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У номері:
10 стор.

Тернопільські
журналісти –
лауреати
всеукраїнської
премії імені Івана
Франка.

6 стор.

12 сторінок
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25-та
сесія
Тернопільської районної ради

Сергій Лісовий:
“Футбол у
Тернопільському
районі існує,
в першу чергу,
завдяки громадам”.

7 стор.

“Смиківці: село,
в якому живемо”
— унікальна книга
про с. Смиківці
Тернопільського
району.

12 стор.

Людмила Дейнека
з друзями
на екстремальному
відпочинку
в Карпатах.

Депутати Тернопільської районної ради 6-го скликання у сесійній залі 29 липня 2015 року.
Ірина ЮРКО.
Фото автора.
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липня голова
Тернопільської
районної ради
Василь Дідух
провів
25-ту
сесію
Тернопільської
районної
ради. Засідання розпочали з
вшанування хвилиною мовчання пам’яті бійців, які загинули під час антитерористичної операції на Сході
України.
Попередньо на президії Тернопільської районної ради було затверджено порядок денний із 25
питань. Однак під час сесії перед
початком розгляду питань порядку денного було додано 26-е питання на підставі заяви фракції
ВО “Свобода” у Тернопільській
районній раді “з приводу широкого резонансу довкола Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.”, яку озвучив
депутат Роман Твардовський. У
цій заяві оприлюднено ініціативу
“свободівців” щодо звільнення
Андрія Чернеця з посади дирек-

тора Мишковицької школи, відкликання у Андрія Чернеця звання
“Учитель року-2014” районного
етапу Всеукраїнського конкурсу
та лауреата обласного етапу цього конкурсу в номінації “Директор
школи”, ініційовано проведення
позапланової атестації школи. На
пропозицію 1\3 депутатів у порядок денний було внесено питання
про створення тимчасової депутатської комісії для вивчення ситуації у Мишковицькій школі. За
результатами розгляду питання
створено тимчасову депутатську
комісію для вивчення ситуації у
Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ ст., до
якої увійшли Надія Тищук, Микола
Костик, Антон Костик, Олександр
Гасилін, Катерина Левчук, Андрій
Злонкевич, Олег Клепач, Роман
Твардовський, Роман Сисак.
Сесія затвердила звіт про виконання програми соціальноекономічного і культурного розвитку району за перше півріччя
2015 року, з яким виступила начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі Тернопільської РДА Наталія Волошин.
“Аналіз підсумків роботи госпо-

www.lanclaas.com.ua

дарського комплексу в першому
півріччі 2015 року свідчить, що
завдяки спільним зусиллям органів влади та суб’єктів господарювання, спрямованим на виконання завдань, визначених у
Програмі соціально-економічного
і культурного розвитку району,
вдалося зберегти позитивну динаміку, яку демонструють промисловий та агропромисловий
комплекси, будівництво, торгівля, транспорт, — підкреслила Наталія Волошин. — Тернопільський
район на першому місці із виробництва промислової продукції
серед 17 районів Тернопільської
області. Промисловий комплекс
району представляють 38 промислових підприємств з чисельністю працівників — 4 284 особи”. Із зауваженнями щодо цього
питання на сесії виступив депутат Тернопільської районної
ради Антон Костик, який наголосив на потребі у нових підходах до аналізу економічної ситуації у Тернопільському районі.
Виконуюча
обов’язки
начальника фінансового управління Тернопільської райдер-

жадміністрації Ольга Казимирів представила сесії звіт про
виконання районного бюджету за
перше півріччя 2015 року. “За
власними доходами районний
бюджет за звітний період виконано на 124,8%, — зазначила
Ольга Борисівна. — З плану 16
млн. 581 тис. 800 грн. надходження
склали
20 млн. 695 тис. 400 грн. — перевиконання дохідної частини бюджету району за власними надходженнями становить 4 млн.
113 тис. 500 грн.”. Серед усіх
власних доходів найбільшу частку (98,7%) займає податок з доходів фізичних осіб. Питома вага
офіційних трансфертів з державного бюджету (базова дотація,
соціальна, освітня і медична субвенції) у структурі загального обсягу доходів районного бюджету
складає 82%. За звітний період
вони надійшли в бюджет стовідсотково за винятком субвенції
щодо надання пільг на послуги
зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям
громадян.
Продовження на 2 стор.

Наша
сторінка
www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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Панорама подій

●●Місцеве самоврядування

Заява
фракції депутатів від ВО “Свобода” у Тернопільській
районній раді з приводу широкого резонансу навколо
Мишковицької ЗОШ I – III ст. та директора школи
Чернеця А.І. після опублікування двох статей
у газеті Тернопільської обласної ради “Свобода”
Впродовж місяця знову, як це було у березні 2012 року, набула
широкого резонансу ситуація у Мишковицькій школі, пов’язана з
рішеннями директора. Цьогоріч одіозний директор ЗОШ Чернець
А.І. спричинив бурю батьківського невдоволення у вирішенні питання вивчення іноземної мови. Батьки добилися правди, але не дано
належної оцінки задавненого факту ганебної заміни портрету
Т. Г. Шевченка на портрет Януковича на догоду тодішній владі.
Та влада змінюється, а Україна – вічна! І національні святині – вічні! Антиукраїнською та такою, що руйнує національне в душах підростаючого покоління, вважаємо діяльність директора Мишковицької ЗОШ Чернеця А.І.
Належна оцінка факту зняття вишиваного портрету Батька
Української нації, який близько двох десятиліть прикрашав фойє
школи та заміна його портретом президента – зека, режим якого
був знищений українським народом під час Революції Гідності –
справа честі кожного українця і поза часом! Пам’ятаючи Майдан,
святу жертву Небесної сотні, будьмо єдиною патріотичною силою,
незалежно від політичних уподобань, та робімо усе можливе, аби
зупинити діяльність горе – керівників з партії регіонів та її догідливих прибічників.
1. Ініціюємо звільнення Чернеця А.І. з посади директора школи.
2. Ініціюємо відкликання звань “Учитель року-2014” та “Лауреат
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу в номінації “Директор
школи”.
3. Ініціюємо проведення позапланової атестації школи.
Разом – переможемо! Слава Україні!
Заява фракції депутатів від ВО “Свобода”
оприлюднена на сесії Тернопільської районної ради
депутатом Романом Твардовським 29 липня 2015 року.
Необхідно з’явитися в Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат для завершення уточнення облікових даних:
Дишкант Андрій Володимирович, 1983 р.н.
Військовий комісар Тернопільського ОМВК
С. П. ГАВРИЛЮК.

●●Добрі справи

“Viknar’off” пропонує
роботу захисникам України
28 липня 2015 року голова
Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий поінформував
учасників колегії РДА про новий соціальний проект ТОВ
“Тервікнопласт” — виробника
металопластикових конструкцій, який вже понад 9 років
працює на віконному ринку
України. Проект полягає в тому, що компанія “Viknar’off”
готова взяти під опіку чоловіків, які бажають поповнити
ряди Української армії: виплатити разову допомогу в
розмірі 20 000 грн., працевлаштувати, зберегти робоче
місце під час та після проходження служби. Компанія також готова надати матеріальну допомогу до 100 000 грн.
у разі втрати працездатності
під час бойових дій.
“Viknar’off” підтримує патріотів,
які прагнуть захищати країну в лавах Збройних сил України, і закликає інших підприємців приєднатися. За словами директор ТОВ
“Тервікнопласт” Володимира Блі-

хара, добровольці, які йдуть захищати нашу державу, повинні бути
не тільки належним чином екіпіровані та підготовлені, але й підтриманні матеріально, впевненими,
що після повернення з передової в
них буде можливість працювати
задля забезпечення сім’ї. У випадку втрати працездатності, запевняє Володимир Бліхар, ніхто не
залишиться наодинці з бідою.
Підприємство “Тервікнопласт”
запрошує на роботу працівників:
монтажників-складальників металопластикових конструкцій, складальників склопакетів, вантажників. Роботодавець готовий сприяти
зацікавленим у працевлаштуванні
особам, а також створювати нові
робочі місця для випускників, проводити профорієнтаційну роботу
серед молоді, працевлаштовувати
незахищені верстви населення
(переселенців, біженців, батьків
багатодітних родин і т. д.).
Товариство “Тервікнопласт” для
зацікавлених осіб проведе навчання на підприємстві, забезпечить
гуртожитком. Готове до будь-яких
пропозицій. Контактні телефони:
(050) 377-02-83, (067) 208-22-93.

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 надання Державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області у
межах компетенції інформаційно-консультативних послуг громадськості з питань здійснення фінансового контролю за дотриманням
чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанням 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 номером (044) 425-38-18.

25-та сесія

Тернопільської районної ради
Продовження.
Початок на 1 стор.
За словами Ольги Казимирів, базова дотація з
держбюджету місцевим
бюджетам надійшла у сумі 4 млн. 75 тис. 200 грн.,
субвенції — 93 млн. 673
тис. 700 грн. Видатки загального фонду районного бюджету виконано на
95,3%. Фактичні видатки
за звітний період склали
118 млн. 928 тис. 600
грн. Серед загального
обсягу видатків найбільшу частину займають виплати на соціальний захист та соцзабезпечення
(38,7%), на освіту направлено 37,2%, на охорону
здоров’я – 16,1%, на
культуру – 5,5%. На фінансування захищених
статей за звітний період
спрямовано 92 відсотки
Під час 25-ої сесії Тернопільської районної ради (зліва направо):
від загального обсягу фіголова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий,
нансування.
голова Тернопільської районної ради Василь Дідух, заступник голови
Ольга
Казимирів
Тернопільської районної ради Роман Наконечний.
інформувала сесію про
меж с. Чистилів Чистилівської сільвнесення змін до районного бюської ради. А питання про зміну
джету на 2015 рік. Попередньо це
межі населеного пункту с. Підгоропитання було розглянуто на бюднє на території Підгороднянської
джетній комісії та на президії Терсільської ради Тернопільського ранопільської районної ради. “Дохойону Тернопільської області для
ди загального фонду збільшено на
додаткового вивчення перенесли
4 млн. 100 тис. гривень за рахунок
на наступне засідання сесії районперевиконання дохідної частини
ної ради.
бюджету, — зазначила Ольга БоДепутати підтримали районну
рисівна. — 63% від загальної суми
програму
підтримки осіб, які брали
перевиконання — 2 млн. 589 тис.
участь в антитерористичній операгривень — спрямовано на потреби
ції, та членів сімей загиблих під час
сфери освіти, Тернопільському рапроведення АТО на 2015-2019 ройонному територіальному медички; районну програму забезпеченному об’єднанню виділено 891 тис.
ня та розвитку надання адміністра800 грн. (21,7%), на державне
тивних послуг у сфері громадянуправління (допомоги учасникам
ства, імміграції та реєстрації
АТО) — 190 тис. гривень, на соціфізичних осіб у Тернопільському
альний захист та соцзабезпечення
районі на 2015 рік.
— 12 тис. грн., підтримка малого і
Депутати дали згоду на звільсереднього бізнесу — 10 тис. грн.,
Виконуюча обов’язки
нення Орести Романівни Мартинадання державного пільгового
начальника фінансового
нюк з посади директора Білецької
кредиту сільським забудівникам —
управління Тернопільської
ЗОШ І-ІІ ст. та затвердили дирек50 тис. грн., 357 тис. 200 грн. розрайдержадміністрації
тором Білецької ЗОШ І-ІІ ст. Ромаподілено між сільськими радами:
Ольга Казимирів.
на Сергійовича Грабаса. Директором Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. призначено Ольгу Зіновіївну Пульку.
Прийнято звернення депутатів
Тернопільської районної ради до
міністра освіти і науки України
Сергія Квіта. “Суть цього звернення полягає в тому, що потреба в
додаткових коштах на заклади
освіти Тернопільського району на
сьогодні становить 18,5 мільйонів
гривень, — зазначив голова Тернопільської районної ради Василь
Дідух. — З метою уникнення напруженої ситуації, що може скластися
у навчальних закладах, Тернопільська районна рада просить виділити ці кошти державної субвенції
навчальним закладам Тернопільського району, адже фінансувати
заклади освіти зобов’язана держаМишковицький сільський голова Борис Фарина переконував
ва”.
присутніх на сесії, що інцидент, який був у Мишковицькій
Депутати Тернопільської районшколі, вичерпано і повертатись до цього питання не треба.
ної ради направили звернення
прем’єр-міністру України та мінірайонну цільову соціальну програ43 тис. 782 грн. на оплату праці му протидії ВІЛ-інфекції\СНІДу на стру охорони здоров’я України з
проханням виділити додаткові коКозівській сільській раді, 90 тис.
2015-2018 роки.
шти державної субвенції Терно500 грн. — Великоглибочецькій
Депутати проголосували за пепільському районному територісільській раді на оплату за природ- редачу
15
тис.
грн.
з
альному медичному об’єднанню у
ний газ, 60 тис. грн. — на погашенГаї-Шевченківського сільського
розмірі 8 млн. 335 тис. грн.
ня боргу за газ Романівській сільбюджету Тернопільському районРішенням 25-ої сесії Тернопільській раді і 40 тис. грн. на виготовному бюджету на харчування дітей
ської районної ради начальником
лення проектно-кошторисної до- у дитсадку с. Гаї Шевченківські.
Фонду комунального майна у Теркументації на ремонт клубу с. АнгеПогоджено організацію ланднопільському районі призначено
лівка, Ігровицькій сільській раді у шафтного заповідника місцевого
рамках співфінансування рекон- значення “Головачеве” площею Дмитра Коробова.
Підтримано надання матеріальструкції дитячого садка спрямува28,6 га на території Дичківської
ної допомоги у розмірі 15 тис. грн.
ли 122 тис. 916 грн.
сільської ради.
жителю с. Козівка Василю Брегіну
На сесії депутати взяли до відоНа сесії підтримано рішення зедля оплати лікування сина, 10 тис.
ма інформацію про підсумки робо- мельної комісії Тернопільської рагрн. – жительці с. Острів Галині
ти галузей господарського компйонної ради щодо затвердження
Юрчик на лікування дочки.
лексу та соціальної інфраструктури
нормативної грошової оцінки зеРішенням сесії вартість харчурайону в осінньо-зимовий період
мельних ділянок.
вання дітей у дошкільних закладах
2014-2015 рр. та підготовку до роСесія затвердила розпорядженТернопільського району з 1 серпня
боти в осінньо-зимовий період
ня голови районної ради та розпо2015 р. підвищили з 8 до12 гри2015-2016 рр.
рядження голови районної дервень, батьківську плату встановлеДепутати взяли до відома
жавної адміністрації.
но у розмірі 50% у сільській місцеінформацію про хід виконання раВнесено зміни до програми зайонної програми подолання дитя- безпечення обороноздатності вій- вості, 60% - у міській місцевості.
Дано дозвіл на проведення
чої безпритульності на 2012-2015 ськових частин та інших військових
обов’язкових профілактичних мероки та інформацію про хід вико- формувань Тернопільського гарнідичних
оглядів
працівників
нання районної програми підтрим- зону, територіальної оборони та
навчально-виховних закладів райоки та розвитку діяльності Терномобілізаційних заходів у Тернопільну на базі Тернопільського районпільської районної організації Тоському районі на 2014-2015 роки.
ного територіального медичного
вариство Червоного Хреста УкраїДано дозвіл на виготовлення
об’єднання.
ни на 2011-2015 роки, затвердили
проекту землеустрою щодо зміни
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●●Подяка

Працюючи у своєму господарстві циркулярною пилою, з необережності я майже відрізав собі великого пальця на лівій руці. Швидка допомога, яка прибула через декілька хвилин, відвезла мене в Тернопільську
районну лікарню. В приймальному відділенні мене оглянув лікартравматолог Тарас Орестович Вересюк. Заключення не забарилося –
операція. Була загроза, що відріжуть пальця. Завдяки Тарасу Орестовичу
пальця вдалося зберегти.
Після лікування та багаторазових перев’язок, які проводили Тарас
Орестович Вересюк і медична сестра Ірина Степанівна Романів, палець
відновив життєдіяльність.
Висловлюю найщиріші слова вдячності лікарю-травматологу Тарасу
Орестовичу Вересюку і медсестрі Ірині Степанівні Романів за їхній професіоналізм, доброту, людяність, сумлінне виконання обов’язків. Бажаю
успіхів в їх нелегкій, але потрібній людям роботі, щастя і міцного
здоров’я.
З повагою, Борис Іванович Комаринський,
с. Великий Глибочок Тернопільського району.

