”.
07.10, 7.25 “Маша i ведмiдь”.
07.35, 19.30 “ТСН”.
08.30 “Мiняю жiнку-8”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
10.50 Т/с “Асi”.
12.40 Т/с “Свати-5”.
13.45, 14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.25 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
23.10 “Свiтське життя”.
00.10 Трилер
        “Пограбування казино”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.50 Х/ф “Я чекатиму тебе завжди”.
00.35 Т/с “Картковий будиночок-2”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». 
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства.Інфо».
08.00 Файне місто 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 «Джованні Фальконе». (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.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Без тями 
        від кохання». (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.
10.00, 15.30, 16.20 Т/с “Вчора 
         закiнчилася вiйна”.
11.50, 13.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.25 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
23.20 Х/ф “Смертельна зброя-4”.

стб
06.50 Х/ф “Господар тайги”.
08.35 Х/ф “Трактир на П’ятницькiй”.
10.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi
        змiнити не можна”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 Х/ф “Доглядальниця”.
22.35 Х/ф “Iнше обличчя”.
00.30 Х/ф “Пригоди Шерлока
        Холмса i доктора Ватсона”.

новий канал
05.53, 6.40 Kids’ Time.
05.55 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
06.45 Серця трьох-2.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
19.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Х/ф “Дуже небезпечна штучка”.
22.45 Т/с “Молодiжка”. (2).

канал “україна”
06.05, 6.30, 14.20, 15.30 Т/с “Жiночий 
       лiкар”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 6.00 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.25, 23.30 Т/с “Засiб вiд смертi”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Умови контракту-2”.
23.00 Подiї дня.

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 “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00 Вiталька.
17.15 Країна У.
18.20 М/ф “Залiзяки”. (2).
20.00 М/ф “Льодовиковий перiод”.
21.20 Х/ф “Три метри над 
        рiвнем неба”. (2).
23.40 Х/ф “Просто Райт”. (2).

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 «Із криниці роду».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Вони прославили наш край».
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Гурт «Ріка життя»»
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Любов Сонцепоклонника».
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”.
06.35, 8.30, 9.30 М/ф.
08.00, 9.00 “Top Shop”.
10.45 “Жарт за жартом”.
11.15 “Невiдома версiя”.
12.05 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
13.50, 14.40, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.30, 21.30, 22.25 Т/с “Пуаро 
      Агати Крiстi”.
17.20 Х/ф “Звiробiй”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.30 М/ф.
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 “Клуб пригод”.
13.00 Свiтло.
13.40 Д/с “Замки Європи”.
14.30 Х/ф “Жахливий Генрi”.
16.05 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.00 Чоловiчий клуб.
17.40 Музичнi салони ARTE.
18.50 Д/с “Гра долi”.
19.25 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
21.00 Новини.
21.40 Iнтерв’ю Директора Свiтового банку
       у справах України, Бiлорусi 
        та Молдови Чiмяо Фан.
22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
07.05, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Маша i ведмiдь”.
09.10 “Свiтське життя”.
10.10 Комедiя “Травневий дощ”.
12.00 Мелодрама “Моя любов”.
14.05 “Сказочная Русь”.
14.45 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.00 Бойовик “Хижак-2”. (3).

інтер
06.00 М/ф “Ну, постривай!”
06.30 Х/ф “Кур’єр”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Iван Васильович
       змiнює професiю”.
11.10 Х/ф “Мамо, я льотчика люблю”.
13.10 Х/ф “Люблю, тому що люблю”.
15.00 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
17.00 Т/с “Одеса-мама”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Одеса-мама”.
23.00 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 «Вред за скарбами
         гетьмана». (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 Програма «Компроміс».
12.30 Україна. Перезавантаження.
14.00 «Етнографія і фольклор».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Володар сторінок». (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 «Євромакс».
20.40 Унікальна Україна.
21.00 Файне місто Тернопіль. 
            Свідчення часу.
21.30 Х/ф «Пам’ятай про мене». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.35 Факти.
07.00 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.40 Д/ф “Телескоп Хаббл”.
08.25 Провокатор.
10.15 Секретний фронт.
11.10 Антизомбi.
12.10 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.20 Цивiльна оборона.
14.20 Iнсайдер.
15.15 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Заборонений прийом”.
22.10 Х/ф “Епiдемiя страху”.
00.10 Х/ф “Невидимка”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Розiграш”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 Х/ф “Найпривабливiша
        i найсимпатичнiша”.
11.40 Т/с “Коли ми вдома”.
14.00 Х/ф “Доглядальниця”.
15.55 Х/ф “Iнше обличчя”.
18.00 Х/ф “Навчаю грi на гiтарi”.
21.45 Х/ф “Вечiрня казка”.
23.40 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 8.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
08.00 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.55 Файна Юкрайна.
10.30 Весiльнi битви.
11.55 Х/ф “Рок у лiтньому таборi”.
13.50 Х/ф “Хлопчик у дiвчинцi”.
15.45 Х/ф “Дуже небезпечна штучка”.
17.30 Х/ф “Шахраї”.
19.15 Х/ф “Гонитва”.
21.00 Х/ф “Рейд”.
23.00 Х/ф “Рейд-2”.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
10.15 Реальна мiстика.
11.10 Т/с “Тiлi-тiлi тiсто”.
15.20 Т/с “Тiльки про любов”.
19.40 Т/с “Тiльки про любов”.
00.00 Iсторiя кримiналiстики. Iдентифiкацiя.

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!”
10.45 М/ф “Дон Кiхот у чарiвнiй країнi”.
12.05 М/ф “Астерiкс iз Галiї”.
13.15 Х/ф “Братц”.
15.00 Х/ф “Нецiлована”.
16.55 Х/ф “Пiдняти перископ”.
18.40 М/ф “Льодовиковий перiод”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.00 Х/ф “Три метри над рiвнем неба”. 
(2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська мі-
сія».
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 «Музей книги
         та книгодрукування міста Острога».
13.20 «Слід».
13.40 «Обереги».
14.00 «Світ особистості».
15.00 «Здоровенькі були».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі 
        про цікаві речі».
16.15 «Кіт Фінік».
16.30 «Допомагає 
         служба зайнятості».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Храми Поділля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top Shop”.
10.50, 23.40 “Новi росiйськi бабки”.
12.45 Х/ф “Бабусi надвоє сказали...”
14.05 Т/с “12 стiльцiв”.
18.45 Х/ф “Здрастуйте,
        я ваша тiтка”.
20.35 Х/ф “Людина-оркестр”.
22.05 Х/ф “Пригоди Альфреда”.
00.40 “Своя роль”.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Про це 17 липня ц. р. в 
рамках робочої поїздки в 
Тернопільську область зая-
вив голова Державної служ-
би зайнятості Ярослав Ка-
шуба під час прес-
конференції у Будинку пра-
ці міста Тернополя на тему 
“Державна служба зайня-
тості на етапі модерніза-
ції”. В заході взяли участь 
директор Тернопільського 
обласного центру зайня-
тості Петро Химейчук, ди-
ректор департаменту соці-
ального захисту населення 
Тернопільської ОДА Вадим 
Боярський, голова Терно-
пільської обласної ради 
профспілок Андрій Присяж-
ний, виконавчий директор 
організації роботодавців 
Тернопільської області Ва-
лерій Смирнов та робото-
давці Тернопільщини.

На прес-конференції було ви-
світлено актуальні аспекти діяль-
ності служби зайнятості – роль 
служби зайнятості на сучасному 
ринку праці України; роль при-
ватного підприємництва в забез-
печенні продуктивної зайнятості 
населення; реформування служ-
би зайнятості у Національну 
агенцію зайнятості з урахуван-
ням європейського досвіду та із 
застосуванням найкращих світо-
вих моделей служб зайнятості; 
нові підходи до роботодавців та 
шукачів роботи; створення кон-
салтингових, інформаційно-
ресурсних центрів та центрів під-
твердження кваліфікації; вико-
ристання бази центрів 
професійно-технічної освіти Дер-
жавної служби зайнятості для 
підготовки кваліфікованих фахів-
ців.

– Сьогодні в Україні серед 18 
мільйонів працездатного насе-
лення віком від 15 до 70 років – 

1,8 мільйона безробітні, – зазна-
чив голова Державної служби 
зайнятості Ярослав Кашуба. – 
Нинішня система зайнятості по-
требує негайного реформування. 
Про це нещодавно заявив мі-
ністр соціальної політики України 
Павло Розенко. Було проведено 
конференцію, на яку запросили 
керівників служб зайнятості країн 
Євросоюзу, проаналізовано до-
свід європейських країн у сфері 
розвитку зайнятості населення. 

За словами Ярослава Кашуби, 
до кінця цього року Верховна Ра-
да має прийняти зміни до Закону 
України “Про зайнятість населен-
ня”. Відповідно до цього, з по-
чатку 2016 року Державну служ-
бу зайнятості буде перетворено 
в Національну агенцію зайнятос-
ті. 

– Головна функція служби за-
йнятості – активне посередни-
цтво між роботодавцями та шу-
качами роботи,– зауважив Ярос-
лав Миколайович. – Центри за-
йнятості повинні стати “центрами 
під одним дахом”, де працювали 
б також фахівці фіскальної служ-
би, Пенсійного фонду, надавали-
ся “стартапи” для підприємців, 
проходив постійно діючий ярма-
рок вакансій. У центрі зайнятості 
повинно вирувати життя. 

Ярослав Кашуба наголосив 
на необхідності створення фі-
нансових компенсаторів, про-
грами підтримки роботодавців, 
щоб стимулювати їх для ство-
рення робочих місць.  Керівник 
Державного центру зайнятості 
повідомив, що сьогодні рівень 
безробіття серед молоді від 15 
до 24 років становить 23%. 
Згідно зі змінами до Закону 
України “Про зайнятість насе-
лення”, стажування за профе-
сійним спрямуванням студентів 
у процесі навчання записувати-
меться в трудову книжку як пер-
ше місце роботи. Раз у півроку 
Національна агенція зайнятості 
України проводитиме прогноз 
ринку праці, визначаючи най-

більш затребувані професії. 
Щопівроку керівник регіональ-
ної служби зайнятості доводи-
тиме до відома роботодавців, 
освітніх закладів, ЗМІ інформа-
цію про те, які професії будуть 
затребувані протягом найближ-
чих шести місяців та року. 