●●Вітаємо!
Щиросердечно
вітаємо працівників
СПП “Мричко”, подружжя Валентину
та
Андрія
КАВУНІВ, із народженням синочка.
Весь світ для
Вас тепер змінився –
На світ синочок народився.
Поповнилась сьогодні Ваша сім’я,
Щастям заповнив він Ваше життя.
Тож хай росте він міцним, здоровим,
Від батьків – любові,
кохання – від долі,
Неба голубого і щастя – від Бога,
У житті – легкої, світлої дороги!

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

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
днем народження соціального робітника з с. Товстолуг Ірину Степанівну П’ЯТКІВСЬКУ.
Бажаємо щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння

Щиро вітаємо голову підприємства
СПП
“Мричко”
Надію
Ярославівну МРИЧКО та голову
господарства СФГ “Аванто” Івана
Васильовича МРИЧКА з народженням внука
Хай росте здоровим Ваш онучок,
Хай його охороняють з неба ангелятка,
Хай Господь зішле дитині добру долю
І розкриє в ньому мужню силу й волю!

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

Колектив СПП “Мричо” вітає з
50-річчям Петра Васильовича
ЗАБЛОЦЬКОГО.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів щиро вітає з днем народження вчителя початкових класів
Олександру Дмитрівну НОВОСАД, учителя фізики та астрономії
Антона Михайловича КОСТИКА,
вчителя української мови та літератури Ярославу Іванівну МИКУЛУ,
кухаря Любу Михайлівну БУЧИНСЬКУ.
Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві,
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашому житті.

Вітаємо з днем народження депутата Великоберезовицької селищної ради Ярослава Петровича ВОЛОШИНА.
Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,
Будьте душею завжди молоді.
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.

З повагою – колектив
Великоберезовицької селищної
ради, депутатський корпус,
виконком.
Вітаємо з 30-річчям водія ПП
“Агрон” Романа Олеговича МАСЛА, з 55-річчям робітника ПП “Агрон” Володимира Богдановича
ДІДИКА, з днем народження робітника ПП “Агрон” Петра Зіновійовича САЛАМАНДРУ, оператора
сушильних установок ПП “Агрон”
Тараса Богдановича ГУЛЯ.
Хай довгою буде життєва стежина,
Хай радістю кожна наповниться мить
І все, чим багата й щаслива людина,
В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою – колектив ПП
“Агрон”.

Вітаємо з 65-річчям Лідію Іванівну РОМАНЮК із селища Великі
Бірки Тернопільського району.
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.

З любов’ю – мама Люба, син
Ігор з сім’єю, дочка Ілона з
сім’єю.

●●Вірш з конверта

Задумайся!
Мар`яна МАКАРА,
с. Велика Лука
Тернопільського району
Промінчик сонця,
крапелька роси,
Почуєш пісню солов`я,
Коли прокинешся
ти на світанні.
Тож не гніти безмежної краси

Своїми вчинками,
Бо наслідки в них нездоланні.
Шукаєш ти причину
Страждань у світі,
Хоч часто їх спричинюєш.
Однак… ти сам не можеш
просто зрозуміти
За що це все,
Й знаходиш відповідь
В оманливих речах.

●●Євроінтеграція

Як залучити
міжнародну допомогу
З метою залучення ресурсів
міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку розвитку України,
урядовим офісом з питань європейської інтеграції розроблено
“Карту залучення міжнародної допомоги”, яка містить інформацію
щодо діючих міжнародних проектів та програм, потенційними бенефіціарами і реципієнтами яких
можуть бути місцеві органи вико-

навчої влади, органи місцевого
самоврядування та громадські організації.
Ознайомитися з цією інформацією можна на урядовому порталі
у розділі “Діяльність уряду”.
Наталія ВОЛОШИН,
начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі
Тернопільської
райдержадміністрації.

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі
просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи,
що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу,
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання
та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.
Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

Тема дня

●●Героям слава!

У Чернелеві-Руському освячено
монумент Володимиру Гарматію
Соломія БОЙКО.
Фото автора.
Минув рік, відколи
Україна втратила свого
доброго і лагідного сина. 25 липня минулого
року з фронту у село
Чернелів-Руський біля
Тернополя
прийшла
страшна звістка – загинув 21-річний Володимир Гарматій.
Володю мобілізували навесні 2014 року після закінчення навчання на військовій кафедрі ТНЕУ. Юнак був
молодшим лейтенантом,
командиром 1-го взводу
51-ої окремої механізованої бригади, коректувальником вогню, а головне добрим сином для мами
Оксани Володимирівни, яка
самотужки виховала двох
мужніх і сильних хлопців —
Володю і Олега.
Минув рік. Родичі, друзі,
сусіди і просто знайомі зібралися у храмі Покрови
Пресвятої Богородиці у Володиному рідному селі
Чернелеві-Руському на поминальну Службу Божу,
після чого вирушили на цвинтар.
Там був освячений величний монумент, над спорудженням якого
трудився старший брат загиблого і
друзі. Освятив пам’ятник місцевий
парох отець Іван Гавліч.
Володимир загинув 25 липня
під час виконання бойового завдання під Сєвєродонецьком. 4
серпня йому мало виповнитися лише 22 роки. Труну з тілом привезли у ніч з 31 липня на 1 серпня.
Назустріч кортежу вночі вийшла на
вулиці села не одна сотня людей. 1
серпня молодого офіцера поховали на цвинтарі у ЧернелевіРуському.
Як і багато інших молодих героїв, Володя не долюбив, не дожив,

На цвинтарі у Чернелеві-Руському
встановлено монумент Володимиру Гарматію.
не залишив по собі сина чи доньку
ним невинним життям.
– своє продовження на землі. ЗаЛюдина помирає не тоді, коли
лишив тільки пекучу рану в душах
перестає битися її серце, а тоді,
близьких і знайомих. Мама вже ні- коли про неї забувають ті, хто її
коли не зможе притулитися до си- любив.
нового плеча, хіба лиш на кам’яному
Коли помрем і заростем
і холодному погрудді на могилі.
квітками,
Рік після втрати злетів швидУ пам`яті ще оживем не раз,
ко, як злетять і наступні роки.
Допоки поруч з нашими
Вулицю, на якій жив Володимир
кістками
Гарматій, перейменували на йоНе ляжуть ті, що
го честь. Жовтнева ЗОШ І-ІІ ст.,
пам`ятають нас.
яку Володя закінчив у 2007 році,
“Подільське слово” висловлює
з березня 2015-го з честю нощирі співчуття рідним Володимисить його ім’я. Ім’я Володимира
ра. Низький уклін матері Оксані,
Гарматія назавжди житиме у яка знаходить у собі сили і мужпам’яті тих, хто його любив і ність жити далі.
знав, щоразу породжуючи вже не
Бережіть у серцях пам’ять про
біль, який притупить час, а світ- тих, хто назавжди залишився для
лий смуток за ще одним обірванас молодими і красивими.

●●Колегія

У першому півріччі районний
бюджет виконано на 124,8%
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
28 липня голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий провів колегію РДА. У
колегії взяли участь голова
Тернопільської районної ради Василь Дідух, начальник
Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС
у Тернопільській області Петро Якимчук, прокурор Тернопільського району, молодший радник юстиції Володимир Соколишин, голова Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад,
Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, голова
громадської ради Володимир
Петрик.
Перед розглядом питань порядку денного директор Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій Гордєєв
ознайомив присутніх із роботою
центру.
– З 1 липня 2015 року сто місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги
відкрили двері для жителів місцевих громад у всіх регіонах України,
– зазначив Юрій Володимирович.
– Тернопільський місцевий центр
із надання БВПД забезпечує доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для соціально
незахищених категорій громадян:
малозабезпечених осіб, інвалідів,
учасників бойових дій (в тому числі, це стосується учасників АТО із
відповідним статусом та членів сімей загиблих), дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклу-

вання, біженців та ін.
Тернопільський місцевий центр
із надання безоплатної вторинної
правової допомоги знаходиться за
адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7. Контактний телефон:
(0352) 52-15-20. Єдиний номер
безоплатної правової допомоги в
Україні: 0 800 213 103.
Начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі Тернопільської
РДА Наталія Волошин доповіла
про підсумки роботи господарського комплексу Тернопільського
району в першому півріччі 2015 року. За інформацією Наталії Степанівни,
програма
соціальноекономічного розвитку з реалізації
промислової продукції в районі виконана на 143,5%. Обсяг виробленої промислової продукції на одну
особу становить 8367,8 грн., що є
найвищим показником серед районів Тернопільщини. З цього питання інформували інженер громадської групи відділу освіти Тернопільської РДА Остап Носко та
начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій Галайко.
Звітуючи про виконання бюджету Тернопільського району в першому півріччі 2015 року, заступник
начальника фінансового управління Тернопільської РДА Ольга Казимирів зазначила, що у січні-червні
ц. р. бюджет району за власними
надходженнями
виконано
на
153,7% (перевиконання склало
13523 тис. грн.). Загалом за цей
період районний бюджет виконано
на 124,8% (перевиконано на 4113,6
тис. грн.). За інформацією Ольги
Казимирів, середньомісячна заробітна плата штатного працівника
району в січні-березні 2015 року
склала 2954 грн. (115,7% середньомісячної зарплати в Тернопільській області).

Заступник начальника управління соціального захисту населення
Тернопільської РДА Олена Фука
повідомила, що станом на 21 липня ц. р. управління прийняло 1452
заяв на первинне призначення
субсидій за новим порядком. Олена Станіславівна зазначила, що постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року №475
внесено зміни до Положення про
порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848, та затверджено нову форму Декларації, в
якій не зазначається сума доходу
без урахування податку з доходів
фізичних осіб, вказуються види доходів, серія, номер паспорта, опалювальна площа житлового приміщення. Заступник начальниканачальник міліції громадської безпеки Тернопільського РВ УМВС
України в Тернопільській області
Василь Дідух доповів про забезпечення виконання заходів із профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Тернопільського району, протидії корупції в першому півріччі 2015 року. Зі станом виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомами сільських і
селищних рад у січні-червні ц. р.
ознайомила заступник керівника
апарату, начальник відділу загального діловодства апарату Тернопільської РДА Світлана Мікітіна.
За результатами колегії прийняті відповідні розпорядження та доручення голови Тернопільської
райдержадміністрації.
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П’ятниця, 31 липня 2015 року

3 серпня
Понеділок
УТ 1

15.00 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.55 Вiкно до Америки.
16.20, 18.05, 22.45, 23.20 Погода.
16.30 Х/ф “Жахливий Генрi”.
18.15 Час-Ч.
18.30, 21.00 Новини.
18.45, 21.40 З перших вуст.
19.00 Дорогi депутати.
19.30 Перша шпальта.
20.00 “Вимушенi”.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

Канал «1+1»

06.10 “Українськi сенсацiї”.
07.05, 7.20 “Маша i ведмiдь”.
07.30, 19.30 “ТСН”.
08.25 “Мiняю жiнку-8”.
09.40 “Чотири весiлля-4”.
10.50 Мелодрама “Коли зацвiте
багульник”.
14.20 “Ворожка”.
15.00 “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, 22.20 Т/с “Смiх i грiх”. (2).
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

Інтер

05.35 Д/ф “Замiнник смертi”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...”
з Леонiдом Каневським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
16.30 “Чекай на мене”.
17.50 “Новини”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).
23.50 Т/с “Перше кохання”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 Файне імсто 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, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Пам’ятай про мене». (1).
16.00 Провінційні вісті
17.00 «Неповторна природа».
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 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Турбулентність-3». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.50 Факти.
07.35, 19.20 Надзвичайнi новини.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Стоп-10.
11.05, 13.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Провокатор.
14.35, 16.20 Х/ф “Пiймати
коротуна”.
17.00 Х/ф “Старi пси”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Невидимка”. (2).

СТБ

05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.35 “Зiркове життя”.
10.20 Х/ф “Вечiрня казка”.
12.20 “Битва екстрасенсiв”.
13.20 “Х-Фактор”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.
00.40 “Один за всiх”.

Новий канал

05.40, 7.03 Kids’ Time.
05.45 М/с “Губка Боб”.
07.05 Т/с “Друзi”.
10.05 Х/ф “Перша дочка”.
12.05 Х/ф “Конвоїри”.
14.05 Х/ф “Невловимi”.
15.55 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Абзац!
19.00 Весiльнi битви.
20.25 Х/ф “Принцеса i жебрак”.
22.15 Х/ф “Кiнопобачення”. (2).
23.55 Х/ф “Як я тепер люблю”. (2).