За інформацією Ярослава 
Кашуби, зараз в Україні функці-
онують 11 центрів професійно-
технічної освіти, які безкоштов-
но навчають людей за робітни-
чими професіями. Як зазначив 
очільник Державної служби за-
йнятості, можливість працевла-
штування після навчання в тако-
му центрі становить 95%, адже 
там готують спеціалістів під 
конкретні замовлення робото-
давців. Ярослав Кашуба вважає, 
що система центрів професійно-
технічного розвитку в Україні 
потребує розширення, адже во-
ни є не в кожному регіоні (для 
прикладу, на Тернопільщині та-
кого центру немає). 

Буде створено навчально-
ділові центри, які навчатимуть 
тих, хто захоче відкрити власну 
справу. Консалтингові центри 
безкоштовно допомагатимуть 
“стартапівцям” протягом перших 
шести місяців в юридичних, бух-
галтерських питаннях і питаннях 
розвитку бізнесу. 

– Ми хочемо стати своєрідною 
“парасолькою” для різних веб-
порталів України з пошуку робо-
ти, створити так званий кадро-
вий “ліфт” для шукачів роботи, 
дати можливість кожному в мак-
симальному інформаційному 
просторі оперативно знайти міс-
це праці за короткий час, – по-
інформував присутніх голова 
Державної служби зайнятості 
Ярослав Кашуба. – В сервісі 
“Електронний кабінет роботодав-
ця” буде зазначено максимум 
інформації про роботодавців та 
вакансії, а в “Електронному кабі-
неті шукача роботи” – про лю-
дей, які знаходяться в пошуку 
місця роботи.                 

Систему зайнятості  
в Україні буде модернізовано

Під час прес-конференції в Будинку праці міста Тернополя. Ліворуч — 
 голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба і директор  

Тернопільського обласного центру зайнятості Петро Химейчук.

Продовжуючи орієнтацію на 
клієнта, Тернопільська дирекція 
УДППЗ “Укрпошта” розширює 
спектр послуг, які можна отри-
мати у відділеннях поштового 
зв’язку. Через мережу відділень 
поштового зв’язку здійснюється 
приймання платежів торговель-
ної виручки. Відтепер, завітав-
ши до найближчого відділення 
“Укрпошти”, представник юри-
дичної особи може зручно пе-
рерахувати отриману виручку 
на рахунок компанії – юридич-
ної особи. Завдяки присутності 

“Укрпошти” у найвіддаленіших 
куточках області та вигідному 
місцерозташуванню поштових 
відділень, процедура зараху-
вання коштів через національ-
ного оператора є комфортною 
та безпечною.

Приймання платежів торго-
вельної виручки на рахунок 
юридичних осіб здійснюється 
“Укрпоштою” на договірних умо-
вах, зокрема, на основі 
д о г о в о р у - д о р у ч е н н я . 
Обов’язковою умовою укладан-
ня таких договорів є встанов-

лення графіку подання до відді-
лень “Укрпошти” платежів тор-
говельної виручки.

Розмір винагороди, яку спла-
чуватиме отримувач коштів за 
здійснення приймання платежів, 
визначатиметься умовами до-
говору, з урахуванням даних 
про орієнтовні, телефон для до-
відок: (0352) 52-45-20, (067) 
244-18-04 – відділ фінансових 
послуг ТД УДППЗ “Укрпошта”.  

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Як нас обслуговують ●

Торговельна виручка через 
“Укрпошту”: зручно та надійно!

16 липня ц. р. Державна 
архітектурно-будівельна ін-
спекція України та Державне 
агентство з питань електро-
нного урядування презенту-
вали електронні послуги у 
сфері будівництва – реєстра-
цію повідомлень та деклара-
цій про початок підготовчих 
робіт та про початок буді-
вельних робіт. 

У вересні-жовтні 2015 року за-
працюють ще дві нові послуги – 
реєстрація декларації на готовність 
об’єкту до експлуатації та подання 
відомостей для отримання ліцензії 
на господарську діяльність щодо 
створення об’єктів архітектури. 
Про це повідомив голова Держав-
ної архітектурно-будівельної ін-
спекції України Олексій Кудряв-
цев.

“Сьогодні електронне урядуван-
ня є “ключем” до реформ в Україні. 
Саме електронне урядування по-
кликане забезпечити нову ефек-
тивність та прозорість роботи ор-
ганів влади, а також нову якість 
обслуговування громадян та бізне-
су”, — зазначив він. 

За словами голови Держархбу-
дінспекції Олексія Кудрявцева, 
сьогодні підприємці та громадяни 
вже можуть скористатися чотирма 
електронними адмінпослугами:

1. Реєстрація повідомлення про 
початок виконання підготовчих ро-
біт.

2. Реєстрація декларацій про 
початок виконання підготовчих ро-
біт.

3. Реєстрація повідомлення про 
початок будівельних робіт.

4. Реєстрація декларацій про 
початок будівельних робіт.

Раніше, щоб подати декларацію 
про початок виконання підготових 
або будівельних робіт на реєстра-
цію, слід було звертатися до цен-
тру надання адміністративних по-
слуг (ЦНАПу). Для цього іноді до-
водилося долати значні відстані та 
стояти в чергах. 

Тепер пропонується принципо-
во новий рівень якості обслугову-
вання громадян та бізнесу. Ви мо-
жете зареєструвати повідомлення 

або декларацію про початок будів-
ництва у будь-який зручний час 24 
години на добу, 7 днів на тиждень 
через мережу Інтернет, витратив-
ши на це не більше декількох хви-
лин.

Для цього слід зайти на сайт 
e-dabi.gov.ua, визначити послугу, 
яка вас цікавить, ввести свої дані, 
поставити електронний підпис і 
документ автоматично направлять 
в потрібний територіальний депар-
тамент чи управління ДАБІ. Елек-
тронна форма документів з авто-
матичною перевіркою та підказка-
ми значно мінімізує ризик допу-
щення помилок при її заповненні. 
Зареєстрована декларація з відпо-
відним номером у єдиному реєстрі 
надійде на вашу електронну по-
шту. Також ви можете перевірити 
факт реєстрації декларації, пере-
глянувши запис у єдиному реєстрі 
через мережу Інтернет. 

“Сьогодні ми зробили ще один 
важливий крок на шляху до запро-
вадження електронного урядуван-
ня в Україні, – зазначив Олександр 
Риженко, голова Державного 
агентства з питань електронного 
урядування України. – Надання до-
ступних, прозорих та некорупцій-
них адміністративних послуг, що 
досягається шляхом переведення 
їх в електронну форму, – це те, що 
найбільше очікують громадяни та 
бізнес”.

Для популяризації нового дер-
жавного сервісу європейського 
рівня ДАБІ України спільно з Дер-
жагенством з питань електронного 
урядування створили інформацій-
ний відеоролик, який інформує 
громадян про нові можливості по-
дання дозвільних документів у 
сфері будівництва. 

Нагадаємо, що пілотний проект 
щодо електронних адміністратив-
них послуг є складовою кампанії із 
запороваждення електронного 
урядування в Україні, який реалізу-
єтться за підтримки Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні. 

 
Прес-служба ДАБІ України. 

Довідки за телефоном:  
(044) 291-69-05.

В Україні запрацювали 
електронні адмінпослуги  

у сфері будівництва 

Будьте обережні з вогнем у 
межах будь-якої природної 
території. Щоб ваша необе-
режність не стала причиною 
лісової пожежі, виконуйте 
правила:

— збираючись у ліс на відпочи-
нок або в турпохід, візьміть із со-
бою сокиру, складну лопату, цебро 
або великий пластиковий пакет;

— ніколи не підпалюйте суху 
траву на полях або галявинах у лісі. 
Якщо побачите, як це роблять інші, 
постарайтеся їх зупинити й пояс-
нити, чим небезпечні трав’яні па-
ли;

— не розводьте багаття у лісі в 
суху жарку погоду, утримайтеся від 
пікніків, адже вони з дуже великою 
вірогідністю можуть призвести до 
трагічних наслідків;

— ніколи не розводьте багаття в 
сухому лісі або на торфовищі. На-
самперед, переконаєтеся, що ба-
гаття розташовується на мінераль-
ному ґрунті (піску або глині). Перш 
ніж розвести вогонь, приберіть лі-
сову підстилку з кострища й навко-
ло її в радіусі одного метра;

— добре залийте багаття. Після 
цього розгорніть золу і переконає-
теся, що під нею не збереглося 
тліючих вугіль. Не відходьте від за-
литого багаття, поки від нього йде 
дим або пар. Про те, чим заливати 
багаття, подбайте заздалегідь;

— ніколи не кидайте ретельно 
непогашені сірники або недопалки, 
не користуйтеся в лісі піротехнічни-
ми виробами: петардами, бенгаль-
ськими вогнями, свічами й т.п.;

— не заїжджайте безпосередньо 
в ліс на автомобілях і особливо на 
мотоциклах. Іскри з глушника мо-
жуть викликати пожежу;

— не залишайте у лісі сміття. 
Засмічення лісу – ознака 
безкультур‘я.Крім того, таке сміття, 
як порожні скляні пляшки, створю-
ють ефект лінзи (збільшуючого 
скла) і дуже часто викликають за-
горяння;

— постарайтеся пояснити дру-
зям і знайомим, що їхня необереж-
ність може стати причиною пожеж;

Відчувши запах диму, підійдіть 
ближче і з’ясуєте, що горить, в 
який бік дме вітер, яка небезпека 
поширення пожежі, чи є діти в зоні 
руху вогню. Оцініть ситуацію – чи 
варто намагатися згасити вогонь 
самотужки або краще поспішити за 
допомогою, щоб не втратити да-
ремно часу й не дати вогню набра-
ти силу.

Якщо пожежа тільки починаєть-
ся, наприклад, невеличкий 
трав’яний пал або тліє лісова під-
стилка від покинутого багаття, по-
старайтеся загасити його самі. Іно-
ді досить просто затоптати полум’я 
(правда, бажано почекати й пере-
конатися, що трава або підстилка 
дійсно не жевріють, інакше вогонь 
може з’явитися знову). Заливайте 
вогонь водою з найближчої водо-
йми, засипайте землею. Викорис-
товуйте для гасіння пучки гілок де-
рев листяних порід або деревця 
довжиною 1,5 – 2 метри, щільну 
тканину, мокрий одяг. Загасивши 
невелику пожежу, не йдіть доти, 
поки не переконаєтеся, що вогонь 
не розгориться знову. Повідомите 
в лісництво або службу порятунку 
про місце й час пожежі, а також 
про можливі її причини. 