Канал “Україна”

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Х/ф “Почуй моє серце”.
13.00 Х/ф “Руда”.
14.45, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Лист очiкування”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Хеллбой-2: Золота армiя”. (2).
06.00
06.20
06.50
07.15
07.40
08.00
10.05
10.35
11.00
12.50

ТЕТ

Малята-твiйнята.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Машинi казки”.
М/с “Шоу Гарфiлда”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мульт MIX.
М/с “Смурфики”.
М/с “Каспер”.
Т/с “Маленькi таємницi”.
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Кухня”.
18.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.30 Т/с “Два батька i два сина”.
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Чернігівщина в житті
славетних».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
15.00 «Випробуй на собі».
15.30 «Чернівці. На полотні життя».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Приходьте
у мій світлий сад…»
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Хатинка Василинки».
18.00 «Наодинці з усіма».
18.30 «Земля Подільська,
яку сходив Тарас».
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, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.50 Х/ф “В’язень замку Iф”.
14.50, 19.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30, 21.35 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
18.10 Х/ф “Здрастуйте, я ваша тiтка”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

4 серпня
Вівторок
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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 13.30, 22.45,
23.55 Погода.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
09.40 Хочу бути.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.40, 20.00 “Вимушенi”.
15.30 Фольк-music.
16.35 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
17.35 Перша студiя.
18.45, 21.40 З перших вуст.
19.00 Першi на Першому. Євроiгри.
19.30 “Вересень”.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

Канал «1+1»

06.00 “Iнспектор Фреймут”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку-8”.
09.55 “Чотири весiлля-4”.
11.15 “Хочу у ВIА Гру”.
13.50, 20.15 Т/с “Свати-5”.
14.55 “Слiпа”.
15.20 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.20 Т/с “Смiх i грiх”. (2).
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

Інтер

05.50, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 17.45 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з “Iнтером”.
09.00 “Новини”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...”
з Леонiдом Каневським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).
00.45 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Бренда Стар». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 Унікальна Україна.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Жінка з тіні». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.20, 14.00 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 15.30, 16.20 Т/с “Вчора
закiнчилася вiйна”.
12.00, 13.20 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 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
23.15 Х/ф “Кiнець свiту”. (2).

СТБ

06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя”.
09.50 Х/ф “Найпривабливiша
i найсимпатичнiша”.
11.20 “Битва екстрасенсiв”.
13.15 “Х-Фактор”.
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 “Губка Боб”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Санктум”.
20.55 Х/ф “Озеро страху: Тихi води”. (3).
22.40 Х/ф “Озеро страху: Останнiй роздiл”. (3).
00.30 Х/ф “Рейд”. (3).

Канал “Україна”

06.10, 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 Т/с “Тiльки про любов”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Лист очiкування”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?”. (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “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.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Кухня”.
18.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Два батька i два сина”.
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (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 «Мікс».
14.00 «Закохана в небо».
14.30 «Телемандри».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 Д/ф «Дві долі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Немов сльозинка на щоці землі».
17.30 «Там, де ти живеш».
18.00 «Влада таланту».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Кулінарія від Андрія».
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 «Під дубом столітнім».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм

05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
12.00 “Жарт за жартом”.
12.25 Невiдома версiя.
13.15 Х/ф “Дача”.
14.45, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.25, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.05 Х/ф “Вперше замiжня”.
23.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

Програма телепередач
5 серпня
середа
УТ 1

6 серпня
Четвер
УТ 1

7 серпня
п’ятниця
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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 12.30, 13.30,
22.30, 23.55 Погода.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.30 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Як ваше здоров’я?
11.30 Д/ф “Клуб пригод”.
13.15, 18.20 Час-Ч.
13.40 “Вимушенi”.
15.30 Д/ф “Трипiлля. Забута
цивiлiзацiя старої Європи”.
16.30 Книга.ua.
16.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
17.25 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.55, 21.40 З перших вуст.
19.05 Х/ф “Залiзна сотня”.
21.50 Слiдство.інфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Тепло.ua.

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.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 11.45, 16.25,
23.20 Погода.
07.25 Тепло.ua.
07.35, 8.40 Ескулап.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Свiтло.
11.55 “Вересень”.
12.20 Слiдство.інфо.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.25 Музична програма.
15.30 Надвечiр’я.
16.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
17.00 Д/с “Замки Європи”.
17.50 Зроблено в Європi.
18.50 Д/ф “Уроки росiйської”.
21.40 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Iнтерв’ю мiнiстра економiки України
Айвараса Абромавичуса.
23.00 Пiдсумки.

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 Агровектор.
06.30, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 13.25, 14.25, 17.50,
22.40, 23.20 Погода.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.35 Вiра. Надiя. Любов.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.35 Iнтерв’ю мiнiстра економiки України Айвараса Абромавичуса.
15.30 Спогади.
16.00 Театральнi сезони.
16.35 Концерт Гiї Канчелi.
17.35 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
18.00 Першi на Першому. Євроiгри.
18.40 Д/ф “Серпнева вiйна”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.

06.10 “Повернiть менi красу”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку-8”.
10.00 “Чотири весiлля-2”.
11.15 “Хочу у ВIА Гру”.
13.15, 20.15 Т/с “Свати-5”.
14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.20 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.20 Т/с “Смiх i грiх”. (2).
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

06.25 “Територiя обману”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку-8”.
10.00 “Чотири весiлля-2”.
11.10 “Хочу у ВIА Гру”.
13.10, 20.15 Т/с “Свати-5”.
14.15 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.20 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.20 Т/с “Смiх i грiх”. (2).
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

06.20, 23.10 “Свiтське життя”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку-8”.
10.00 “Чотири весiлля-2”.
11.15 “Хочу у ВIА Гру”.
13.15 Т/с “Свати-5”.
14.20 “Ворожка”.
14.55 “Слiпа”.
15.20 “Не бреши менi”.
16.20 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.20 Т/с “Чорна троянда”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
00.10 Бойовик “Нокаут”. (2).

05.50, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00, 17.45 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...”
з Леонiдом Каневським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).
00.45 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

05.50, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00, 17.45 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...”
з Леонiдом Каневським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).
00.45 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.00 Унікальна Україна.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Неповторна природа».
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 Програма «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х/ф «Акла». (2).
00.15 Час-Tайм.

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Маестро моди.
12.40 Модна правда.
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
17.00 «Неповторна природа».
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 «Довірся чоловікові». (2).
00.15 Час-Tайм.

Канал «1+1»

Інтер

TV-4

ICTV

05.20, 14.20 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 15.30, 16.20 Т/с “Вчора
закiнчилася вiйна”.
12.00, 13.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.50, 22.25 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
23.20 Х/ф “Стирач”. (2).

СТБ

06.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя. Самовбивцi-невдахи”.
09.40 “Зiркове життя. Вижити пiсля смертi”.
10.25 “Таємницi МастерШеф. Марина Шевченко. На голцi”.
11.15 “Таємницi МастерШеф. Одна за всiх”.
12.15 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
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.
05.45 М/с “Губка Боб”.
06.10 25-й кадр.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
12.00 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Блакитна лагуна”.
20.45 Х/ф “Годзилла”.
23.10 Х/ф “Пегас проти Химери”. (2).

Канал “Україна”

06.10, 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 Т/с “Тiльки про любов”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.40 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. “Шахтар”
(Україна) “Фенербахче” (Туреччина).
23.40 Т/с “Прокинемося разом?” (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “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.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Кухня”.
18.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Два батька i два сина”.
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (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 «А у нас кіно знімали…»
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 «Подорож гурмана».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Зелений Бум».
17.30 «Імена».
18.00 «Село на нашій Україні».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Азбука смаку».
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, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
12.10 “Жарт за жартом”.
12.40 Невiдома версiя.
13.30 Х/ф “Непроханий друг”.
15.05, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.40, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.15 Х/ф “Настя”.
23.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
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05.20, 14.20 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
12.00, 13.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20 Прокурорськi розслiдування.
17.45, 23.15 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
00.05 Х/ф “Вiдшкодування збитку”. (2).

СТБ

06.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”.
10.25 “Моя правда. Зважитися на материнство”.
11.20 “Моя правда. Зваженi i щасливi.
Жертви жiночого щастя”.
12.15 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Вагiтна в 16”.
15.00 “Дочки-матерi”.
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.
05.45 М/с “Губка Боб”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Повернення до Блакитної лагуни”.
20.55 Х/ф “Останнiй день”.
00.35 Х/ф “Пегас проти Химери”. (2).

Канал “Україна”

06.10, 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 Т/с “Тiльки про любов”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Лист очiкування”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?” (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “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.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Кухня”.
18.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Два батька i два сина”.
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (2).

Канал «1+1»

Інтер

05.50 Т/с “Перше кохання”.
06.35 М/ф.
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 Леонiдом
Каневським-2”.
12.45 “Судовi справи”.
13.40 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Метелики”.
00.40 Т/с “Картковий будиночок-2”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00. 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства.інфо».
08.00 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
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 «Прокляття нефритового скорпіону». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 Унікальна Україна.
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Місія». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.20, 14.25 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,
15.30,
16.20
Прокурорськi
розслiдування.
12.05, 13.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.50, 23.15 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
00.10 Х/ф “Убити Бiла. Том перший”. (2).

СТБ

05.50 Х/ф “Я крокую Москвою”.
07.05 Х/ф “Законний шлюб”.
08.55 Х/ф “Бережiть чоловiкiв!”
10.35 Х/ф “Скарлетт”.
18.00, 21.55 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 Х/ф “Хатня робiтниця”.
22.35 Х/ф “Не квап кохання”.
00.55 Х/ф “Пригоди Шерлока Холмса i доктора Ватсона”.

Новий канал

05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.43 М/с “Губка Боб”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.05, 16.05 Т/с “Не родись вродливою”.
11.55 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Абзац!
18.55 Х/ф “Блакитна лагуна-3”.
20.40 Х/ф “Цунамi”. (2).
22.35 Х/ф “Перемагаючи час”. (2).
00.30 Х/ф “Озеро страху: Тихi води”. (3).

Канал “Україна”

06.10, 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 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.25 Т/с “Тiльки про любов”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Х/ф “Мiй бiлий i пухнастий”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?” (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “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 “Астробой”.
20.00 М/ф “Льодовиковий перiод-2: Глобальне потеплiння”.
21.40 Х/ф “Даю рiк”. (2).
23.30 Бiйцiвський Клуб.

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 «Витоки».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Легенди Запоріжжя».
14.00 «Скарби музеїв Полтавщини».
14.30 Співоче «Веретено».
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 «Так було».
17.30 «Життя на дотик».
18.00 «Велика мандрівка».
18.30 «Думки вголос».
18.45 «Край, в якому я живу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

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 «Сторінками історії».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Велика мандрівка».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Професійні ігри».
15.30 «Світ квітів».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Мелодія цимбалів».
17.30 «Cлово має народний депутат».
17.50 «Край, в якому я живу».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Симфонія дерева».
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.

05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
12.10 “Жарт за жартом”.
12.35 Невiдома версiя.
13.25 Х/ф “Вперше замiжня”.
15.10, 19.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.50, 21.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.25 Х/ф “Непроханий друг”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
12.05 “Жарт за жартом”.
12.30 Невiдома версiя.
13.20 Х/ф “Настя”.
14.50, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.05 Х/ф “Денний поїзд”.
23.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ТТБ

Enter-фiльм

Enter-фiльм

8 серпня
Субота
УТ 1

06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 22.45 Погода.
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.
09.25 М/ф.
09.45 Хочу бути.
10.30 Книга.ua.
10.55 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
11.50 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.00 Д/ф “Пiвнiч. Париж прокидається”.
13.00 Свiтло.
13.40 Д/с “Замки Європи”.
14.25 Д/ф “Уроки росiйської”.
16.30 Йоган Брамс. Концерт для скрипки
з оркестром.
17.20 Х/ф “Залiзна сотня”.
19.05 Гра долi.
19.40 Х/ф “Подарунок на iменини”.
21.00 Новини.
21.40 До ювiлею Гiї Канчелi. “Маестро тишi”.
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 Мелодрама “Героїня свого роману”.
12.00 Комедiя “Роман вихiдного дня”.
14.10 “Казкова Русь”.
14.55 “Вечiрнiй Київ”.
16.45, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.00 Бойовик “Чужий проти хижака”. (3).
00.50 Бойовик “Нокаут”. (2).

Інтер

06.40 Х/ф “Закляття Долини Змiй”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Мiмiно”.
11.20 Х/ф “Самогонники”.
11.40 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний крос”.
11.50 Х/ф “Любов i голуби”.
14.00 Т/с “Одну тебе люблю”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Одну тебе люблю”.
23.00 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х/ф «Дума про Тараса Бульбу». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.00 Ранковий фітнес.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Україна. Перезавантаження.
14.00 Культура і мистецтво.
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Твої, мої, наші». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Унікальна Україна.
21.00 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
21.30 Х/ф «Провулок Д’ю Кашало». (1).
23.00 Програма «Євромакс».
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.05 Провокатор.
08.45 Секретний фронт.
09.45 Антизомбi.
10.40 Дiстало!
11.35 Цивiльна оборона.
12.35, 13.00 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Знедолений”.
22.05 Х/ф “Убити Бiла. Том перший”. (2).
00.10 Х/ф “Убити Бiла. Том другий”. (2).

СТБ

05.35 Х/ф “Руслан i Людмила”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 Х/ф “Вiй”.
11.35 Т/с “Коли ми вдома”.
13.45 Х/ф “Не квап кохання”.
16.00 Х/ф “Хатня робiтниця”.
18.00 Х/ф “Подiлися щастям своїм”.
22.30 Х/ф “У Бога свої плани”.
00.20 “Давай поговоримо про секс-2”.

Новий канал

06.00, 9.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
08.00 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
09.15 Файна Юкрайна.
11.30 Весiльнi битви.
13.10 Х/ф “Блакитна лагуна”.
15.15 Х/ф “Повернення до Блакитної лагуни”.
17.10 Х/ф “Блакитна лагуна-3”.
19.00 Х/ф “Однокласники”. (2).
21.00 Х/ф “Мiльйонер мимоволi”. (2).
22.45 Х/ф “Вiдгадай, хто”.
00.50 Х/ф “Озеро страху: Останнiй роздiл”. (3).

Канал “Україна”

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
10.15 Реальна мiстика.
11.10 Х/ф “Мiй бiлий i пухнастий”.
13.00 Т/с “Любка”.
16.50 Т/с “Скринька Пандори”.
21.20 Х/ф “Любов з пробiрки”.
23.25 Iсторiя кримiналiстики. Судова медицина.
00.20 Iсторiя кримiналiстики.
Отрути i токсикологiя.

ТЕТ

06.00 М/с “Смурфики”.
06.30 М/ф “Незнайко та Баррабасс”.
07.45 Малята-твiйнята.
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/с “Мiкi Маус”.
11.30 М/ф “Школа монстрiв. Привиди”.
13.00 М/ф “Астерiкс i Клеопатра”.
14.20 Х/ф “Батько нареченої”.
16.20 Х/ф “Батько нареченої-2”.
18.20 М/ф “Льодовиковий перiод-2:
Глобальне потеплiння”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!
00.55 Бiйцiвський Клуб.

9 серпня
неділя
УТ 1

06.00, 7.10, 8.05, 22.45 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.20 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.10 Х/ф “Подарунок на iменини”.
12.25 Д/ф “Загубленi у винограднiй лозi”.
13.25 Гра долi.
13.55 Фольк-music.
15.05 Д/ф “Серпнева вiйна”.
17.20 Театральнi сезони.
17.50 Х/ф “Новий кiнотеатр “Парадiзо”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.

Канал «1+1»

06.35 Х/ф “Пухнастi проти зубастих”.
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 Драма “Темнi лабiринти минулого”. (2).
00.05 Комедiя “Роман вихiдного дня”.

Інтер

06.20 Х/ф “Любов i голуби”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 “Орел i решка”.
12.00 Т/с “Метелики”.
16.00 Т/с “Одну тебе люблю”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Одну тебе люблю”.
01.15 Х/ф “Про нього”. (2).

TV-4

06.00 Х/ф «Дума про Тараса Бульбу». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Твої, мої, наші». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
16.30 «Слідства.інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Золоте стремено».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Святкові велоперегони». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.10 Т/с “Рюрiки”.
09.20 Зiрка YouTube.
12.00, 13.00 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “Перший удар”.
15.15 Х/ф “Мiстер Крутий”.
16.55 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.30 Х/ф “Година пiк”. (2).
21.20 Х/ф “Година пiк-2”. (2).
23.05 Х/ф “Година пiк-3”. (2).
00.45 Х/ф “Полiцiя майбутнього”. (2).

СТБ

05.35 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
07.00 “Все буде добре!”
08.55 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на майданi”.
10.50 Х/ф “Подiлися щастям своїм”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-4 з
Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.

Новий канал

06.00, 10.55 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
10.35 М/ф “Скубi Ду: Музика вампiра”.
11.00 Х/ф “Принцеса i жебрак”.
12.50 Х/ф “Вiдгадай, хто”.
14.55 Х/ф “Однокласники”.
16.55 Х/ф “Мiльйонер мимоволi”.
18.45 Х/ф “Дружина напрокат”. (2).
21.00 Х/ф “Свекруха-монстр”. (2).
22.50 Х/ф “Санктум”. (2).
01.00 Х/ф “Перемагаючи час”. (2).

Канал “Україна”

07.00, 19.00 Подiї.
07.40 Т/с “Жiночий лiкар”.
08.30 Т/с “Любка”.
12.00 Т/с “Скринька Пандори”.
15.45 Х/ф “Любов з пробiрки”.
17.50 Т/с “Я поряд”.
19.55 Спецiальний репортаж.
21.00 Т/с “Я поряд”.
23.10 Реальна мiстика.
00.45 Зоряний шлях.

ТЕТ

06.00 М/с “Смурфики”.
06.30 М/ф “Школа монстрiв. Привиди”.
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/с “Мiкi Маус”.
11.20 М/ф “Астерiкс i Клеопатра”.
12.40 М/ф “Астробой”.
14.20 Х/ф “Залiзний Ганс”.
16.00 Х/ф “Батько нареченої”.
18.00 Х/ф “Батько нареченої-2”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!
00.55 Бiйцiвський Клуб.

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Учнівський щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Спадщина».
13.20 «Симфонія дерева».
13.40 «Концерт пам’яті Івасюка».
14.50 «Апостольська нива Леоніда Тоцького.
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі про цікаві речі».
16.15 «Юність очима маестро».
16.30 «Допомагає служба зайнятості».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.40 «Думки вголос».
19.00, 21.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Храми Поділля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

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 «Мамина доля».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Просто неба».
18.30 «Дива цивілізації».
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 «Перлини світової класики».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.30, 23.55 “Криве дзеркало”.
10.55 Т/с “Люди i манекени”.
16.15 Т/с “Циган”.
22.30 Х/ф “Оскар”.
00.25 Бенефiс.

05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.30 Бенефiс.
12.00 Т/с “Циган”.
18.10 Т/с “Повернення Будулая”.
23.15 Х/ф “Оскар”.
00.40 “Жарт за жартом”.

ТТБ

Enter-фiльм

Enter-фiльм

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
Диспетчер невідкладної медичної допомоги —
0673547369, 43-03-03
Баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги —
0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної
допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної
допомоги — 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної
допомоги — 0674130348, 29-09-81
Диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги
(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
Цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) —
0674130349, 51-48-51
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●●Зайнятість

Актуально!

●●Треба знати

Аби потрапити до Криму,
іноземцям потрібен
спеціальний дозвіл
Нещодавно уряд прийняв постанову “Про затвердження
Порядку в’їзду на тимчасово
окуповану територію України
та виїзду з неї”. Відповідно
до неї, в’їзд іноземців у Крим
та виїзд з нього здійснюється
через контрольні пункти за
паспортним документом і
спеціальним дозволом, виданим міграційною службою.

Підстави
для отримання
спеціального дозволу:

День відкритих дверей 17 липня ц.р. у Будинку праці в м. Тернополі.

ТМРЦЗ: ми працюємо,
щоб працювали ви
Аби допомогти шукачам
роботи зорієнтуватися на
ринку праці, подолати психологічні негаразди у період безробіття, підвищити
рівень їх професійних компетенцій, працевлаштуватися; щоб надати різні
консультації з ефективного пошуку роботи, профорієнтації, відкриття власної справи та ін., роботодавцям – відшукати потрібних працівників, дізнатися про новації у законодавстві, отримати соціальні послуги, а дітям шкільного віку – помандрувати
світом професій 17 липня
у Будинку праці, в приміщенні
Тернопільського
міськрайонного центру зайнятості пройшов ряд масових заходів.
В Інтернет-центрі відбувся
семінар для осіб старше 45 років, учасники якого отримали
практичні навички роботи в Інтернеті, ознайомились із основними сайтами з пошуку роботи:
http://www.trud.gov.ua/,
http://rabota.ua/ua, http://www.
jobs.ua/, http://www.work.ua/,
дізналися про кроки до успішного працевлаштування. А для
громадян, які бажають освоїти
навички роботи на ПК, — семінар
із
навчання
основ
комп’ютерної грамотності.
У гендерному центрі на засідання зібралися учасники жіночого клубу “Гармонія”. Разом
із фахівцями служби зайнятості
практикуючим психологом Зоряною Барчук та менеджером з
персоналу ТОВ “ТГ “Арскераміка” Галиною Язлюк учасники жіночого клубу обговорили тему “Співбесіда з роботодавцем – основа успішного
працевлаштування”.
Пані Галина ознайомила жінок із помилками під час розмови з представником роботодавця, найбільш популярними
питаннями рекрутерів, основними вимогами до майбутніх
працівників, на що звертають
увагу роботодавці під час таких
зустрічей. Зоряна Барчук надала практичні поради з питань
психологічної підготовки до
співбесіди, самопрезентації.
Одним із напрямків діяльності центру зайнятості є проведення профорієнтаційної роботи із учнівською молоддю,
відтак навіть під час літніх канікул фахівці МРЦЗ активно пра-

цюють з підлітками. Так, у цей
день гостинно відкрив свої двері консультаційний центр для
школярів, що також діє у Будинку праці. Його відвідали вихованці Тернопільської міської
молодіжної громадської організації ”Фізкультурно-спортивний
клуб “Спорт-клас”. В цікавій інтерактивній формі, граючись у
ділові ігри, змагаючись в інтелектуальних конкурсах, виконуючи профорієнтаційні вправи,
діти знайомились з різними видами трудової діяльності, вивчали актуальні вакансії, розповідали про професії своїх
батьків та ділились мріями про
майбутній фах.
Особам, які бажають зайнятись власною справою, фахівці
центру зайнятості під час семінару з основ підприємництва
розповіли про актуальний напрямок розвитку бізнесу на
Тернопільщині – зелений туризм. Оскільки наш регіон є
сільськогосподарським, реалізація підприємницьких ініціатив
в аграрному секторі, розвиток
сільських садиб та господарств,
які пропонують послуги від звичайного пасивного відпочинку
до послуг, які дозволять активним і непосидючим туристам
пізнати край, попрацювати на
фермі, помандрувати швидкоплинними річками тощо, організація бізнесу у цій сфері є
перспективною. Під час заходу
присутнім репрезентували послуги новоствореного у Будинку праці “Центру підтримки підприємницьких ініціатив”, де кожен потенційний бізнесмен
зможе отримати консультації з
питань започаткування та ведення підприємницької діяльності.
Велелюдною і цікавою була
й презентація професій, які
представили професійні навчальні заклади Тернополя:
Тернопільський обласний комунальний навчально-курсовий
центр та Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі. Учасники цього заходу
ознайомились із професіями:
кухар, офіціант, перукар та манікюрник; відвідали майстеркласи безробітних громадян,
які вже проходять навчання в
цих навчальних закладах. І молодь, і люди старшого віку дізналися про секрети прикрашання страв, створення зачісок
та манікюру.
Роботодавці та соціальні
партнери МРЦЗ також мали до-

бру нагоду обговорити особливості працевлаштування громадян, які потребують додаткових
гарантій. Про це йшлося під
час семінару за участю заступника начальника відділу з питань дотримання законодавства
про працю, зайнятість та інших
нормативно-правових
актів
управління держпраці в Тернопільській області О. Мисака та
роботодавців м. Тернополя і
Тернопільського району.
Присутні дізналися про стан
ринку праці в регіоні, законодавство, яке регулює питання
працевлаштування неповнолітньої молоді, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з обмеженими
фізичними можливостями; про
можливості організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, професійного
навчання за спрямуванням центру зайнятості, у тому числі в
центрах професійно-технічної
освіти Державної служби зайнятості, видачу працівникам
ваучерів на навчання, підтвердження результатів неформального професійного навчання.
Зацікавила роботодавців й інформація про компенсацію
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у разі
працевлаштування соціально
незахищених осіб зі статусом
безробітного на нові робочі
місця.
Упродовж дня фахівці з питань зайнятості – особисті консультанти — працювали з шукачами роботи та роботодавцями; відвідувачам надавали консультації фахівці з профорієнтації та юрисконсульти Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
У цей день у пошуках роботи
МРЦЗ відвідало 208 тернополян, з них понад 80 взяли
участь у семінарах, 6 пройшли
профдіагностичне тестування
на визначення професійних нахилів та здібностей, 14 отримали індивідуальні профорієнтаційні послуги, 5 — консультації
з профнавчання. У результаті
проведених заходів 44 особам
видано направлення на працевлаштування, двом на участь
у громадських роботах, чотирьох – спрямовано на професійне навчання. Ряд соціальних
послуг отримали представники
59 підприємств, установ, організацій, приватних підприємців.

— Проживання на тимчасово
окупованій території України
близьких родичів чи членів сім’ї
іноземця, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами
України.
— Розташування в Криму місця
поховання близьких родичів або
членів сім’ї, що підтверджується
відповідними документами.
— Смерть близьких родичів або
членів сім’ї, які проживали на півострові, що підтверджується відповідними документами.
— Наявність права власності на
об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України.
— Необхідність участі у забезпеченні захисту національних інтересів України з метою мирного
врегулювання конфлікту, звільнення території України від окупації чи
з питань гуманітарної політики (за
клопотанням або погодженням з
МЗС).
— Необхідність здійснення дипломатичних та консульських
функцій, зокрема, в рамках діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна (за клопотанням або погодженням з МЗС).
— Здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов’язаних з трудовою діяльністю працівників залізниць.

Як отримати
спеціальний дозвіл

звіл, іноземець повинен звернутися до територіальному органу
ДМС за місцем свого перебування в Україні з відповідною заявою
заяву. Із собою слід мати: паспортний документ; документ, що
підтверджує перебування на території України на законних підставах; копію сторінки паспортного
документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з
особистими даними особи з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку; документи, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України; документ, що підтверджує наявність
достатнього фінансового забезпечення на період запланованого
перебування на території України
або відповідні гарантії приймаючої
сторони (крім іноземців та осіб
без громадянства, яким спеціальний дозвіл видається за умов, передбачених підпунктами 5—7
пункту 21 Порядку); три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.
Дозвіл видається особам, які
досягли 18-річного віку. Дані про
дітей вносяться до спеціальних
дозволів, виданих їхнім батькам чи
законним представникам.
Видача спеціального дозволу
або прийняття рішення про відмову в його видачі здійснюється начальником територіального органу
ДМС або його заступником у строк
не більше п’яти робочих днів з моменту надходження всіх передбачених документів.
Спеціальний дозвіл видається
для одноразового або багаторазового в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з
неї і є дійсним протягом зазначеного в заяві документально підтвердженого строку, який не може
перевищувати дозволений строк
перебування іноземця на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за
межі України (не менше трьох робочих днів).
За матеріалами УДМС України
в Тернопільській області.