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Небезпека  
лісової пожежі
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Це важливо ●

Жнива-2015 ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На Тернопіллі розпочалися 
жнива. Як правило, за 
сприятливої погоди їх пер-
шими розпочинають тру-
дівники полів південних 
районів – Заліщицького, 
Борщівського, Бучацького 
та Чортківського.

Аграрії та фермери Терно-
пільського району традиційно 
розпочали збирання ранніх 
зернових та зернобобових 
культур, посіяних на площі 
14619 гектарів. Уже зібрано 
1250 гектарів, або 75 відсотків 
засіяного, 1000 га озимого рі-
паку. Незважаючи на спеку та 
короткочасні й рясні липневі 
дощі, на хлібозбиранні макси-
мально використовують кожну 
погожу годину. 

Загалом у розрізі сільгосп-

культур належить оперативно й 
без втрат на полі й при тран-
спортуванні зібрати ранні: ози-
му пшеницю – 8224 га, озимий 
ріпак – 2311 га, горох – 1054, 
ярий ячмінь – 2562 гектарів.

 Серед перших, хто вивів на 
жнивні поля високопродуктивні   
зернові комбайни іноземного ви-
робництва, — ПП “Агрон” та ФГ 
“Березовського”, ПП “Мричко”, 
ТОВ “Вікторія”, корпорація “Аг-
ропродсервіс”,   ПП “Агрофірма 
“Медобори”, ФГ “Олійник”. Ще-
дрі намолоти озимого ячменю в 
Товстолузі, де фактично за два 
дні зібрали цю культуру. А звіль-
нені площі, як практикували й 
раніше, засіяли гречкою. 

– Тепер на черзі збирання в 
міру дозрівання озимого ріпаку й 
пшениці, – каже виконавчий ди-
ректор ПП “Агрон”, заслужений 
працівник сільського господар-
ства  України, депутат Тернопіль-
ської районної ради Юрій Бере-
зовський. – Хліб ми зберемо 
вчасно, лиш би була відповідна 
ціна та сприяння аграріям. На 
сільгоспвиробника знову накида-
ють податковий, ціновий та кре-
дитний зашморг, а українське се-
ло годує 45 мільйонів своїх спів-
вітчизників. Аграрний сектор кра-
їни став основним наповнювачем 
державно бюджету, а це й пенсії, 
зарплата  працівникам бюджетної 
сфери, матеріальна допомога 
українській армії та взагалі, про-
довольча безпека держави.

 – Рослинницька 
галузь у нас провід-
на, – каже генераль-
ний директор ТОВ 
“Вікторія” Степан Ма-
ціборка. – Перші на-
молоти ячменю раду-
ють, хоча прогнозу-
вали кращі результа-
ти. Дотрималися ін-
тенсивної технології 
вирощування коло-
скових і технічних 
культур, подбали про 
зберігання урожаю. 
Маємо достатньо 
складських примі-
щень, впорядкували 
вагове господарство, 
висока кваліфікація 
комбайнерів, водіїв, 
трактористів, працює 
їдальня, створено по-
бутові зручності, ме-
дичними аптечками 
обладнано збиральні 
й транспортні засо-
би. Головне – пого-

да, а хліборобського 
сумління й наполегли-

вості нашим трудівникам не по-
зичати. 

– Напередодні жнив ретель-
но перевірили зерносушильний 
комплекс, усі механізми, що бу-
дуть задіяні на  хлібозбиранні, 
відкрили для своїх працівників 
нову їдальню, – підсумовує зро-
блене директор ПП “Мричко” 
Надія Мричко. – Благоустроїли 
територію току, технічно справ-
ні усі автомобілі. Збирання яч-
меню фактично завершили, а 
решту  сільгоспкультур будемо 
збирати в міру дозрівання.

 Оскільки жнива 2015 року 
стартували, побажаємо хлібо-
робам Тернопільського району 
гарних врожаїв та міцного 
здоров’я.

Головний іспит року

Комбайнер ПП “Мричко” Григорій Бучинський.

Водій ТОВ “Вікторія” Зеновій Гураль.

Держгеокадастр пропонує 
ознайомитися з ключовими 
показниками своєї роботи за 
минулий тиждень.

Організація земельних торгів. За 
тиждень з 10 до 17 липня 2015 року 
головні управління Держгеокада-
стру в областях включили до пере-
ліку земельних ділянок державної 
власності, права оренди на які мо-
жуть бути реалізовані на земельних 
торгах, 6 наділів. Загальна площа 
запропонованих земельних ділянок 
становить 148,63 гектара. З них: у 
Харківській області до переліку до-
дано 3 ділянки (90,33 га), у Рівнен-
ській – 2 (8,30 га) та в Одеській об-
ласті – 1 наділ (50 га). 

Усього станом на 17 липня 2015 
року перелік включає 4 324 земель-
ні ділянки загальною площею 83 
349,98 гектара. Виконавців торгів 
наразі визначено для 2 944 з них 
(68,1%).

Виділення землі учасникам АТО. 
За тиждень в Україні прийнято 874 
рішення про виділення земельних 
ділянок учасникам АТО та родинам 
загиблих воїнів. Найбільше рішень 
прийнято в Івано-Франківській об-
ласті – 124, Хмельницькій – 119, 
Вінницькій – 116, Волинській – 88, 
Львівській – 85.

За тиждень відведено 961 зе-
мельну ділянку загальною площею 
674,17 гектара.

Також за цей період для учасни-
ків АТО затверджено 288 проектів 
землеустрою: у Вінницькій області 
– 74, Хмельницькій – 68, Львівській 
– 40, Волинській – 32, Тернопіль-
ській – 25, Житомирській – 23, Чер-
нігівській – 13, Дніпропетровській – 
8, Закарпатській – 3, Луганській та 
Полтавській – по 1 проекту. 

 
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Держгеокадастр  
у цифрах

Компанія “МРІЯ Агрохолдинг” 
запроваджує соціально та 
екологічно важливу ініціати-
ву. Вже невдовзі на власних 
полях, засіяних соняшником, 
компанія радо зустріне міс-
цевих бджолярів з їхніми па-
сіками. Завдяки сприянню 
“МРІЇ” усі бажаючі пасічники 
Тернопільського району отри-
мають можливість зібрати 
екологічно чистий мед.

Соняшник є стратегічно важли-
вим у бджільництві – це головна 
олійна нектароносна культура в на-
шій лісостеповій зоні. Цвіте соняш-
ник протягом З-4 тижнів у другій 
половині липня та в серпні. Завдя-
ки тому, що компанія “МРІЯ” цьо-
горіч значно збільшила площі по-
сіву цієї культури, бджолярі у за-

хідних областях України, де агро-
холдинг обробляє землі, вже най-
ближчими днями зможуть вивезти 
свої пасіки на квітучі соняшникові 
поля для запилення.

Головний агроном “МРІЯ Агро-
холдинг” Юрій Юркевич зауважив: 
“Під час цвітіння соняшник буде в 
повній гармонії з природою: лише 
лагідне сонце, теплий вітерець та 
життєдайна волога. Завдяки цьо-
му пасічники матимуть змогу зі-
брати екологічно чистий мед зо-
лотистого відтінку з ароматом со-
няхів та унікальним терпкуватим 
присмаком. У період цвітіння ми 
не будемо обробляти рослини 
жодними пестицидами, що дуже 
важливо. Саме тому співпраця 
“мріївців” та бджолярів буде осо-
бливо корисною кожній сільській 
громаді, де є пасіки”.

Агробізнес ●

Агрохолдинг “МРІЯ” 
підтримує бджолярів краю

Діана МУЗИКА,  
голова учнівського 

самоврядування  
НВК “Домаморицька  

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 

Мама — це перше слово не-
мовляти. Мама — це остан-
нє слово вмираючого на по-
лі бою солдата. Мама — це 
горнятко теплого молока, 
це запашний шматок пше-
ничного хліба, це і розпо-
відь про предків, це і мами-
на наука: “Будь добрим до 
людей, і люди будуть добрі 
до тебе”.

Приємно згадати, що в НВК 
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДНЗ” зберігаються традиції свят-
кування всіх українських свят. 
Так і цього року учні нашої школи 
підготували для улюблених ма-
тусь концерт до Дня матері під 

назвою “Усміхнись, матусю”. Діти 
запросили своїх мам і бабусь, де 
читали для них вірші і співали 
пісні. Учні 2 і 3 класу разом із 
своїми класоводами Наталією 
Богданівною Ткач і Марією Дми-
трівною Дзюбатою виготовили 
подарунки  - букетики із цуке-
рок.

Уляна Васильків заспівала для 
гостей свята пісню “Господароч-
ка”, Андрій Могута і Роман Бур-
бела привітали піснею “Співан-
ка”, Андрій Солонинко виконав 
пісню  “Мама”, а в кінці свята всі 
подарували  гостям свята пісню 
“Єдина родина”. Присутні висло-
вили щиру подяку своїм дітям за 
теплі слова на родинному святі. 
Свято підготували Марія Володи-
мирівна Сворінь та Іванна Воло-
димирівна Шимко. 

На фото: учасники свята  
матері у НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”.

День матері ●

“Усміхнись, 
матусю!”

Вітаємо! ●
Н а с т о я т е л я 

церкви Різдва 
Пресвятої Бого-
родиці с. Ступки 
о. Андрія  
МАРЧУКА вітаємо 
з 40-річчям. 

Всечесний отче! 
Прийміть щирі вітання у 
знак великої поваги до Вас 
як духовного провідника, взірця 
сподвижницької праці в ім’я слу-
жіння Богові. Схиляємо голови з 
визнанням і подякою за ваші тру-
ди, молитви й провід у нашій 
мандрівці до Царства небесного. 
Господь благословив Вас на не-
легку працю у винограднику 
Христовому, щоб нести Божу на-
уку своєму народові. 

Хай Господь здоров’я посилає, 

Радості і щастя додає. 

Дух Святий над Вами хай витає, 

Бо Ви добрим пастирем в нас є. 