Аби отримати спеціальний до-

●●Право

Безоплатна
правова допомога
З 1 липня 2015 року сто місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової
допомоги відкрили двері для
жителів місцевих громад у
всіх регіонах України.
Підставою для відкриття центрів є конституційне право кожного на безоплатний захист у випадках, передбачених законом. Окрім
національного законодавства, таке право закріплене й у низці міжнародних зобов’язань України, таких, зокрема, як Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод. Завдання місцевого центру – забезпечення цього
права.
Тернопільський місцевий центр
з надання БВПД забезпечує доступ до безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах для цілої
низки соціально незахищених категорій громадян, зокрема: малозабезпечених осіб, інвалідів, учасників бойових дій (у тому числі, це
стосується учасників АТО із відповідним статусом, та членів сімей
загиблих); дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, біженців, та ін. Усім цим незахищеним категоріям осіб будуть
надаватися послуги адвокатів для
представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах, а також потерпілим і
свідкам у кримінальних провадженнях, якщо вони належать до
категорій, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, як це визначено ст. 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

Статтями 7 та 9 Закону передбачено поняття безоплатної первинної
правової
допомоги,
обов’язок надання якої покладено
на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права та спеціалізовані установи.
У зв’язку із цим, у випадку
звернення до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги осіб,
які потребують отримання безоплатної первинної правової допомоги, уповноважена службова
особа надає роз’яснення заявнику
щодо способів отримання безоплатної первинної правової допомоги та скеровує таку особу до
органу первинної правової допомоги, що здійснює свою діяльність
на відповідній території де проживає заявник.
Крім того, як відомо, із 1 січня
2013 року в обласному центрі працює Регіональний центр з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги, який протягом 2-х з половиною років забезпечує надання
такої допомоги громадянам у кримінальному процесі – кожному затриманому, а також засудженим
та підозрюваним, обвинуваченим
особам, у кримінальних провадженнях щодо яких участь захисника є обов’язковою згідно з нормам Кримінально процесуального
кодексу.
Тернопільський
місцевий
центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7. Контактний телефон: (0352) 52-15-20,
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П’ятниця, 31 липня 2015 року
●●Цікаві зустрічі

Сергій Лісовий:

“Футбол у Тернопільському
районі існує, в першу чергу,
завдяки громадам”
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
“Можна змінити релігію,
машину, дружину і все інше, але не улюблену футбольну команду”, — казав
відомий французький футболіст Ерік Кантона. Справді, футбол давно вже став
спортом номер один. Уболівальники віддано підтримують свою команду, готові
заради неї пройти “і вогонь,
і воду, і мідні труби”. Без
сумніву, футбол об’єднує
людей, а єднання — саме
те, чого найбільше потребує Україна сьогодні. Про
футбол Тернопільського району і не тільки кореспондент “Подільського слова”
поспілкувався з головою
Тернопільської
районної
федерації футболу Сергієм
Лісовим.
— Сергію Євгеновичу, минулими вихідними були зіграні
останні матчі першого кола
чемпіонату Тернопільського
району з футболу сезону 2015
року. Яке становище команд у
трьох лігах після половини
турнірної дистанції?
— Цьогоріч чемпіонат Тернопільського району з футболу проводиться за іншою схемою. Якщо
в попередні роки була перша ліга, де грало 12 команд, і три групи другої ліги, то зараз є вища,
перша і друга ліги. В кожній з них
виступає по 12 команд. Це збільшує конкуренцію між командами,
а, відповідно, і рівень інтриги, що
сприяє підвищенню зацікавленості вболівальників чемпіонатом. Три перші команди першої
та другої ліги підвищуються в
класі, три останні вищої і першої
переходять у нижчі дивізіони. Нові команди, які подають заявки
на чемпіонат, починають грати у
другій лізі. Цього року у вищій
лізі не знають смаку поразок колективи з Плотичі і Грабівця, які
займають у турнірній таблиці,
відповідно, перше і друге місця.
Очевидно, що саме вони боротимуться за звання чемпіона Тернопільського району. Хорошу гру
у вищій лізі демонструють футболісти Товстолуга, Дубівців,
Дичкова. В першій лізі серед лідерів перебувають команди Острова, Прошови, Великого Глибочка, Байківців, у другій — Залізців, Малого Ходачкова, Лозової.
— Які ще футбольні колективи хотіли би відзначити?
— З 2009 року, коли я очолив
Тернопільську районну федерацію футболу, запросили в наш
чемпіонат колективи із сусідніх
районів. Зараз непогані результати в команд зі Зборівського
району: у вищій лізі Озерни, в
другій лізі — в молодих хлопців із
Залізців під керівництвом ветерана плотицького футболу Михайла Забитівського. Самобутніми є об’єднана команда Великої
Луки і Мишкович, команда Товстолуга. Вони виступають двома
складами — по одному у вищій та
другій лігах. Розвитку футболу в
Товстолузі сприяє директор ПП
“Агрон” Юрій Березовський. За
ці команди виступають виключно
місцеві футболісти.
— Коли стартує друге коло
цьогорічного чемпіонату Тернопільського району з футболу?
— Друге коло розпочнеться 9
серпня. Раніше планували почати на тиждень швидше, однак на
засіданні федерації вирішили перенести на пізніше — футболісти
хочуть поїхати під час перерви в
чемпіонаті на відпочинок, та й до
того часу має стати менш спекотно. Серед тижня після початку

Голова Тернопільської районної
федерації футболу Сергій Лісовий.

ДОВІДКА
Сергій Євгенович Лісовий народився 28 травня 1968 року в селі Мишковичі Тернопільського району, Тернопільської області.
Проживає в селищі Велика Березовиця Тернопільського району.
З 1987 по 1989 роки проходив службу в Збройних силах у республіці Афганістан. 1989-2004 рр. — навчався в Смоленському інституті фізкультури за спеціальністю “вчитель фізкультури”. Директор приватного охоронного підприємства ТКВКП “Інтерконтингент”. На громадських засадах голова Тернопільської обласної
організації Української спілки ветеранів Афганістану, голова Тернопільської громадської організації ФК “Поділля”. З 2009 року очолює Тернопільську районну федерацію футболу.
другого кола традиційно стартує
щорічний Кубок пам’яті Івана Вишневського — легендарного футболіста Тернопільського району,
який покинув цей світ у віці 34
років.
— Які обмеження для легіонерів у командах?
— У кожній команді може бути
на полі одночасно максимум 5
легіонерів. До легіонерів прирівнюються і ветерани — 35 років і
старші. Тобто, якщо в грі вже є
четверо легіонерів, то дозволяється випустити у складі не більше одного ветерана. Футболісту,
який грає за команду одного села чи селища, регламентом категорично заборонено грати за іншу. В цьому чемпіонаті неодноразово траплялися випадки, коли
гравець виступав за колективи з
різних населених пунктів. У тих
матчах командам, за які він грав,
зараховувалися технічні поразки
і знімалися очки.
— Яка ситуація з футбольним суддівством?
— Суддівство загалом — болюче питання у футболі. Матчі
чемпіонату Тернопільського району обслуговують близько 20
наших арбітрів та арбітрів Тернопільської обласної федерації. Внески, які сплачують команди, йдуть виключно на
оплату роботи суддів. На жаль,
нещодавно в матчі 10 туру вищої ліги між Грабівцем і Дубівцями трапився прикрий випадок, пов’язаний із суддівством.
Грабовецький футболіст застосував до арбітра фізичну силу.
Рефері на 55-ій хвилині зупинив гру і зійшов із поля, хоча
мав би вилучити “хулігана” і
продовжити матч. Своїм рішенням він фактично зіпсував гру.
За це арбітр отримав покарання — до кінця сезону обслуговуватиме поєдинки лише другої ліги чемпіонату Тернопільського району. Тернопільська
обласна федерація футболу
щороку проводить курси підвищення суддівської кваліфікації,
тож кожен рефері за бажання
може вдосконалюватися.
— Свого часу Ви неодноразово грали і на рівні району, і
на рівні області. Чи помітили
різницю в регіональному футболі тоді і тепер?
— Суттєвої різниці немає.

Дивує хіба що підхід деяких
гравців до гри. Буває, ще не зіграв жодного разу за команду,
а вже думає про гроші, які йому
мають заплатити. Наше покоління потом і кров’ю змагалося
перш за все за честь і гідність
рідної команди, як кажуть, “вигризали” кожен клаптик поля.
На мою думку, зараз відчутне
послаблення характеру гравців.
Як і раніше, районний футбол
існує в першу чергу завдяки
громадам, небайдужим людям,
для яких рідна команда — це
частина життя, в яку вони вкладають усю свою душу. Таким
ентузіастам щира вдячність. Завдяки їм розвивається спорт,
розвивається молодь, інфраструктура села чи селища. Цього року в травні, наприклад,
спільними зусиллями голови ФГ
“Ірина” Івана Крупки, місцевої
влади і громади селища вдалося відкрите нове футбольне поле у Великій Березовиці. Прикро лише, що великоберезовицька команда, за яку я раніше
грав, перебуває сьогодні на
останній сходинці у вищій лізі.
— Сергію Євгеновичу, Ви —
людина, яка пройшла війну в
Афганістані. Що можете сказати про сьогоднішню ситуацію в Україні?
— Як і тоді, в роки Афганської
війни, ми стали заручниками незрозумілої і непотрібної війни.
Безперечно, як і кожен українець, я стурбований тим, що робиться в нашій країні. Відкрита
війна з Росією забрала життя не
одного мого побратима-афганця.
Як голова Тернопільської обласної організації Української спілки
ветеранів Афганістану, я займаюся волонтерською діяльністю.
Відправляємо українським бійцям у зону АТО продукти, автомобілі. Неодноразово буваю на
сході України, де точиться війна.
Проросійські сили намагаються
розхитати ситуацію і на заході.
Керівництво держави мало би
врегулювати ситуацію на Закарпатті, в Мукачевому, покарати
винних. Однак не поспішає цього
робити… Всі так звані “перемовини” — це лише переливання з
пустого в порожнє. Сподіваюся,
тим, хто розпочав цю війну, вистачить мудрості, щоб її припинити.

●●Контакти

Українці можуть
безкоштовно вивчати
білоруську і польську
Польсько-український портал “Порт Європа” запустив
безкоштовний е-курс білоруської мови для українців.
Це форма подяки білоруськомовним учасникам Майдану і волонтерам, котрі допомагають Україні. Раніше
на цьому порталі створено
можливість
безкоштовно
вивчати мову іншого сусіда
України — на електронний
курс польської мови вже записалися понад 55 тисяч
осіб.
Білоруси і поляки — два народи, які найактивніше підтримали
українську Революцію гідності.
На Майдані окрім українських
прапорів майоріли і прапори
Польщі та заборонені білоруською владою, біло-червноно-білі
прапори незалежної Білорусі. —
Нашими курсами білоруської мови ми хочемо висловити вдячність білоруськомовним білорусам, котрі підтримали Україну в
цей складний час. Зараз білоруська мова поступово відроджується, а ми подумали, що варто
цей процес відродження білоруської мови якось підтримати.
Білоруська мова — дуже подібна
до української, взагалі між білорусами та українцями багато
спільного, тому ми заохочуємо
всіх небайдужих українців, щоб
вони зацікавилися мовою сусідів,
вивчили її основи. Це легко, приємно і цікаво, а таким жестом ми
дамо поштовх для дальшого відродження білоруської мови в самій Білорусі — говорить Якуб
Логінов, автор курсів і головний
редактор порталу “Порт Європа”.

Курс функціонує вже понад
місяць і тішиться популярністю
— українці охоче відгукнулися на
ідею вивчити білоруську мову у
знак вдячності і солідарності з
дружнім білоруським народом.
На курс можна записатися за посиланням: http://porteuropa.eu/
ua/belarus/suspilstwo/2256bezkosztownyj-e-kurs-biloruskojimowy
Раніше на порталі було створено безкоштовні онлайн-курси
української мови для поляків і
польської мови для українців, на
останній можна записатися тут:
www.porteuropa.eu/ua/
polskamowa Автори не скривають, що цілять високо — їхньою
метою є таке поширення польської і української мови, щоб повністю ліквідувати мовний бар’єр
і максимально наблизити українське і польське суспільство одне
до одного. — І це нам потрохи
виходить. Поляки раді вивчають
українську мову як іноземну, що
ще десять років тому важко було
уявити. Проблемою для поляків
— початківців є кирилиця, тому
ми подаємо запис українських
слів у польській латинській транслітерації, що робить його зрозумілішим. Завдяки цьому багато
поляків, особливо молодих, відкриває для себе українську мову,
вона стає модною. Ще трохи і ми
не будемо потребувати мовних
посередників, українська буде
цілком зрозуміла полякам, а
польська — українцям, це посприяє інтеграції наших народів
— говорить Якуб Логінов.
У планах — створення чергових безкоштовних мовних електронних курсів. На черзі — німецька або словацька мова.

●●Гаряча лінія

Про РРО та акциз

Нещодавно відбувся черговий сеанс телефонного
зв’язку “гаряча лінія” з питань реалізації підакцизних
товарів. На запитання платників відповідала начальник
відділу контролю за обігом
та оподаткуванням підакцизних товарів Галина Дмитрівна Мадай.

— Чи будуть зміни для
підприємців-спрощенців щодо
незастосування касових апаратів?
— 21 липня ц.р. Президентом
України підписаний Закон України від 1 липня за № 569, який
вносить суттєві зміни до Податкового кодексу щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій. Передбачено, що
не застосовують РРО платники
єдиного податку першої групи, а
також платники другої та третьої
груп, якщо обсяг їх доходу за календарний рік не перевищує 1
мільйон гривень.
(На день виходу газети закон
№ 569-VІІІ опублікований в газеті
“Голос України” 23.07.2015р.)
— На два місяці ми закриваємо свій магазин на ремонт.
Маємо ліцензію на право торгівлі алкогольними напоями.
За цей період потрібно подавати декларацію акцизного
податку?
— Потрібно. Платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню, зобов’язані за кожний звітний період подавати податкові
декларації незалежно від того, чи
проводилась господарська діяльність у звітному періоді. Це
передбачено статтею 49 Податкового кодексу.
— Ми з дружиною жителі
Тернополя, хочемо відкрити
фірмовий кіоск чи магазин з
реалізації пива на території
одного із приміських сіл, од-

нак є певний спротив з боку
сільради, мотивують, що акцизний податок “піде” у Тернопіль. Куди ми насправді будемо його платити?
— Особа—суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який
здійснює реалізацію підакцизних
товарів, сплачує податок до бюджету за місцем здійснення реалізації таких товарів. Це чітко зазначено у пункті 222.3 статті 222
Податкового кодексу. Отож, акцизний податок від продажу пива
надійде до місцевого бюджету
того села, в якому буде розташовано пункт продажу.
— Чи залишаються в силі
зміни стосовно того, що пиво
з липня віднесено до алкогольних напоїв і, відповідно,
правила торгівлі ним стали
більш жорсткими? До цього
часу пивом торгували навіть
платники єдиного податку.
— Змінами, внесеними до Податкового кодексу України, розширено перелік алкогольних напоїв, до яких з 1 липня 2015 року
віднесено і пиво. Отож, право на
його виробництво, імпорт, експорт та реалізацію матимуть тільки ті суб’єкти господарювання, які
володіють відповідною ліцензією.
Такі зміни передбачені також і
Законом України від 19 грудня
1995 року № 481/95-BP „Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” у редакції, чинній з 1 липня 2015 року.
Фізичні особи-платники єдиного податку другої та третьої
груп, яким Кодекс дозволяє торгувати пивом, зобов’язані придбати з 1 липня 2015 року ліцензію та в обов’язковому порядку
використовувати при цьому касовий апарат. Ця умова є чинною
і для інших платників, які реалізовують алкогольні напої. На сьогоднішній день змін щодо цього
немає.
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Суспільство

Смиківці: село,
в якому ми живемо

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Наприкінці квітня цього року
в київському видавництві
“Майдан” накладом 500 примірників вийшла друком
книжка Світлани Іщук (Денисюк) “Смиківці: село, в якому
живемо…”, присвячена 450річній історії села Смиківці,
розташованого поблизу Тернополя.