З повагою — церковний 
комітет, парафіяни с. Ступки.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з ювілеєм соціально-
го робітника з селища Велика 
Березовиця  Євгенію Орестівну 
УКРАЇНЕЦЬ та соціального пра-
цівника  Ольгу Богданівну 
ІВАНЦІВ.  

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.
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З 6 по 12 липня молоді лю-
ди з усієї Тернопільщини 
вчились та активно відпочи-
вали у патріотичному таборі 
“Лисоня” імені Івана Гавди-
ди”. Традиційно табір про-
ходив на Бережанщині у 
“Долині змій”. Організову-
вав захід Тернопільський 
осередок Молодіжного На-
ціоналістиного Конгресу 
спільно з Мiнiстерством мо-
лоді та спорту України.

Цьогоріч на “Лисоні” зібра-
лось більше 70 учасників з різних 
куточків Тернопільщини та інших 
областей. Гасло — “Вчися, змі-
нюйся, твори!”. Програма табору 
була насиченою та складалась із 
спортивних ігор, туристичних 
змагань та лекцій. Тож учасники 
мали змогу перевірити свої сили 
у регбі, відчути дух братерства 
на командній смузі перешкод, 

перебороти свої страхи на тере-
нових боях та відпочити  під час 
водних ігор. Окрім фізичного ви-
школу, таборовики також про-
слухали лекції про націоналізм, 
лідерство, туристичне споря-
дження і пройшли тренінги з 
проектного менеджменту та мис-
тецтва публічного виступу.

“Реалії сьогодення вимага-
ють від нас, молодих людей, 
бути не тільки фізично розви-
нутими, а й володіти цілою низ-
кою розумових та моральних 
якостей. Це включає в себе і 
вміння спілкуватися з людьми, і 
прагнення до розвитку та само-
ствердження, і навички ство-
рення власних проектів та за-
ходів. Тож цьогоріч метою та-
бору було виховання розумної 
та дієвої молоді, що здатна 
творити майбутнє України вже 
сьогодні”, — говорить комен-
дант табору, голова Тернопіль-

ського осередку МНК Василь 
Дубовий.

Учасники “Лисоні” мали змогу 
пограти у цікаві інтерактивні ігри 
та поспілкуватись з бійцями ДУ-
Ку та Віктором Мацикуром. Ко-
жен таборовий день закінчувався 
вечірніми ватрами. Ще одним 
сюрпризом був гурт “Фа-Мажор”, 
який порадував таборовиків за-
пальною українською музикою.

“Цього року табір був більш 
пізнавальний, наповнений тре-
нінговою програмою, теоретич-
ними та практичними навиками. 
Проте, саме ці чинники дали 
змогу більше згуртуватися, по-
дружитися та завести нові неза-
бутні знайомства. Дякую кожно-
му за море приємних вражень, 
позитив, щирість, кумедні мо-
менти. З нетерпінням чекатиму 
наступних зустрічей та спільних 
проектів”,— сказала учасниця та-
бору Тетяна Іваніцька.

“Лисоня-2015”: вчися, 
змінюйся, твори!

Організатори патріотичного табору “Лисоня-2015” імені Івана Гавдиди” — Тернопільський  
осередок Молодіжного Націоналістиного Конгресу спільно з Мiнiстерством молоді та спорту України.

Учасники патріотичного табору “Лисоня-2015” імені Івана Гавдиди”,  
який проходив 6-12 липня ц.р. на Бережанщині.

Валентина СЕМЕНЯК. 

Ця реальна історія, про яку 
розповідає у своїй новій 
книзі “Рабів до раю не пус-
кають”  Неон іла 
Крем’янчанка, – не може не 
вразити. Письменниця відо-
бразила події, які відбува-
лися на Майдані. 

Жінка описала свідчення ре-
альних людей про реальні події, 
та й сама там побувала. Під час 
річниці тих кривавих подій на 
вул. Інститутській біля пам’ятного 
знака стояв батько одного із вої-
нів Небесної Сотні Ігоря Костен-
ка (найкращого вікіпедиста світу 
2014-го року) Ігор Семенович. 
Він стискав у руках коробочку із 
нагородою від президента. По-
чувався незручно, бо люди, які 
проходили повз нього, намага-
лись поцілувати чоловіка в руку. 
Той дуже знітився і сказав: “Що 
ви, я ж не священик...”.  І ось до 
нього підійшов священик, який 
збоку спостерігав за цим, і ска-
зав те, чого батько не знав про 

свого сина: “Того дня хлопці під-
ходили до мене і просили, щоб я 
благословив їх... на смерть. Се-
ред них був і ваш син”.

Книга вражає правдивим і щи-
рим словом. Читається на одно-
му подиху. Неоніла Крем’янчанка 
(справжнє прізвище Дригуш-
Следзінська) за фахом вчитель, 
працювала науковим працівни-
ком ТОКМу. Член Галицько-
Волинського об’єднання літера-
торів. Авторка чотирьох книг. До 
речі, книгу “Було у матері три си-
ни” – про боротьбу УПА на Тер-
нопіллі – вона видала ще у 1999 
році, тоді, коли упівців не визна-
вали, а дехто взагалі боявся цьо-
го слова. До речі, згодом ця кни-
га була перевидана інститутом 
історії Академії наук України. 

Нова її книга “Рабів до раю не 
пускають”, яка вийшла друком у 
видавництві “Терно-граф”, – це 
готовий посібник для уроків па-
тріотичного виховання підроста-
ючого покоління у школах Украї-
ни. Шкода тільки, що наклад ви-
дання мізерний, адже авторка 
видавала власним коштом.

“Рабів до раю  
не пускають” 

Поет-пісняр Іван Кушнір за 
фахом лікар. Автор двох поетич-
них збірок “Подільський жайвір” і 
“Там, де Нічлави рідні береги”. 
Віднедавна його  пісенна поезія 
почала виходити не тільки за 
“береги” рідного села Яблунів, а 
й за кордони України. Кілька ро-
ків поспіль він активний учасник 
фестивалю авторської пісні у 
Словенії. А цьогоріч пан Іван ви-
рішив втілити в життя власний 
проект: започаткувати і провести 
міжнародний пісенно-творчий 
фестиваль “Яблуневий Спас” на 
своїй малій батьківщині. Допома-
гає йому письменник Іван Бан-
дурка. Остаточна дата – 9 серп-
ня, напередодні Спаса. З’їдуться 
не тільки поети та співаки-
аматори, а й професійні артисти. 
Географія фестивалю багато-
барвна: Словенія, Хорватія, Поль-
ща. З України вже зголосилися 
Вінниця, Львів, Черкаси. Най-
більше заявок наразі з Івано-
Франківщини. Девізом “Яблуне-
вого Спаса” стане авторська піс-
ня Івана Кушніра з однойменною 
назвою, яка має всіх учасників 
об’єднати в одну творчу сім’ю. 

У майбутніх учасників свята є 
чудова нагода познайомитись із 
історичним минулим с. Яблунів, а 
воно досить значне. На околиці 

колишнього містечка є маєток 
графів Дзідушицьких-
Чарторийських з оригінальним 
садибним будинком, мальовни-
чий парк із ставками, костел, дві 
церкви, цвинтарна капличка.  На 
фасаді палацу є меморіальна до-
шка Іванові Франку на честь від-
відування садиби у 1884 році 
Іван Якович опрацьовував тут ар-
хіви у бібліотеці пана. Яблунів 
уперше згадується у грамоті ко-
роля Ягайла від 14 жовтня 1414 
року, якою він надав поселення в 
оренду шляхтичу Миколаю Це-
сельському. У 1553 році Яблунів 
отримав Магдебурзьке право від 
короля Сигізмунда ІІ Августа і на 
певний строк був звільнений від 
сплати  податків. З початку ХІХ 
ст. і до 1939 року власниками 
Яблунева були шляхтичі 
Чарторийські-Дзідушицькі. До-
вкола парку букова та дубова 
алея. Окремим деревам майже 
300 років. Серед них – липи, то-
полі, американські сосни, ман-
джурський горіх, бук червоно-
листий. Проектували парк май-
стри із Франції. 

Незабаром Іван Кушнір виру-
шає до Польщі на свято “Лемків-
ська ватра”, де сподівається зна-
йти нових друзів для “Яблунево-
го Спаса”.

Традиції ●

“Яблуневий Спас” – 
поетично-пісенний 

фестиваль

В Тернопільській області підве-
дено підсумки посівної компанії. 
Під урожай 2015 р. всі категорії 
господарств посіяли 792,2 тис. га 
сільськогосподарських культур, що 
на 10,4 тис. га менше, ніж під уро-
жай 2014 р. У структурі посівних 
площ переважають зернові культу-
ри, під які відведено 446,7 тис. га, 
або 56,4% усієї засіяної площі. Зо-
крема, в області посіяно 201,9 тис. 
га пшениці, 118,4 тис. га кукуру-
дзи, 94,7 тис. га ячменю, 12,9 тис. 
га гречки, 11,6 тис. га зернобобо-
вих. У 2015 р., порівняно з 2014 р., 
збільшились площі, відведені під 
гречку (на 29,0%), пшеницю (на 
1,7%) та зернобобові (на 0,9%). 
Посівні площі всіх інших видів зер-
нових скоротилися, а надто кукуру-
дзи, якої посіяли на 23,7% менше, 
ніж у 2014 р. Загалом, посіви зер-
нових культур в області зменшили-
ся на 36,8 тис. га. 

Водночас, у 2015 р. проти 2014 
р. значно зросли посіви технічних 
культур (на 31,7 тис. га), що відбу-
лося за рахунок розширення площ 

сої (посіяно 105,4 тис. га, або на 
52,5% більше), ріпаку (посіяно 54,3 
тис. га, або на 10,8% більше) та 
соняшнику на зерно (посіяно 31,4 
тис. га, або на 62,7% більше). Ра-
зом із тим, площі під цукровим 
буряком (фабричним) скоротились 
більше, як у 2 рази, і становлять 
всього 16,5 тис. га. 

У 2015 р. на Тернопільщині по-
садили 57,9 тис. га картоплі (на 5,6 
тис. га, або на 8,8% менше, ніж у 
2014 р.) та 10,9 тис. га овочів від-
критого ґрунту (на рівні минулого 
року). Традиційно основними ви-
робниками картоплі та овочів за-
лишаються господарства населен-
ня, на долю яких у 2015 р. припа-
дає  96,9% посівних площ цих 
культур.

Під кормові культури в 2015 р. в 
області відведено 62,7 тис. га, що 
на 0,3 тис. га більше, порівняно з 
2014 р.

 
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Cтатистика ●

Посіви 
сільськогосподарських 

культур

З метою популяризації однора-
зової виплати допомоги по безро-
біттю для організації підприєм-
ницької діяльності з початку року в 
Тернопільському міськрайонному 
центрі зайнятості проводиться  ін-
формаційно – роз’яснювальна ро-
бота серед населення щодо мож-
ливості започаткування власної 
справи за сприянням служби за-

йнятості. За січень – червень  2015 
року проведені  25  інформаційних 
семінарів  „Як  почати  свій  бізнес” 
– 138  осіб  і  21  семінар  з  основ  
організації  сільського  зеленого 
туризму  – 38 чол. За цей же пері-
од 2015  року  33 особи отримали 
одноразову допомогу по безробіт-
тю для організації підприємницької 
діяльності (у січні – червні 2014 ро-

ку – 41 чол.),  в тому числі  18 жі-
нок,  12 чол. з числа молоді віком 
до 35 років. Середній розмір ви-
плаченої допомоги для організації 
підприємницької діяльності склав  
14459,9 грн. 

 
За матеріалами 

Тернопільського МРЦЗ.

Зайнятість ●

Допомога безробітним  
розпочати власну справу
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Вітаємо! ●

З днем наро-
дження щиросер-
дечно вітаємо де-
путата Байковець-
кої сільської ради 
Михайла Михай-
ловича РУСНАКА.

Хай дороги 

         стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Колектив Байковецької сільської 
ради щиро вітає з днем народжен-
ня члена виконавчого комітету 
Богдана Михайловича ГАЧА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

Вітаємо з днем народження ке-
рівника народного аматорського 
хору смт Великі Бірки Михайла 
Олексійовича М’ЯКУША, худож-
нього керівника народного ама-
торського театру будинку культури 
с. Великий Глибочок Романа Ми-
роновича ВИННИКА, директора 
БК с. Жовтневе Богдана Федоро-
вича РОМАНЮКА.

Від усього серця бажаємо Вам 
міцного здоров’я та життєвої на-
снаги, професійних успіхів та осо-
бистих творчих досягнень, сімей-
ного щастя, злагоди та добробуту 
у Вашій оселі. Нехай здійсняться 
усі заповітні мрії. Щастя Вам, ра-
дості, добра і благополуччя! 
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Щиро вітаємо з ювілеєм мето-
диста дошкільної освіти Тернопіль-
ського  районного методичного 
кабінету Любов Дмитрівну  
БІДНЮК.          

Дві  п’ятірки, наче ясні зірки,

Уквітчали долю молоду.

Бо прекрасний ювілей святкує,

Любов Дмитрівна в цю пору.   

Коли липень пахощами сипле,

І колосся наповняються добром.

Ми вітаєм свого методиста

Ніжними словами і теплом.

Всі Вас люблять, поважають щиро,

Хай троянди ще до ста цвітуть.

А Господь здоров’ям Вас наділить,

Береже  життєву Вашу путь!    
З  найкращими  побажаннями 

— освітяни  ДНЗ  
Тернопільського району.

Щиро і сердечно вітаємо  
з 60-річчям завідуючого Ігровиць-
кої АЗПСМ, сімейного лікаря  
Володимира Антоновича  
ШПИТКОВСЬКОГО.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

З повагою — колектив 
Ігровицької АЗПСМ. 

Вітаємо з днем народження хі-
рурга ТРТМО В’ячеслава Івано-
вича ЛАЗОРКА, медсестер ТРТМО 
Галину Ярославівну ЗВАРИЧ, 
Ірину Михайлівну МУЖИЛО, 
Ольгу Степанівну ДЯЧУК, фель-
дшера швидкої невідкладної ме-
дичної допомоги Зеновія Богда-
новича ЗАЯЦЯ, акушерів ТРТМО 
Ганну Василівну МАРЧУК і Олену 
Вікторівну ЛІТКОВЕЦЬ, молод-
ших медсестер ТРТМО Ольгу Зі-
новіївну ГУЙДУ, Наталію Бори-
сівну КАПУСТІНСЬКУ, Наталію 
Романівну ГАВРИЩАК, Оксану 
Степанівну ДЯЧУН, завгоспа 
ТРТМО Віктора Петровича 
ОБЛЕЩУКА, водія ТРТМО  
Руслана Володимировича  
РОМАНЯКА.

Бажаємо Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою — колектив ТРТМО.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження учасників зразкового 
дятячого фольклорно-обрядового 
гурту “Чернелівські забави”  
БК с. Чернелів-Руський Юлію  
РОГОВСЬКУ і Ольгу СЛОБОДУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

З повагою — дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Вітаємо з 
50-річним юві-
леєм керуючу 
справами ви-
конкому Вели-
бірківської се-
лищної ради 
Ольгу Йоси-
півну КУМПА-
НЕНКО.

Достатку 

           в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Великобірківської селищної 
ради, депутатський корпус, 

виконком. 

Вітаємо з днем народження 
медсестру Баворівської ДЛ Олену 
Августівну ХАМУЛЯК, завідуючу 
ФАПом с. Петриків Марію Воло-
димирівну ФІРМАН, акушера ФА-
Пу с. Смиківці Тетяну Ігорівну 
КМЕТИК, завідуючу ФАПом 
с. Чернелів-Руський Марію Сте-
панівну ЛАЗАР, стоматолога На-
стасівської АЗПСМ Ігоря Михай-
ловича СИМЕЦЯ, лікаря загальної 
практики сімейної медицини Ігро-
вицької АЗПСМ Володимира  
Антоновича ШПИТКОВСЬКОГО.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою — колектив 
Тернопільського 

територіального медичного 
об’єднання.

Вітаємо з 60-річним ювілеєм 
депутата Тернопільської районної 
ради, головного лікаря Ігровицької 
АЗПСМ Володимира Антоновича 
ШПИТКОВСЬКОГО.

Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,

Оберігає Вас завжди й повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціальних ро-
бітників: Роксану Євстахіївну ДУ-
ДАР із с. Настасів Світлану Ми-
хайлівну КРАВЧУК із с. Великий 
Глибочок.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято 

І дарує Вам багато літ!

Від усього серця вітаємо з Днем 
ангела любу донечку і внучку, най-
ріднішу сестру Ольгу Юріївну 
ОМЕЛЬНИЦЬКУ з села Смиківці 
Тернопільського району.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.
З любов’ю — мама Оксана, 

тато Юрій, брат Андрій, бабуся 
Ганна і дідусь Мирослав.

Щиро вітаю з днем народження 
дорогу  подругу, вихователя ДНЗ  
с. Шляхтинці Надію Ярославівну 
ФЕДОРЧУК.

Хай кожна мить несе тобі добро,

І здійсниться твоя найкраща мрія.

Хай рідні, зігріваючи теплом,

Будуть твоя і радість, і надія.

Хай водоспадом щастя забринить,

Життя хай буде — казка. 

Хай тобі щастить!

З повагою — подруга Галина 
Бутениць із с. Мишковичі.

Є така категорія людей, 
яких у кулуарах назива-
ють “підсніжниками” — 
це люди, які з приходом 
весни вирішують пода-
тися у спортзал, щоб за 
місяць (!) напрацювати 
“кубіковий прес”, атле-
тичну статуру, аби у 
пляжний сезон зверх-
ньо “грати м’язами”. 
Словом, з тих наївних. 
Від січня по березень 
цього року я стала кан-
дидатом у майстри 
“хатнього спорту” — як 
виявилося, це був мар-
но витрачений час на 
неправильно виконані 
вправи без результату. 
З часу мого приходу в 
один із тренажерних за-
лів Файного міста мину-
ло півроку. За цей тер-
мін уявлення про спорт 
змінилося кардинально. 
Мабуть, тому, що по-
щастило з тренером. 
Мало того, що він — 
чемпіон України з жиму 
лежачи за версією UPO-
2012 (вагова категорія 
— 100 кг),  срібний при-
зер України з жиму лежачи у 
2013 році, чемпіон України з 
пауерліфтингу за версією 
WPC-2013. Плюс: дуже терп-
ляча людина — N-кількість 
разів пояснювати одну і ту ж 
вправу без прояву нервів, це 
сильно! Ну от, за ті два місяці 
занять переконалася, що на 
шквал моїх запитань відпові-
дає людина, яка знає сферу 
спорту в переконливому сенсі 
— Артур Кан. 

— Артуре, розкажи, будь лас-
ка, з чого почалася твоя спор-
тивна кар’єра? Адже за освітою 
ти — юрист. 

— У 12 років з друзями почав від-
відувати спортзал. Заняття у трена-
жерному залі містять кілька напрям-
ків для фізичного розвитку: армрес-
лінг, бодіфітнес, бодібілдинг, пауер-
ліфтинг, кросфіт тощо. З часом об-
рав пауерліфтинг (базові вправи — 
присідання, жим, тяга) — це дуже 
молодий вид спорту в Тернополі, 
значного поширення набув у нас 
років десять тому. Почав брати 
участь у змаганнях. Перші досяг-
нення здобув після чотирьох років 
занять. У старшому віці зацікавився 
бодібілдингом — читав фахову 
спортивну літературу, дивитися те-
матичні відеосюжети в інтернеті. 
Хоч ніколи не виступав у змаганнях 
з цього виду, бодібілдинг найближ-
чий до душі.

— Який напрям спорту, що 
стосується тренажерного залу, 
останнім часом найпоширеніший 
у Тернополі?

— Тернопіль — місто в Україні з 
найбільшою кількістю тренажерних 
залів (близько 40) на душу населен-
ня. 3-5% від усього  
контингенту, що займається спор-
том, обирають пауерліфтинг, боді-
білдинг для занять на професійному 
рівні. Решта просто ходить у зал 
без особливого напрямку в занят-
тях — підтримувати форму або для 
здоров’я. 

— Чи можна стверджувати, що 
спорт сьогодні “в тренді” серед 
тернополян?

— Так. Особливо в останні  
чотири роки.  

— Спорт — насправді дороге 
задоволення. 