мості про себе, своїх
рідних та фото, книжка з’явилася на світ.
У книзі вміщено також світлини Володимира Барни, Ярослава Чорнобая, власного кореспондента
Укрінформу в Тернопільській
області
Олега Снітовського,
сина Світлани Владислава Іщука. Велика вдячність родині
Михайла Цимбалюка
та Володимиру Денисюку, брату Світлани, за фінансової
підтримки яких видання з благословення протоієрея о. Ігоря Прийдуна церкви
Різдва Христового
міста Тернополя побачило світ. Дякую
поету, перекладачу,
публіцисту, літературознавцю і краєз-

Світлана Василівна Іщук — педагог, науковець, історик, краєзнавець, публіцист — народилася
18 жовтня 1971 року в селі Коханівка Збаразького району. Кандидат педагогічних наук, доцент,
член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. В 1994 році Світлана Іщук закінчила історичний
факультет Кам’янець-Подільського
педагогічного інституту. З 1998 року працювала організатором позакласної роботи в Смиковецькій
школі. Була старшим лаборантом
Світлана Василівна Іщук — автор книжки
кафедри іноземних мов Тернопіль“Смиківці: село, в якому живемо...”.
ського державного педагогічного
Марія Денисюк. — При цьому проуніверситету, пошукачем Інституаналізувала інші краєзнавчі досліту педагогіки та психології профедження населених пунктів Терносійної освіти Академії педагогічпільського району. Відкривають
них наук України. Викладала на
видання поетичні рядки місцевої
кафедрі соціальної педагогіки, з
поетеси Мирослави Дуфанець
2004 року — доцент кафедри со“Моє село”, які лунають піснею в
ціальної педагогіки і соціальної
серцях читача. У Смиківцях живуть
роботи Тернопільського націоцікаві родини, які примножують
нального університету ім. Володуховне багатство рідного краю.
димира Гнатюка. В грудні 2000
Кожна з них варта написання
року Світлана Іщук захистила в
окремої книги. Ця книжка — згусІнституті педагогіки Академії петок пам’яті про Смиківці, про людагогічних наук України наукову
дей, які жили і живуть у ньому,
роботу на тему “Проблема фортворячи історію України.
мування особистості у педагогічВидання містить 20 розділів, в
ній спадщині польського педагогаяких детально висвітлено найрізгуманіста Януша Корчака”. Світноманітніші аспекти життя Смиківлана Василівна — автор майже
ців. Чимало сторінок присвячено
півсотні наукових праць, учасниця
духовній,
національноміжнародних та всеукраїнських
патріотичній, просвітницькій діяльнаукових конференцій.
ності. Показане господарське житПрацюючи у Смиковецькій
тя Смиківців із кінця ХІХ століття
школі організатором позакласної
до початку Другої світової війни,
роботи, разом із учнями почала
участь смиківчан у борні українців
збирати краєзнавчий матеріал
за своє відродження. Поіменно
про Смиківці. Згодом виникла Титульна сторінка краєзнавчого
згадано учасників Другої світової
ідея впорядкувати зібране і видадослідження села Смиківці
війни, воїнів, які визволяли Смиківти окрему книжку. 18 грудня 2011
Тернопільського району.
ці від окупантів, та мешканців села, які загинули, або зникли безвісти у воєнні роки. Подано списки
родин, які було депортовано.
Окремі сторінки присвячено діяльності колективного господарства,
сільській раді, громадській діяльності, ФАПу, шкільній та дошкільній освіті, храму, соціальній сфері,
спортивному життю. Представлені
сільські таланти та визначні дати в
історії Смиківців.
Книга щедро ілюстрована історичними світлинами, копіями важливих документів, рукописами,
схемами і таблицями. Наприкінці
кожного розділу розміщено фотоколажі, які фіксують яскраві миттєвості життя села.
“Кожна велика чи мала ріка починається з невеличкого чистого
джерельця, так і любов громадянина до своєї Батьківщини бере
початок з того місця, де він народився і розпочав пізнавати світ, де
є могили його предків. {…} Історія
Справу, яку розпочала Світлана Іщук, завершила її мама —
окремого населеного пункту — це
заступник директора з навчальної роботи Тернопільського
частинка спільної української істовищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі,
рії, рядок з біографії великої родивикладач-методист, відмінник освіти України Марія Денисюк.
ни, обізнаність з якою певною мірою проливає світло на минуле і
року Світлана Іщук померла від
навцю Володимиру Барні за допосучасне окремо взятого села.
важкої недуги. Роботу своєї дочки могу в редагуванні тексту, випусВласне, майбутнє можна будувати
продовжила мати — заступник ди- книку Тернопільського вищого
тільки на своєму ж минулому. Саректора з навчальної роботи Тер- професійного училища ресторанме тому потрібно знати минуле,
нопільського вищого професійноного сервісу і торгівлі Роману
треба озвучувати правду і зберегго училища ресторанного сервісу і Кравчуку за сприяння у верстанні
ти у пам’яті”, — зазначив у передторгівлі, викладач-методист, відкнижки та корекції фотографій.
мові до книжки Володимир Барна.
мінник освіти України Марія Дени“Смиківці: село, в якому живеСвітлана Іщук за життя написасюк.
мо…” — непересічний, цікавий
ла: “Бажання здійснити ці дві важ— Світлана завжди розповідала краєзнавчо-документальний твір,
ливі речі — не розгубити минуле і,
мені про свою роботу, — каже Маякий є важливим документом сьододавши до нього щось із досвіду
рія Михайлівна. — Вона наполегодення. Через призму авторвласного, передати нащадкам. Я
гливо збирала матеріал для книж- ських спостережень розповіданамагалася не давати ніяких оціки про Смиківці, працювала в Терється історія села Смиківці, яке
нок, бо те, що мені здається донопільському та Львівському архірозташоване за 5 кілометрів від
брим, іншими може сприйнятися
вах. Перші напрацювання опублі- Тернополя. Охоплено історію від
зовсім по-іншому. Тому я просто
кувала на сторінках газети “Поглибини віків і до наших днів. У
виклала у цій книжці те, що знала,
дільське слово”. Однак тяжка неконтексті минулого України покаі нехай читач вирішує, добре це чи
дуга не дала їй завершити запла- зано життя села, його мешканців,
ні”.
новане. Я зустрічалася зі смиківчаважливі події.
Вартість книжки — 100 гривень.
нами, збирала світлини, доопра— Впорядковуючи книжку, доЗвертатись за номером телефону:
цьовувала зібране. При сприянні тримувалася структурного плану,
(096) 02-59-977.
жителів Смиківців, які подали відо- який склала Світлана, — сказала

Відійшов у вічність
Володимир Липницький
24 липня 2015 року на 67-му році
життя перестало битися серце Володимира Адамовича Липницького
— голови Тернопільської об’єднаної
профспілкової організації працівників шляхових господарств, який у
2004-2010 рр. був відповідальним за
випуск видання ДП “Тернопільський
облавтодор” та Служби автомобільних доріг України, яке виходило під
назвою “Дорожник” у газеті “Подільське слово”. Ми були вражені цією
сумною звісткою, адже знали його
як великого життєлюба, людину активної громадянської позиції, відмінного професіонала дорожньої справи, якого всі поважали за
відкритість, порядність, чуйність, благородство душі.
Володимир Липницький народився 4 вересня 1948 року в м.
Теребовлі Тернопільської області в сім’ї дорожників, розпочинав трудову діяльність шляховим робітником Теребовлянського
районного відділу будівництва, ремонтів та експлуатації автомобільних шляхів, працював лінійним інженером Тернопільської
ШЕД №877, старшим інженером відділу експлуатації та виробничого відділу Тернопільського облавтодору, начальником відділу головного механіка Тернопільського облавтодору, з 1986
року і до останнього часу шостий раз обирався головою Тернопільської об’єднаної профспілкової організації працівників шляхових господарств.
Був ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС 1-ої категорії, членом ради Федерації профспілок України, членом Національної
спілки журналістів України. Основні критерії його життя і роботи
— толерантність, уважне ставлення до потреб людей, залагодження конфліктних ситуацій, безкорисливість і щирість.
За активну громадянську позицію та вагомий особистий внесок у реалізацію державних та громадських соціальних програм
відзначений нагрудними знаками “Заслужений працівник соціальної сфери України”, “Почесний дорожник”, “Заслужений працівник профспілок України”, “За відвагу в надзвичайній ситуації”. Нагороджений орденами “Святого Первоапостольного князя Володимира” ІІІ ступеня УПЦ КП, 2008 р. та “Святого Юрія
Переможця” УАПЦ КП, 2010 р.
Володимир Липницький був прекрасним сім’янином, виростив з дружиною двох чудових синів Володимира та Ярослава,
радів їх життєвим успіхам. В 2013 році переніс дві важкі онкологічні операції, мужньо переносив удари підступної хвороби.
До останнього працював, підтримував контакти з улюбленими колективами дорожників та редакцією газети “Подільське
слово”. Справі служіння людям було присвячене все його свідоме життя.
Пам’ять про Володимира Адамовича Липницького назавжди
залишиться в наших серцях.
З сумом та співчуттям — колектив
редакції газети “Подільське слово”.

Пам’яті Анатолія М’ячеславовича
Єжижанського
2 серпня минає 11 років, як за межу вічності
відійшов люблячий чоловік, батько, син, зять —
Анатолій М'ячеславович Єжижанський.
Ти забрав із собою радість, любов і ніжність,
а залишив печаль та гіркі сльози. Ми не в змозі
Тебе повернути, але кожного дня, кожної миті,
в будні і в свята — Ти з нами. Тож нехай
пам'ятають Тебе всі, хто знав і любив. Нехай
легким буде Твій вічний сон, свята земля буде
лебединим пухом, а Господь опікується Твоєю душею в Царстві
Небесному.
У вічній скорботі — дружина, діти, мама
і вся родина.

Світлій пам’яті
Ганни Степанівни Сьомри
(02.04.1941 — 04.08.2005)
Незбагненно швидко пливе час. Минуло десять років, як відійшла у вічність
прекрасна, щира і добра людина —
Сьомра Ганна Степанівна. Доля подарувала їй лише 64 роки.
На початку своєї трудової діяльності
працювала сільським бібліотекарем у
Зборівському районі. Згодом методистом, а потім і до кінця своїх днів — завідуючою методично-бібліографічним
відділом Тернопільської центральної
районної бібліотеки. Була головою
профспілки працівників бібліотек Тернопільського району.
Праця в районній бібліотеці стала важливою школою фахового зростання і життєвого досвіду. Тут уповні розкрився її духовний та інтелектуальний потенціал. Прагматичний розум Ганни
Степанівни, організаторські здібності, чітке бачення мети, вміння відстоювати власну думку сприяли розбудові бібліотечної
справи в районі.
Ганна Степанівна щедро ділилася професійним досвідом, була
мудрим наставником. Вона прищепила любов до професії і передала знання своїй дочці, яка багато років очолює центральну бібліотечну систему Тернопільського району.
За доброту, чесність, скромність і порядність її любили й щиро
поважали. Її ім’я з вдячністю і повагою згадують не тільки бібліотекарі, а всі працівники культури Тернопільського району.
Світла пам’ять про Ганну Степанівну назавжди залишилася в
серцях тих, хто знав цю чуйну і мудру людину. Сумуємо, пам’ятаємо
і просимо всіх промовити за неї слова щирої молитви.
Нехай Господь щедро винагородить покійну за її працю і жертовність, відпускає її провини вольні і не вольні та дарує їй вічний
упокій у своїй оселі. Вічна пам’ять!
Із скорботою — працівники
культури Тернопільського району.
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До джерел

Всім серцем любіть
Україну свою
Надія МИКОЛАЄНКО,
завідуюча методичнобібліографічним відділом
центральної районної
бібліотеки.

Роздуми в електричці,
або Для чого
бабусям гроші?
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Іноді доводиться їздити
електричкою. Старі, ще
радянські, вагони із синьою полущеною фарбою,
запльовані соняшниковим
лушпинням тамбури, зачовгана, немита підлога,
на якій порозкидано обгортки від “Ромашки”,
брудні, засалені вікна,
крізь які зовнішній світ
стає схожим на Туманність
Андромеди.