— Більшість у спорті бачить тіль-
ки кінцевий результат. Насправді не 
все так просто. У сучасній економіч-
ній ситуації в Україні дуже важко 
правильно слідкувати за здоров’ям 
— курс долара впливає і на спро-
можність занять спортом: відповід-
не харчування, заняття у тренажер-
ному залі, спортивний одяг та інші 
аксесуари дорогі. У сфері спорту 
України кошти — перша проблема, 
друга — вільний час, третя — психо-
логія. Щоб досягти великих резуль-
татів і показати все, на що здатен 

твій організм, треба не працювати 
на роботі, нервово не напружувати-
ся, тільки: їсти, спати і займатися. 
Так роблять, приміром, у США.

— Коли почалася твоя кар’єра 
тренера?

— Досить недавно. Раніше ніко-
ли не вважав, що можу бути трене-
ром. Однак, спілкування з людьми, 
які тільки починають свій шлях у 
спорті, дало зрозуміти, що можу до-
помогти їм порадами, показати, як 
робити вправи правильно, на що 
звертати вагу. Вдалий приклад, як 
бути добрим тренером, свого часу 
показав мені мій власний тренер — 
Сергій Крамар. Зараз треную 
близько 80 людей. 

— Є багато людей, які з 
об’єктивних причин не можуть 
відвідувати тренажерний зал, і 
вдаються до “хатнього спорту”. 
По телебаченню часто можна зу-
стріти оптимістичні поради “фа-
хівців” на кшталт: “Всього 15 
хвилин у день з цією вправою і 
через місяць Ви будете в ідеаль-
ній формі!”. На який результат 
можна розраховувати в таких 
умовах?

— Якби “хатній спорт” був 
справді ефективний, українці дав-
но ходили б з ідеальними форма-
ми. Не буду казати, що це зовсім 
безрезультатно, краще вже так, 
ніж ніяк. Але, щоб з часом побачи-
ти у дзеркалі зміни на краще, та-
ких занять мало. Я скептично став-
люся до загальних порад, як 
стільки-то хвилин бігу, стільки-то 
разів пресу. Дивитися, як хтось 
робить вправу, і навчитися її само-
му — зовсім різні речі. Спочатку в 
100% випадках нові вправи люди 
виконують неправильно. 

— Як експлуататор “хатнього 
спорту” зі стажем у два місяці, 
переконалася: можна якусь впра-
ву робити дуже багато разів, 
але, якщо вона виконується не-
правильно — всі зусилля дарем-
ні. Як і було у моєму випадку.   

— Насамперед, людина пови-
нна чітко вирішити, для чого вона 
займається спортом. Якщо мета 
“високого польоту” — без відпо-
відних засобів вдома результатив-
но працювати неможливо. Дехто 
робить фізкультуру, щоб заспокої-
те себе, наче працює зі своїми 
дефектами. Спочатку треба навчи-
тися у когось, хто знає толк, як 
робити вправи самостійно. Після 
цього можна починати працювати 
на розвиток організму, відтак, роз-
раховувати на результат. 

— Коли найкраще починати 
готуватися до пляжного сезону?

— Спорт вимагає років трену-
вань, кожен м’яз потребує трива-
лого часу роботи на ним. Саме тут 
дуже важливо не розчаруватися у, 
скажімо, перші півроку занять, ко-
ли ще не бачиш видимого резуль-
тату, а працювати і працювати. 

Швидко кидають спорт так зва-
ні “підсніжники”, яких є два ви-
ди: одні приходять перший раз 
на початку весни і претендують 
на результат за два місяці, дру-
гі — приходять щороку перед 
початком пляжного сезону. Як 
правило, вони ні з ким не кон-
сультуються, роблять все на 
свій сумнівний розсуд. 

— Насправді є ще й третій 
вид “підсніжників” — ті, що 
приходять з великим ентузі-
азмом, виконують значний 
об’єм тренувань, а на другий 
день через “крепатуру” вирі-
шують припинити заняття. 

— Базова річ, яку треба знати 
кожному — на повторне заняття 
треба приходити на наступний 
чи через день, це врятує від бо-
лю після чергових занять нада-
лі.

— Якби Шекспір жив у наш 
час, він обов’язково доповнив 
би своє знамените питання: 
“Бути чи не бути… сухому 
протеїну в харчуванні спортс-
менів”? Щоб ти йому відпо-
вів? Адже багато хто побою-
ється вживати його, вважаю-
чи це шкідливою хімією.

— Я вживаю протеїн уже 10 
років, жодних проблем для здоров’я 
він мені не створив. Протеїн — це те 
ж саме, що й білок. Українці, побо-
юючись іноземного слова, додають 
звичайному необхідному щоденно-
му складнику раціону міфічного зна-
чення. Вживання протеїну не дає 
якихось додаткових відчуттів, не 
змінює роботу організму. Це всього 
лише необхідний щоденний еле-
мент раціону для відновлення 
м’язової тканини людини, яка бага-
то фізично працює. У звичайній їжі 
для мене замало білка, хоч і їм по 
шість разів на день за строгим ме-
ню. Тому без протеїнового коктей-
лю (велика кількість білка і низький 
рівень калорій) ніяк. 

— Серед контингенту, який 
відвідує тренажерні зали Терно-
поля, часто можна зустріти пред-
ставників різних народів — афро-
американців, арабів, поляків, 
французів. Чи можна простежити 
у них відмінність у підходах до 
тренувань?

— Представники негроїдної раси 
до занять спортом, згідно з гене-
тичною будовою тіла, влаштовані 
найкраще. На мій погляд, на друго-
му місці — араби, на останньому — 
слов’яни. Але, все-таки, у тренуван-
нях усе найбільше залежить від ін-
дивідуального підходу, ніж менталі-
тету. У залі можна зустріти людей, 
які приходять просто відбути час, 
дехто — для селфі, інші — жорстоко 
“пахати” на результат.

— Як щодо різниці в підходах 
до спорту між жінками і чолові-
ками?

— Якщо взяти статистику нашо-
го тренажерного залу, за кількістю 
відвідувань жінки і чоловіки на рів-
них — 50-на-50. Але серйозніше до 
спорту ставляться, все-таки, чоло-
віки. Серед жінок в Україні ще не 
усвідомлена істина — завдяки 
спорту можна виглядати добре у 
будь-якому віці і за будь-якої ваги. 
95% дівчат зазвичай хочуть скину-
ти, на їх думку, зайву вагу. Завжди 
намагаюсь переконати їх, що ак-
центувати треба не на вазі, а на 
пропорціях. 

— Щоб досягти результату, 
яка оптимальна кількість занять 
у тренажерному залі на тиж-
день?

— Не менше трьох разів.  
Однак, і три — замало, щоб досяг-
ти бажаного результату, це ще не 
спорт, а лише “фізкультура”. 

— А що тоді означає поняття 
власне “спорту”?

— Спорт — зовсім інше: це — ко-
ли відчуваєш задоволення від болю 
у м’язах, коли тренуєшся; правиль-
не виконання вправ; певний стиль 
життя, який передбачає строгий 
раціон їжі, багато тренувань, пра-
вильний відпочинок…  

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Цікаві зустрічі ●

Артур Кан:  
“Тернопіль — місто  

з найбільшою кількістю 
спортзалів на душу населення” 

Тренер Артур Кан.
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ПРОДАМ
* автомобіль ВАЗ 21081, об`єм 

двигуна — 1100, автопробіг 70 
000 км, рік випуску 1991, у добро-
му стані, ціна — 1100 у.о. Тел.:  
0977169510.

* козу, молоду, безрогу, гар-
ної масті. Тел.: (098) 94-52-
130.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86, (093) 283-86-37.

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

* земельну ділянку 0,15 та 0,16 
сот. Тел. (097) 437-62-86, (093) 
283-86-37.

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

* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada, 
Chevrolet на виплат. Пенсіонерам 

і пільговикам знижки. Тел. 097-
800-62-81.

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

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: ав-

тослюсар. Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

* здам в оренду механічну май-
стерню 100 м2 під рихтовку, по-
краску автомобілів. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

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

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

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

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села, запис 
на DVD, монтаж фотокліпів. 

Тел. (0352) 54-11-93.
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

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

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 ●

Юні таланти ● Місцеве самоврядування ●

Ініціативи ●Дмитро ПАЛІЙ.

Вже багато років у Велико-
бірківському будинку твор-
чості школяра працює гур-
ток спортивної радіопелен-
гації. Це один із найяскраві-
ших та найдинамічніших ви-
дів  радіоспорту. Суть поля-
гає в оперативному пошуку 
замаскованих на місцевості 
радіопередавачів. Найваж-
ливішу роль спортивна ра-
діопеленгація відіграла під 
час Другої світової війни у 
сфері розвідки. Цей вид ра-
діоспорту і сьогодні зали-
шається одним із пріори-
тетних, має велике значен-
ня  у  військово-
патріотичному вихованні.

Бути членом гуртка, а ще бра-
ти участь в обласних змаганнях 
для нас, вихованців, – велика 
честь. Адже успіх у спортивній 
радіопеленгації, досягнення най-
кращих результатів залежить не 
лише від таланту учня, а насам-

перед від його комплексної під-
готовки: фізичної, технічної, так-
тичної та психологічної. Саме за 
результатами змагань прово-
диться аналіз досягнень,  про-
слідковується ріст спортивної 
майстерності, виховується здо-
рова  спортивна боротьба.

Тому з ініціативи чотириразо-
вих учасників обласних змагань,  
неодноразових призерів – цього-
річних випускників закладу: Віта-
лія Пруса, Ігоря Кутеня, Романа 
Гордія, Володимира Гніздюха та 
автора цих рядків,  було виріше-
но ще раз продемонструвати 
свою майстерність зі спортивної 
радіопеленгації. Ініціативу під-
тримала директор Великобірків-
ського БТШ Марія Кульчицька та 
колишній керівник гуртка Лариса 
Палівода.

Залучивши  молодших гуртків-
ців Юрія Гуйду, Дениса Махінка, 
Богдана Галенду, з 24 по 27 
червня 2015 року команда Вели-
кобірківського БТШ взяла участь 
у відкритих обласних змаганнях 
із спортивної радіопеленгації, що 

проводилися  у лісовому урочищі 
біля села Підгороднє Тернопіль-
ського району.

Сподівання на перемогу  здій-
снилися. Результат – 2 медалі та 
9 грамот.

У старшій групі  серед хлоп-
ців: Дмитро Палій – І місце в 
комплексному заліку (І місце у 
діапазоні 3,5 МГц); Віталій Прус 
– ІІ місце в комплексному заліку 
( ІІІ місце у діапазоні 3,5 МГц, ІІІ 
місце у діапазоні 144 МГц); Во-
лодимир Гніздюх – І місце у діа-
пазоні 144 МГц.

У середній групі  серед хлоп-
ців: Ігор Кутень – ІІ місце у діа-
пазоні 3,5 МГц; Денис Махінка – 
ІІ місце у діапазоні 3,5 МГц.

Гуртківці-випускники проде-
монстрували відмінні результати, 
показавши приклад молодшим 
учасникам команди, яким пере-
дали естафету.

Маємо надію, що радіоспорт у 
будинку творчості буде розвива-
тись і вихованці БТШ будуть до-
сягати вагомих вершин у  
радіоспорті.

“Знайти замаскований 
радіопередавач!”

Команда Великобірківського БТШ — учасник відкритих  
обласних змагань із спортивної радіопеленгації.

15 липня 2015 року фактич-
но створено першу в Україні 
Скалатську об’єднану тери-
торіальну громаду з адміні-
стративним центром  гро-
мади в місті Скалат Підво-
лочиського району Терно-
пільської  області. До 
об’єднаної територіальної 
громади на засадах добро-
вільності увійшло 10 місце-
вих громад. Зокрема, Ска-
латська, Городницька, За-
рубинецька, Колодіївська, 
Кривенська, Магдаліївська, 
Остапівська, Новосілків-
ська, Подільська і Староска-
латська. 

Тернопільською обласною 
державною адміністрацією про-
ведено аналіз рішень сільських 
рад. Розпорядженням голови об-
лдержадміністрації затверджено 
висновок про відповідність Кон-
ституції та законам України про-
екту рішення щодо добровільно-
го об’єднання названих територі-

альних громад в об’єднану. Чи-
сельність Скалатської об’єднаної 
територіальної громади склада-
тиме 14 400 осіб.

Відповідно до Закону України 
“Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад”, голова 
громади-ініціатора Наталія 
Станьковська вже звернулася до 
Тернопільської обласної ради з 
поданням про утворення 
об’єднаної територіальної гро-
мади і призначення 25 жовтня 
виборів на новій територіальній 
основі. 

Процедуру об’єднання в тери-
торіальні громади завершили ще 
вісім об’єднаних громад. Матері-
али подані в Тернопільську об-
ласну раду для прийняття рішен-
ня про утворення та призначення 
виборів. 

Прес-служба Тернопільської 
обласної державної 

адміністрації та прес-служба 
Офісу реформ у 

Тернопільській області.

А, все-таки,  
ми – перші!

Фонд “Монсанто” запрошує 
громадські організації до участі у 
грантовому конкурсі соціальних 
проектів для сільських громад за 
такими напрямками:

– надання базової освітньої під-
тримки, спрямованої на покращен-
ня освіти в аграрних громадах 
(шляхом підтримки шкіл, бібліотек, 
наукових центрів, навчальних про-
грам для фермерів та академічних 
програм, які збагачують чи допо-
внюють шкільні програми); 

– забезпечення критичних по-
треб громадян (шляхом розвитку 
продовольчої безпеки, санітарії, 
доступу до чистої води, громад-
ської безпеки та інших різноманіт-
них місцевих потреб).

Проектні пропозиції не повинні 
мати жодного зв’язку з комерцій-
ною діяльністю компанії “Монсан-
то”. Тривалість проектів має скла-
дати до 12 місяців, а мінімальний 
розмір гранту – 25 тис. дол. США.

Проектні заявки приймаються з 
1 липня до 31 серпня 2015 року. 
Для того, щоб отримати запро-
шення для подання заявки, необ-
хідно надіслати опис організації та 
короткий опис проекту англійською 
мовою за допомогою он-лайн фор-

ми на сайті Фонду “Монсанто” 
(http://www.monsantofund.org/
about/contact). У разі зацікавлення 
у підтримці вашої проектної пропо-
зиції представник Фонду надасть 
код запрошення, який необхідно 
буде ввести під час подання заяв-
ки.

Форма заявки та інструкція до її 
заповнення (на англійській мові) 
знаходиться за посиланням: http://
www.monsantofund.org/grants/
international у рубриці “Preview 
Application”.

Крім того, заявники повинні на-
дати підтвердження проведення 
нещодавнього зовнішнього аудиту 
фінансів організації за стандарта-
ми, прийнятими у Сполучених 
Штатах Америки.

З детальною інформацією щодо 
участі у цьому грантовому конкурсі 
можна ознайомитися на веб-сайті 
Фонду “Монсанто”: www.
m o n s a n t o f u n d . o r g / g r a n t s /
international.

Наталія ВОЛОШИН,  
начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Грантовий конкурс 
соціальних проектів  

від Фонду “Монсанто”

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

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

мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність 
співробітників Державної фіскальної служби керівництво відомства та 
оперативно вирішити спірні питання, що виникають не тільки у сфері 
адміністрування податків, а й під час здійснення митного контролю та 
митного оформлення. Номер цілодобової телефонної лінії сервісу 
“Пульс” Державної фіскальної служби — (044) 284-00-07. 
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №28 

від 17 липня 2015 року.

Жінки закохуються в те, що чують, а чо-
ловіки – у те, що бачать. Тому жінки фар-
буються, а чоловіки кажуть неправду. 

Отримавши двійку з інформатики, Пе-
трик видалив сторінку і переформатував 
щоденник.

Вища освіта в наш час вкрай необхідна. 
Раптом вам пощастить стати сторожем — 
як ви без освіти будете сканворди відгаду-
вати?

Операційна. Медсестра кричить:
— У нього з’явився пульс, він поверта-

ється!
Тут лікар вирубує електрику:
— Повертатися – погана прикмета!

— Васильку, помий руки! Як ти підеш у 
школу з такими руками? — каже мати.

— Та це не обов'язково.
— Як не обов'язково?
— Бо я у школі ніколи руки не піднімаю.

— Старосто, давайте заліковки тих, хто 
сьогодні здав.

— Тримайте.
— Нагадайте, який курс?
— За курсом НБУ, як і домовлялися.

Студентство – це така пора, коли при-
йдеш з навчання і не знаєш, чого ти більше 
хочеш: їсти чи спати. 

Як же хочеться покласти лимон не в 
чай, а в швейцарський банк!

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада

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

®

Духовні цінності ●

Ольга КУРАШ,  
завідуюча бібліотекою-філією  

села Настасів.

З 29 червня по 3 липня при парафії 
церкви Вознесіння с. Настасів відбу-
лися “Веселі канікули з Богом”. На 
запрошення взяти участь у цих духо-
вних заходах відгукнулися діти з сіл 
Йосипівка та Мар’янівка. Всіх зареє-
строваних було понад 100 діточок.

До організації та помочі о. Роману Га-
брилею та о. Івану Зозулі були направлені 
на практику брати-семінаристи А. Цяпута, 
Н. Габрилей, І. Демидась, відповідальні за 
проведення катехизації. Також відгукнули-
ся допомогти аніматори з громадської ор-
ганізації “Обнова” Павліна Покляцька, Ма-
рія Миськів, Христина Юрчак, Юля Фили-
ма. Своєю активністю вразили аніматори з 
нашої парафії Оля Кравець, Юля Галайко, 
Анна Коліно та Марія Стисла, які були від-
повідальні за банси, майстерки та ігри.

У перший та останній дні літургію слу-
жили в парафіяльній церкві, а протягом 
наступних днів всі молилися у парку. Осно-
вною метою було показати, що всюди, де 
ми бачимо Бога в гурті людей, — там є 
Церква.

Цьогорічний табір проводився за темою 
“Шлях до блаженства”. Брати-семінаристи 
висвітлювали покликання до святості на 
прикладі таких постатей, як Андрей Шеп-
тицький, Йосиф Сліпий, сестра Йосафата 
Гордашевська та Володимир Прийма. На 
кожній коротенькій проповіді о. Роман за-
кликав до осягнення святості, щоб усі ми 
пам’ятали слова ап. Павла: “Воля Божа – 
святість ваша”.

Протягом тижня діти грали ігри, брали 
участь у змаганнях, танцювали, співали, 

малювали, займалися рукоділлям.
Наголос робився і на патріотичному 

вихованні. Цьому відповідали назви ко-
манд, їхні девізи та пісні. У передостанній 
день було проведено фотосесію на фоні 
синьо-жовтого прапора. А в останній 
день всі прийшли у вишиванках, і після 
літургії на сходах храму кожна команда 

представила свій номер, який готували 
протягом тижня.

На закінчення отець Роман подякував 
усім за участь і допомогу в організації “Ве-
селих канікул з Богом”, а братів-
семінаристів та аніматорів нагородив по-
чесними грамотами та медалями “Найкра-
щий аніматор”.

“Веселі канікули з Богом” у Настасові

Учасники духовного заходу “Веселі канікули з Богом” у с. Настасів.
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Всеукраїнська проща ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Великої шкоди релігійному роз-
витку Зарваниці завдала Перша 
світова війна. За сприяння митро-
полита Андрея Шептицького, який 
1913 року відкупив Зарваницю в 
єврея Фелікса Вайсгляса, в перші 
повоєнні роки було відновлено оби-
телі ченців Студитів. На околиці се-
ла виросли монастирський будинок 
і церква Різдва Івана Хрестителя. На 
освячення новозбудованого черне-
чого осідку в 1922 році приїжджав зі 
Львова митрополит Андрей. В ко-
муністичні роки, коли розпочалися 
репресії проти діячів УГКЦ, Зарва-
ницька святиня була занедбана. Її 
нове піднесення після більшовиць-
кого знищення розпочалося 27 
грудня 1989 року, коли після 
п’ятдесятирічної перерви у храмі 
Пресвятої Трійці отець-мітрат Ва-
силь Семенюк із о. Маркіяном Мо-
настирським та о. Іваном Якимівим 
відправив Службу Божу.

Цьогорічна Всеукраїнська проща 
у Зарваниці зібрала рекордну кіль-
кість паломників — 120 тисяч. За 
словами її організаторів, це чи не 
найбільша за масовістю проща за 
останні роки. У прощі взяли участь 
члени Синоду єпископів УГКЦ на 
чолі з Патріархом Святославом 
Шевчуком, Папський нунцій в Укра-
їні Архиєпископ Томас Ґалліксон і 
священнослужителі з Рима.