Українська земля була завжди багата на героїв і патріотів: сміливих, рішучих,
відданих своєму народу.
Так історично склалося, що
вона повсякчас потребувала захисту від посягань на її
цілісність та суверенність. І,
дякувати Богу, таких героїв
вистачало. Це відважні молоді студенти, які поклали
своє життя в бою під Крутами, це і повстанці УПА, яких
жорстоко вбивали російські
НКВДисти; це загиблі воїни
у Великій Вітчизняній війні,
це і Небесна сотня, а також
добровольці, бійці АТО, які
захищають Донбас від російського агресора, відстоюють свободу і територіальну цілісність держави. Їх
усіх об’єднує одне — любов
до рідної землі, до України.
Патріотизм прищеплюється
змалечку, як невід’ємна риса
людського характеру. Виховання
здійснюється на ґрунті рідної
мови, історії, культурних надбань свого народу, його звичаїв,
традицій.
Користувачі бібліотек Тернопільського району з січня по
червень ц. р. брали участь у
конкурсі творчих робіт “Я — патріот”. Завданням конкурсу було
розкрити поняття “патріотизм”
через різноманітні художні та публіцистичні жанри: малюнки, вірші, поеми, оповідання, сценарії
тощо.
У серпні на розгляд журі у
центральну
бібліотеку
було
представлено 96 робіт із 32
бібліотек-філій. Критеріями оцінки творів були патріотизм, оригінальність подання, змістовність.
Цікаві твори з глибоким баченням патріотизму представили у творах — роздумах “Ми є.
Були. І будем ми! Вітчизна наша
з нами” (О. Барабаш, с. Смиківці) та “Я — патріот” (Р. Депутат,
с. Товстолуг), сценарій дитячого
ранку “День героїв — День патріотів” (Т. Гураль, с. Біла), віршах “Моя Україна” (Л.Стебель-
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Виставка конкурсних творчих робіт “Я — патріот”
у Тернопільській центральній районній бібліотеці.
ська, с. Прошова) та “І кров на- вий день починає” (С. Юречко,
с. Забойки).
ша впала росою” (О. Гордашевський, с. Плотича), малюнках
Центральна районна бібліоте“Героям слава” (Х. Ожанська, с. ка, яка організувала цей конМар’янівка) та “Учітеся, брати курс, члени журі вважають, що
мої, — думайте, читайте!” (Ж. конкурсанти, готуючи свої робоБавдис, с. Скоморохи).
ти, поглибили знання з історії
Переможцями визнано такі України і пронесуть почуття патріотизму через роки, утверджутвори читачів:
ючи його своїми діями, працею,
— Дослідження-присвята героям Небесної сотні “Матусі, творчістю.
гордіться своїми синами”;
Всі конкурсні твори експону— Цикл віршів “Мій краю рід- ються в Тернопільській центральній районній бібліотеці на
ний” (Г. Бутинець, с. Мишковичі);
книжковій виставці “Я — патрі— Аплікація
“Село! І серце от”.
одпочине… Село на нашій УкраНе розчаруйся в Україні,
їні — Неначе писанка, село”. (І.
Вір, що мине важка пора,
Романчук, с. Підгороднє);
Розквітне пишний цвіт калини
— Малюнок “Моя Україна ноВ садах достатку і добра.

Так от. Щоразу, їдучи електропоїздом приміського сполучення, мою увагу привертають
юрби бабусь, у хустинах і без,
але всі обов’язково з торбами,
сумками, ящиками, мішками. І
що цікаво: в який вагон не зайдеш, усюди їх повно! Всюди
вони є. Спершу навіть може
здатися, що то переодягнені
“терористи”, які потайки готують план захоплення потяга. Та
придивившись пильніше, розумієш: таки ні, з Бен Ладеном
вони не знайомі, “Аль-Каїда” їх
не цікавить, та й узагалі — ніякого тобі зайвого екстремізму.
То хто ж вони? Як тільки потяг рушає, бабусі розкривають
свою суть, а точніше, свої торби, сумки, ящики, мішки, і виходять на авансцену, щоб діяти
у головних ролях. Чого тобі
тільки не запропонують: і яблучка, і огірочки, і молочко, і сметанку, і набір гайок із болтами,
і китайські палички, якими можна їсти український борщ. Словом, є все. Торгівля йде повним ходом. Знайдуть і продадуть тобі все, чого душа забажає.
“Що мені треба? Щастя?
Щастя б не завадило. Воно ж
як вищі сили: десь є, але його
ніхто не бачив. Щастя, от би
щастя…”, — міркую я.
“Прошу! Дві гривні”, — лунає
за моєю спиною.
Бабусі навіть примудряються
здійснювати товарообмін між
собою, такий собі внутрішній
маркетинґ. Вони нагадують
“мафію”, яка діє виключно за
своїми законами. Та що там! Їх
можна виділити в окремий клас

на суспільній драбині (тут Карл
Маркс скептично би усміхнувся, почухавши бороду).
Зібравшись разом, вони, не
змовкаючи ні на мить, теревенять про щось своє. Прислухаюсь: розповідають про те, як
хтось повісився, втопився, загинув під колесами машини,
помер від туберкульозу, а хтось
рік не дожив до вісімдесяти (от
бідолаха!). Стає страшно. Невже немає інших тем для розмов? Більше того, здається,
вони просто смакують такими
розмовами, не відчуваючи ніякого страху. Задумуюсь: говорячи про смерть, вони думають
про життя, яке втікає від них, як
вода крізь пальці.
Справді, не так і багато їм
ще буде сонце світити. Звідки
береться таке завзяття? Бабуся
вже заледве ходить, але не
втомлюється носити ящичок і
питати: “Хто ще вафельки
бажає?” Навіщо їй увесь цей
“бізнес” на схилі віку? Звідки
беруться сили тягати за собою
оті торби, сумки, ящики, мішки? Хтось, мабуть, скаже, що
пенсія зараз мізерна, а пенсіонерам в електричках халява,
то чом би не підзаробити копійчину? Так це і їжачку зрозуміло. Питання в тому, звідки
береться така вперта жага до
життя, перед якою блідне будьяка молодеча завзятість? Чомусь здається, що, відчуваючи
подих смерті, вони з усіх сил
намагаються вхопити життя за
хвіст… Така їхня зайнятість, їхній торговельний рух, допомагає повірити у силу свого
існування.
Дивлячись на бабусь у вагонах електрички, мимохіть згадую бабцю Анруй із роману
Луї-Фердінана Селіна “Подорож на край ночі”, яка до останнього відмовлялась покидати
життя, облаштувавши музей із
мощами і проводячи там екскурсії.
Може, то бабусі заробляють
гроші, щоб у вирішальний момент було за що відкупитися
від смерті, так би мовити, напрацьовують на хабар? Хтозна.
Думаю, старенькі й самі цього
не знають…

●●Позиція

Чи можна обійтися
без російської книжки?
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Останнім часом стосунки
між Україною і Росією, які і
до цього були непростими,
досягли критичної межі.
Наш північний сусід робить
усе для того, щоб нашкодити українцям.
Чи не в кожному регіоні України закликають бойкотувати російську продукцію, не купувати
товари, виготовлені окупантом.
Вирішив підтримати економічний патріотизм українців. Гаразд, якщо ще можна обійтися
без питного біфідойогурта “Активиа”, сиру “Хохланд” чи засобу для видалення плям “Vanish”,
то без російської книжки обійтися важче. Деяких текстів, які перекладені російською, українською просто немає.
Сьогодні 80% книг, які можна
придбати в Україні, — імпорт. На
книжки, привезені з Російської
Федерації, припадає близько
310 мільйонів примірників. Така
ситуація “робить погоду” на
українському книжковому ринку.
90% доходу від продажу книжки,
виданої російським видавництвом, ідуть нашому північному

сусіду, і всього лиш 10% залишається в Україні як надбавка за
послуги продажу книжкової продукції.
Український книжковий ринок
— одна із найслабших ланок
економічної й інформаційної
системи нашої держави. Учасниками повноцінних ринкових
відносин є лише окремі суб’єкти
книжкової сфери. Впродовж 90их років шляхом приватизації та
перепрофілювання було зруйновано книготорговельну систему
в Україні. Це вдається компенсувати завдяки книжковим ярмаркам, які проводяться з певною
періодичністю і збирають справжніх поціновувачів друкованого
слова.
Українські видавці покинуті
владою наодинці зі своїми проблемами. Собівартість книги для
видавництва завищена, що негативно позначається на ціні видання. Більшість тих, хто не купує книжок, зізнаються, що не
роблять цього насамперед тому,
що таке задоволення не з дешевих. Попри те, що Верховна Рада нещодавно скасувала ПДВ
для українських видавців, вартість книжки не зменшилася.
Тим більше, в Інтернеті можна

за лічені хвилини абсолютно
безкоштовно віднайти потрібне
чтиво. З кожним роком українці
купують щоразу менше книжок.
За даними Книжкової палати
України, загальна кількість виданих у нас протягом, наприклад,
2013 року назв книг і брошур
складає 13 тисяч 653 загальним
тиражом 35 мільйонів 231 тисяча, з них українською мовою 8
тисяч 230 назв, російською 3 тисячі 964, іншими мовами — 1
тисяча 459. За тиражами співвідношення виданої в Україні
україномовної і російськомовної
друкованої продукції становить
18 мільйонів 92 тисячі та 15
мільйонів 380 тисяч відповідно.
Найбільшими накладами в нас
видаються шкільні підручники.
В Росії за цей період, за даними Книжкової палати Росії,
видано 120 тисяч 512 назв загальним тиражом 541 мільйон
747,1 тисячі примірників (при
населенні Росії понад 143 мільйони людей). В Україні, з населенням понад 45 мільйонів, у
цей час загальний тираж становив 35 мільйонів 231 тисяча примірників. Тобто, в нас у середньому видається менше однієї
книги на одного жителя! Що

стосується видавництв, в Україні
зареєстровано понад 5 тисяч
суб’єктів видавничої справи (з
них 4242 видавців — юридичні
особи), в Росії видавництв понад 6 тисяч.
Кабінет Міністрів України видав постанову від 10 квітня
2013 року “Про схвалення Концепції
Державної
цільової
національно-культурної програми популяризації вітчизняної
видавничої продукції та читання на 2014-2018 роки”. Метою
програми стало відродження
соціальної ролі книги та читання як процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, створення сприятливих
умов для розвитку видавничої
галузі та системи інформування про вітчизняну видавничу
продукцію, що дало б можливість підвищити конкурентоспроможність України як європейської держави. Фінансування програми планувалось здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
інших джерел, не заборонених
законодавством. Обсяг видатків, необхідних для виконання
програми, має визначатися що-

року, виходячи з можливостей
державного бюджету під час
формування його показників.
Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 550,56
мільйона гривень, у тому числі
за рахунок державного бюджету — 272,035 мільйона, місцевих бюджетів — 78,2 мільйона,
інших джерел — 200,325 мільйона гривень.
У Росії краще вивчається ситуація на книжковому ринку,
більше уваги приділено рекламі
книжкової продукції, а державна
підтримка дала поштовх розвитку книжкової галузі. Багато
українських книговидавців вважають, що наша держава повинна потурбуватись про захист
українських книжок перед засиллям дешевих російських:
зниження імпорту шляхом введення мита, зменшення кількості
контрабандних поставок.
Коли прем’єр-міністру Великобританії Вінстону Черчілю в
роки Другої світової війни пропонували скоротити видатки на
освіту і культуру, він сказав: “А
для чого ми тоді воюємо?..”.
Сподіваюся, з часом українська
влада зрозуміє, що “Today a
reader, tomorrow a leader”. Не
можна просто забороняти чуже,
треба пропонувати якісне своє.
Необхідно популяризувати вітчизняну видавничу продукцію,
завдяки чому український книжковий ринок вийде на європейський рівень і зможе конкурувати з ринками інших країн. Не
лише Росії.
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Час місцевий

Тернопільські журналісти –
лауреати всеукраїнської премії
імені Івана Франка
У Держкомтелерадіо
відбулося
засідання Комітету з присудження
премії ім. Івана Франка у
галузі інформаційної діяльності. Вів
засідання голова Держкомтелерадіо
Олег
Наливайко.
– Цього року
на здобуття премії було висунуто
24 роботи з 12
областей України, — зазначив
Олег Наливайко.
– Менше, ніж миПід час презентації в Українському домі в м. Києві (зліва направо):
нулого року, буМикола Ротман, Євген Філь, Михайло Ратушний, Сергій Квіт.
ло представлено
легії, зокрема, міністр освіти і
творів у номінації на кращу наунауки України Сергій Квіт, акадекову роботу в інформаційної
мік Михайло Андрейчин із Терносфері. Хотілося б, щоб активніше
поля, журналісти, історики та
брали участь у конкурсі на здокраєзнавці практично з усіх регібуття
премії
журналістионів України.
радійники. Водночас практично
Приємно, що автори відкрили
усі висунуті твори відповідають
для нас найкращого перекладача
високим вимогам премії
творів Кобзаря на англійську моПісля тривалого обговорення
ву Віру Річ, яка заповіла, аби її
члени комітету, у складі якого кепоховали у Каневі – біля Шевченрівники структурних підрозділів
ка. Заповіт виконано… 21 травня
Держкомтелерадіо, представники
цього року упорядники книги поМіністерства освіти і науки Україбували у Каневі, відвідали цвинни, Міністерства культури Україтар, де похована Віра Річ, поклани, творчих спілок та громадських
ли квіти до її могили. Помолилиорганізацій, визнали переможців
ся вони і біля пам’ятного знака
у чотирьох номінаціях.
Олекси Гірника, який спалив сеЛауреатами премії 2015 року
бе біля пам’ятника Шевченка –
у номінації «За кращу публікацію
проти зросійщення України. Зуу друкованих ЗМІ» визнано дострілися там із його сином Євгекументальну повість Сергія Сайном.
вільну Україну. Книга про генія
Боднара і Петера Хоманна «ЛюДосі ми мало знали про Варохоплює багатогранну його творбов і смерть Магди Хоманн».
фоломія Шевченка – трирідного
чість, а також пошанування ВеУ номінації «За кращий твір у
брата поета, який 30 років догляликого Кобзаря як в Україні, так і
телевізійній сфері» перемогу
дав за його могилою. Саме він
в світі. Це підтвердила презентаздобув документальний фільм
поставив на ній новий хрест, збуція видання у Києві, де були
Олександра
Домбровського
дував хату для сторожа і викупив
представники діаспори більш як
(ДТРК «Культура») «Дмитро Доземлю під могилою, передавши
із 15 країн. А ось короткий відгук
рошенко. Мої спомини про неїї у власність громади Канева.
із Казахстану: «З далекого Тердавнє минуле. (1914-1920)».
Книга вийшла у непростий для
нополя сюди, в Алмати, в
Найкращим твором у радіоусіх нас час. Але щиро віримо,
Заiлiйське Алатау, прийшов домовній сфері визнано радіоперерогий серцю подарунок – видан- що ми, українці, збудуємо «свою
дачу журналіста Сумської ОДТРК
ня, присвячене Тарасу Шевчен- хату», як і пророчив наш Тарас. А
Олександра Бабурова «Засвіт
для політиків актуальними є і буку. Дякую файно! Дуже приємно,
встали козаченьки».
що в цьому виданнi є фото Айнур дуть слова Юрія Мушкетика: «КаУ номінації «За кращу наукову
Єсмурзаєвої з Алмати. Вважаю, жуть, немає програми державотроботу в інформаційній сфері»
ворення? Ось вона тут! У “Кобзащо прилучитися до розповсюперемогла книга упорядників
рі”! Читаймо і робімо, як тут надження пам’ятi про нашого ВелиМиколи Ротмана, Євгена Філя,
писано, – й збудуємо Україну».
кого Кобзаря – то вже велика
Олександра Гуцалова «Тарас
Презентації книги «Тарас Шевчесть та шана! Слава Україні!»
Шевченко у пам’яті поколінь»,
Схвилювало й повідомлення із ченко у пам’яті поколінь» уже відвидана тернополянами у місцебулися в Тернополі, Києві, КанеВеликої Британії: «У нашій гровому видавництві ПП «Лідер».
маді (місто Брадфорд) ми ще не ві та Черкасах.
Цінність цього видання поляПриємно, що саме з подання
спорудили пам’ятника Тарасу
гає в тому, що в ньому у доступУкраїнської Всесвітньої КоордиШевченку, але в нас є школа
ній формі і на двох мовах (укранаційної Ради книга земляківукраїнознавства імені Шевченїнській та англійській) розповідатернополян отримала премію
ка».
ється про Тараса Шевченка, який
ім. Івана Франка.
Книга писалася і готувалася
прожив лише 47 років, 24 із них
Михайло РАТУШНИЙ,
до друку майже рік, адже потріб– у кріпацтві, 10 – у засланні, та
голова Української
но було зібрати цікаві факти і
13 – на свободі. За ці роки він
Всесвітньої Координаційної
фото із багатьох країн світу. Пуувіковічнив себе як поет та хуРади.
бліцистичної спрямованості мадожник, став будителем нації,
теріалам надавали члени редкоспрямував народ до боротьби за