З Тернопільського району до 
святих місць Зарваниці пішки виру-
шили близько двох тисяч прочан. 
Перша зупинка колони вірян, які пі-
шої ходою йшли на Всеукраїнську 
прощу до Зарваниці, відбулася в 
селі Мишковичі Тернопільського ра-
йону, біля церкви Покрови Пресвя-
тої Богородиці. Тут було облашто-
вано пункт волонтерської допомоги. 
Вона надавалася спільними зусил-
лями працівників соціальної сфери 
Тернопільської РДА, громади села 
Мишковичі, настоятеля храму церк-
ви Покрови Пресвятої Богородиці 
о. Василя Дідуха за сприяння під-
приємців Тернопільського району. 
Крім цього, чергували бригади 
швидкої медичної допомоги ТРТМО. 
У волонтерському пункті прочани 
мали змогу відпочити, отримати 
продукти харчування та питну воду. 

Паломництво було приурочене 
святкуванню 150-річчя з дня наро-
дження митрополита Андрея Шеп-
тицького та молитві за мир в Украї-
ні. В програмі прощі були як тради-
ційні заходи (святі літургії та молеб-
ні, похід із свічками до чудотворного 
місця, нічні чування, духовний кон-
церт для молоді, освячення води, 
хода Хресною Дорогою), так і нові 
(відкриття благодійної виставки-
продажу картин учасників Першого 
Всеукраїнського живописного пле-
неру “Тобі, Богородице! Зарваниця-
2015” та форум мирянських спіль-
нот УГКЦ). Паломники мали можли-
вість отримати благословення Гла-
ви УГКЦ Блаженнішого Святослава 
Шевчука, очиститись під час свято-
го таїнства сповіді та причастя, по-
просити перед престолом ікони За-
рваницької Божої Матері ласки і 
порятунку, зануритись у цілюще 
джерело Святої Анни.

На Всеукраїнську прощу до За-
рваниці прибули матері загиблих 
українських воїнів і десятки бійців із 
зони АТО. Глава УГКЦ Святослав 
Шевчук висловив матерям співчуття 
і запевнення у молитві за новітніх 
Героїв України: “Йдучи в цю прощу 
за хрестом, ми принесли з собою 
до стіп Ісуса й Марії так багато на-
шого болю, стільки сліз і крові, 
скільки смертей ми бачили впро-
довж останнього року. Тут із нами є 
матері загиблих українських воїнів, 
які невпинно вмиваються сльозами, 
і яким ми сьогодні хочемо поклони-
тися. Разом із ними їхній материн-
ський біль принести до нашого 
Спасителя”.

Другого дня прощі Блаженніший 
Святослав освятив каплицю-
меморіал Святого Юрія, збудовану 
на честь загиблих Героїв Небесної 
Сотні та воїнів АТО. Тепер військові, 
які прийдуть на прощу, матимуть 
свою каплицю, де зможуть помоли-
тися за побратимів. Подібних ана-
логів в Україні немає. Вшанувати 
таким чином українців, які віддали 

життя за волю України, — спільна 
ідея голови Тернопільської ОДА 
Степана Барни і митрополита 
Тернопільсько-Зборівського УГКЦ 
Василія Семенюка. Цей меморіаль-
ний знак має екран, на якому в ін-
терактивному форматі відобража-
тимуться прізвища та імена з неве-
личкою біографічною довідкою по-
над 2,5 тисяч українських бійців, які 
загинули на передовій.

19 липня, під час Всеукраїнської 
прощі у Зарваниці, після Архиєрей-
ської святої літургії голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна вручив 
ордени “За мужність” ІІІ ступеня 
(посмертно) матерям загиблих вої-
нів: старшого сержанта Віталія Ло-
тоцького, молодшого сержанта 
Дмитра Заплітного (уродженця се-
ла Забойки Тернопільського райо-
ну), солдатів Володимира Питака та 
Віктора Пунди.

Розповідаючи про завершення 
основного етапу беатифікації (за-
рахування до лику блаженних) ми-
трополита Андрея Шептицького, 
який тривав понад 50 років, Бла-
женніший Святослав Шевчук зазна-
чив, що Папа Римський Франциск 
підписав декрет, який проголосив 
усьому світові геройські чесноти 
митрополита Андрея Шептицького. 
За словами настоятеля УГКЦ, від-
тепер  митрополита можна назвати 

праведником. 
Блаженніший Святослав Шевчук 

зазначив, що Андрей Шептицький 
перевів свій народ через дві світові 
війни. “Його молитва, його праця 
можуть бути підсумовані в трьох 
найважливіших моментах: єдність, 
святість і віра в Бога. Він усе життя 
працював над єдністю всередині 
українського народу, який тоді був 
поділений кордонами між різними 
імперіями. Працював і молився над 
єдністю Української Церкви, бо був 
переконаний, що без церковної єд-
ності годі здобути нам суспільну 
єдність. Він закликав людей до ге-
ройських чеснот, які сам утілював у 
своєму житті. Закликав їх бути свя-

тими, бо лише тоді вони зможуть 
бути добрими громадянами і відпо-
відальними будівниками своєї дер-
жави. Але найбільше він учив людей 
вірити в Бога”, — зазначив Блажен-
ніший Святослав Шевчук. 

— Митрополит Андрей Шептиць-
кий, — сказав Глава УГКЦ, — роз-
будовував Зарваницю. Не раз сам 
сюди приїжджав. Він залишив нам 
унікальну пам’ятку від своїх палом-
ницьких відвідин Зарваниці. Один 
твір його так і називається “Пам’ятка 
із Зарваниці”, який є взірцем іспиту 
сумління для доброї сповіді. Митро-
полит Андрей навчав людей, що 
основною умовою доброї прощі є 
щира сповідь і святе Причастя. Це ті 
джерела, з яких можна обновитися, 

підсилитися Божою благодаттю. Ті 
моменти, коли Бог торкає людину, 
оздоровлює її від гріхів. Під час най-
глибших лихоліть Андрей Шептиць-
кий бачив майбутнє. Він мав вну-
трішній зір віри, яким можна було 
бачити, що станеться з рідним на-
родом опісля. Ми знаємо, що вже 
на смертному ложі, коли його тілес-
ні очі закривалися, Шептицький по-
бачив наше майбутнє. І вирік про-
роцтво: Україна після великого руй-
нування встане зі свого упадку. 
Мир, злагода, висока культура за-
панують у ній, але щоб це сталося, 
треба молитися, треба, щоб Гос-
подь Бог і Мати Божа заопікувалися 
українським народом. Про це, ма-
буть, він благає сьогодні перед пре-

столом Всевишнього”.
У промові Блаженніший Святос-

лав Шевчук звернув увагу паломни-
ків на питання захисту подружжя як 
нерозривного союзу чоловіка та 
жінки, наголосивши, що проект но-
вої Конституції України несе загро-
зи традиційному шлюбу. Глава УГКЦ 
повідомив, що нещодавно написав 
відповідного листа до голови Вер-
ховної Ради України, і закликав при-
сутніх усіма законними способами 
боронити сімейні цінності в Україні. 
Блаженніший Святослав акцентував 
увагу на вічній, сповненій багато-
значності у всіх її проявах темі лю-
бові: любові до України, любові до 
людей, любові до щирої молитви, 
до вміння жити і прощати. При цьо-
му Блаженніший Святослав згадав 
слова Праведного митрополита Ан-
дрея Шептицького: “Потрібно при-
йняти Божу любов і навчитись лю-
бити”. 

— Всеукраїнську прощу у Зарва-
ниці вперше відвідала вісім років 
тому, — розповідає жителька села 
Смиківці Тернопільського району 
Мирослава Дуфанець. — Я тоді по-

вернулась із заробітків в Італії і в 
мене виникла потреба відвідати 
святе місце. Йшли пішки з подру-
гою Любою. Повністю занурилася в 
атмосферу прощі, вслухалася в се-
бе. Попри втому відчула духовне 
збагачення. Після цього я написала 
три духовні пісні про Зарваницю. 

— З кожним кілометром сил ста-
вало менше, — ділиться враження-
ми смиківчанка, учасниця пішої хо-
ди на Всеукраїнську прощу у Зарва-
ниці Надія Чуйко. — Однак ми про-
довжували ходу, адже знали, що 
йдемо поклонитися Матері Божій і 
попросити захисту для України, яка 
сьогодні переживає нелегкі часи, та 
воїнів, які мужньо захищають нашу 
батьківщину. Останні кроки до За-
рваниці — це сльози радості і надії 
на милосердя. 

— Цьогорічна проща до Зарва-
ниці стала для мене першою, — 
розповіла жителька села Гаї Шев-
ченківські Тернопільського району 
Уляна Балагура. — Разом із сином 
Владиславом і братовою Наталею 
вирушили до Струсова, де прочан 
люб’язно прийняли в місцевому 
інтернаті. Далі подорожували піш-
ки. По дорозі у Зарваницю громади 
Тютькова і Золотників, що на Тере-
бовлянщині, частували паломників 
смачною їжею. Побував там і ми-
трополит Тернопільсько-
Зборівський УГКЦ Василій Семе-
нюк, який благословив подорожніх. 
Активісти “Правого сектора”, ВО 
“Тризуб” ім. С. Бандери і “Жіночої 
Січі” пильно стежили за порядком 
під час прощі. У Зарваниці відволі-
каєшся від буденних клопотів і від-
почиваєш душею. Фізична втома 
— це ніщо у порівнянні з духовним 
збагаченням. Кожна людина хоча б 
раз у житті мусить відвідати Зарва-
ницю.

Єднання у вірі

У цьогорічній прощі в Зарваниці взяли участь понад 100 тисяч прочан.  
На передньому плані — матері, дружини, рідні бійців, загиблих у зоні АТО.

На подвір’ї церкви Покрови Пресвятої Богородиці у Мишковичах прочан зустрічали  
(зліва направо): начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій Галайко, головний  
спеціаліст сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Світлана Яхван, заступник голови  
Тернопільської РДА Уляна Люлька, в.о. директора ТРЦСССДМ Оксана Яріш, начальник  

відділу юридичної та кадрової роботи апарату Тернопільської РДА Володимир  
Кравець, керівник Білецького сільського центру реалізації програм і заходів Оксана Сердюк.

Пішою ходою до Зарваниці тернополяни вирушили в п’ятницю від Катедрального собору.