●●Справи приватні

ПРОДАМ
* автомобіль ВАЗ 21081, об`єм
двигуна — 1100, автопробіг 70 000
км, рік випуску 1991, у доброму стані, ціна — 1100 у.о. Тел.:
0977169510.
* козу, молоду, безрогу, гарної 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.
* мотоблоки нові (потужністю
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) 49-3000, (098) 259-19-58, 066 665-3606.
* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada,

Chevrolet на виплат. Пенсіонерам і
пільговикам знижки. Тел. 097-80062-81.
* пшеницю, ячмінь. Тел.: (097)
440-06-04.

опалення. Пенсіонерам та учасникам Великої Вітчизняної війни —
знижки. Тел. (097)14-86-723.
* цифрова відеозйомка (весіл-

ПОСЛУГИ

*фуршетні
столи
до
урочистих подій (серця, лебеді
тощо), ведучі на весілля, тамада,
народні обряди. Тел. 098 59271-01.
* репетиторство з англійської та
польської мов. Тел. (097) 491-5841.
* лікування на бджолиних вуликах, с. Чернелів-Руський, Тернопільський район, Орест Михайлович
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,

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

тел./код:

●●Новації

Відповідальність
за неоформленого працівника —
36 тисяч 540 гривень штрафу
З 1 січня цього року допуск до
роботи працівника можливий лише за умови укладення трудового
договору та повідомлення органу
фіскальної служби. Про це зазначено в оновленій статті 24 Кодексу
законів про працю, постанові Кабінету Міністрів від 17 червня цього
року № 413, вже встановлено порядок такого повідомлення.
Ось основні моменти заповнення та подання повідомлення про
прийняття працівника на роботу.
Три способи подання:
—
засобами
електронного
зв’язку з використанням електронного цифрового підпису;
— на паперових носіях разом з
копією в електронній формі;
— на паперових носіях, якщо
трудові договори укладені не більше, ніж з п’ятьма особами.
Термін подання — до початку
роботи працівника за укладеним
трудовим договором.
У формі повідомлення необхідно вказувати дату і номер наказу,
згідно з яким прийнято на роботу
працівника.
Хто складає і подає. Скласти
може працівник кадрової служби,
а підписують керівник і головний

бухгалтер. Подається власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом особою, або ФОП.
Куди подається. В територіальні органи ДФС за місцем обліку
як платника ЄСВ.
Відповідальність. За порушення норм трудового законодавства,
зокрема, за допуск:
— працівника до роботи без
оформлення трудового договору;
— оформлення робітника на неповний робочий час, якщо фактично він працює повний робочий
час;
— якщо виплати здійснюються
без нарахування й сплати внеску
та податку до роботодавців застосовуються, окрім адміністративної
відповідальності, штрафні санкції у
розмірі 30 мінімальних зарплат на
момент виявлення порушення,
тобто 36 540 грн, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної
ДПІ ГУ ДФС
у Тернопільській області.

●●Консультації

Гаряча лінія
Держгеокадастру: тематична
структура звернень
За перше півріччя 2015 року на гарячу лінію Держгеокадастру зателефонували
7525 громадян. Найбільше
дзвінків надійшло з Київської області та столиці –
1456 та 1302 звернення відповідно або 37% від усіх
дзвінків загалом. На другому місці – Дніпропетровська
область, звідки надійшло
545 звернень або 7,2%, на
третьому – Харківщина, від
жителів якої зареєстровано
428 звернень або 5,7%.
Гаряча лінія була суттєво удосконалена за ініціативи нового
керівника Держгеокадастру Максима Мартинюка, який був призначений на цю посаду в березні. Була оновлена як технічна
складова, так і сама ідеологія
функціонування сервісу – фокус
був зміщений з простої фіксації
проблем громадян на їх оперативне вирішення.
Впровадження IP-телефонії
забезпечило набагато вищу
якість зв’язку, можливість опрацювання більшої кількості дзвінків, аудіозапис телефонних розмов та контроль за роботою співробітників. Штат працівників був
збільшений вдвічі – зараз на гарячій лінії Держгеокадастру працює 4 оператори та один аналітик. Завдяки цим заходам уже в
наступному після оновлення сервісу місяці кількість прийнятих
звернень зросла майже в півтора
рази: з 984 в березні до 1515 в
квітні.
ля, хрестини, перший дзвоник,
випускний вечір, ювілей), тел.:
095-64-03-266, 096-36-17-373.
*
фотозйомка
урочистих

У розрізі тематик найбільшу
питому вагу займають звернення, які стосуються діяльності органів земельних ресурсів, –
11,25% від усіх звернень громадян. Майже стільки ж – 11,14%
– припадає на звернення щодо
оформлення витягу з Держземкадастру, 8,43% – питання державної реєстрації земельної ділянки.
«Ми ставили перед собою мету налагодити роботу Гарячої лінії таким чином, щоб громадяни
могли оперативно отримати відповіді на свої питання. Робота
триває, однак проміжним результатом я задоволений – за підсумками червня, на 86% звернень фахівці Держгеокадастру
одразу надали усні консультації,
– говорить Максим Мартинюк. –
Гаряча лінія приносить обопільну
користь, оскільки, аналізуючи
структуру запитів, ми отримуємо
зріз проблем, які існують в сфері
земельних відносин, та працюємо над їх вирішенням. Це
найоб’єктивніший аудит, оскільки джерело інформації – безпосередні користувачі наших послуг».
Довідково:
Гаряча лінія Держгеокадастру
0 800 300 808 працює щодня з
8:00 до 20:00, крім вихідних та
святкових днів. Дзвінки безкоштовні як зі стаціонарних, так і
мобільних телефонів.
Прес-служба
Держгеокадастру.
e-mail: press@land.gov.ua

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

Купон безкоштовного
оголошення
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.
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Суботній вечір

Астрологічний прогноз

Господар:
— Вaм грибочків покласти?
Гість:
— Ні, дякую, я гриби тільки збирати люблю!
Господар:
— Як забажаєте! Можу й по підлозі розкидати.

від Івана Круп'яка з 3 по 9 серпня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Ваші стосунки з близькими потепліють.
Очікуйте від них не лише порозуміння, а й
чогось більшого. Відпочинок плануйте так,
щоб можна було забути про всі проблеми.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Цей тиждень — сприятливий період для
людей, які працюють в сфері бізнесу і торгівлі. Ваші справи зрушать з місця. Очікуйте
прояснень в колишніх незрозумілих ситуаціях. Труднощі можуть тривати, але надія на
їх завершення буде. В четвер дехто захоче
підкорити вашу волю. Постарайтеся цікаво
провести вихідні. Шукайте компанію в дорогу.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Будете стояти перед вибором. Хтось має
шанс придбати новий автомобіль, у декого
можлива зміна житла чи місця роботи. Декому перед від’їздом в дорогу можуть зіпсувати плани давні клопоти. Ви зможете
контролювати ситуацію, яка склалась на роботі, а також впливати на хід подій. Стежте
за своїми речами, є ймовірність щось загубити.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Проблеми, що були на роботі, і домашні
клопоти зникнуть. Неприємності не повторюватимуться, якщо зрозумієте, що їх спричинила ваша неврівноваженість. У четвер
чекайте приємної новини від коханої людини. Якщо маєте розпочати нову справу, робіть це на початку тижня. У вихідні не відмовляйтесь від гостин.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Якщо на початку тижня будете ризикува-

Усміхніться

●●Гороскоп

ти, то ваші сумніви стосовно колег та друзів
підтвердяться, що вас розчарує. На роботі
чекайте непорозумінь, які можуть вплинути
на ваші плани. Це прояснить попередні
складні ситуації. Бажано не помилятися у
бесіді з підозрілими людьми та правоохоронцями.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Будете окрилені новими ідеями, що змінить ваші погляди на найближче майбутнє.
Всі прагнення будуть спрямовані на досягнення поставленої мети. Вам запропонують
аферу, або «лівий заробіток». Поставтесь
до цього обережно. Коштовних речей краще не купувати, нових справ не розпочинати. Будьте обережні за кермом.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Досить важливий тиждень для тих, хто
колись допускав помилки у стосунках із незнайомими людьми. Час працює на вашу
перспективу. Попереду зустріч із людиною,
яка виведе вас на інший рівень розуміння
справи. У середині тижня після тривалої перерви повернетеся до колишнього кохання.
Обережно на воді.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Справи у бізнесі і на роботі йтимуть жваво. Вам додадуть надії домовленості з партнерами. У середині тижня заплануйте зустріч з впливовою особою, щоб вирішити
питання, які вас раніше турбували. Поряд
з цим знайдіть час для зустрічі з однодумцями. На вихідні чекайте гостей.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Цей тиждень досить вдалий час. Будьте уважні у роботі з механізмами і за кермом, особливо зранку та ввечері. У когось

можуть виникнути серйозні сумніви щодо
дальшого життя з обранцем чи обраницею. Намагайтесь не зіпсувати стосунки.
Нікому не позичайте гроші.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Можливо, на роботі буде аврал. Не дозволяйте перекладати вину на вас. У ваші
руки можуть потрапити документи, які
компрометуватимуть вас. Якщо ви зібрались на відпочинок, то найкраще вирушити у дорогу у вівторок, або суботу. Вихідні
запам’ятаються надовго.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)

Забудьте про підозри, особливо до
близьких. У вас з’явиться можливість залучити до своєї справи нових друзів. Це
допоможе перемогти конкурентів. Не розчаровуйтесь, почувши неприємну інформацію. Через деякий час вона буде спростована.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
У перші половині тижня будьте активні,
але дійте виважено, щоб не потрапити на
гачок сумнівних людей. У фінансовій сфері чекайте на успіх, але не тратьте гроші
одразу. Вами зацікавиться авторитетна
особо щодо співпраці з вами. Не змінюйте
колись обрану позицію.

Хлопець звертається до білявки:
— Знаєш, мила, я, мабуть, піду. Мені
потрібно побути на самоті.
— Звичайно. А можна мені з тобою?
Чоловік запитує у керівника великого
підприємства:
— Вам потрібен бухгалтер з морським
ухилом?
— Це як?
— Половину тобі, половину мені і кінці у
воду!
Урок історії. Вчитель запитує в учня:
— Хто був першою людиною на Землі?
— Адам.
— А яке страшне нещастя послав на
нього Бог?
— Єву!
До такої міри постійно хочу спати, що
вже сниться, як я сплю.
—
мені
—
—

Коли вранці я чую звук будильника,
здається, що в мене вистрілили.
І ви підскакуєте?
Та ні, лежу як вбитий!

Двоє розмовляють у лікарні:
— Ти що тут робиш?
— Дітей привіз.
— А що з ними трапилося?
— Грали у шахи на щиглі: в одного перелом пальця, в іншого струс мозку.

Виходить
з березня 1967 року.
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12 сторінка
Гармонія, яку дарують Карпати

П’ятниця, 31 липня 2015 року

●●Подорожі

Людмила ДЕЙНЕКА.
Карпати – дивовижний край
первозданної природи, мальовничих гірських ландшафтів, буйних лісів, кришталево чистого повітря,
стрімких гірських потоків,
мінеральних джерел. Це
край самобутньої культури і
гостинних мешканців. Завдяки відсутності шкідливих
промислових підприємств
цей регіон вважається екологічно чистим в Україні.
Що може бути кращим, ніж
“weekend” у мальовничих Карпатах? Любителі активного відпочинку, життєрадісні друзі вирушили у Карпати за новими враженнями.
Перетнувши Івано-Франківську
область, милуємося дивовижною
річкою Дністер, яка охоплює значну частину територій семи областей України — Львівської,
Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Одеської. На
території басейну Дністра розташовані 69 міст, 127 селищ міського типу, з них 62 міста і 95 селищ – в межах України.
Свіже повітря у Карпатах – це
панацея для мешканців промислових міст. Спочатку незвично
дихати і не відчувати запаху бензину, але згодом звикаєш.
А чого вартує багата карпатська природа! Піднявшись на
підйомнику на гору в Буковелі,
пройшлися лісовими стежками,
зустріли гуцула, який грав на
трембіті,
насолоджувалися
п’янким ароматом квітучих галя-

На

вин. Подекуди
чули звуки дзвіночків – це паслися на луках
корови.
Вони
доповнювали
карпатську ідилію неперевершеним малиновим
дзвоном,
що
непомітно
зливався з шумом
стрімких
карпатських річок. Тут все навкруги
живе
своїм невидимим, але відчутним життям. Неначе поринаєш
в
атмосферу
містики,
яку
описував у “Тінях
забутих
предків” Михайло
Коцюбинський.
Дехто може
подумати, що у
Карпатах влітку
Відповідальний секретар газети “Подільське слово” Людмила Дейнека
нічого робити.
(крайня зліва) з друзями у Карпатах. Вид на гору Петрос та Говерлу.
Але це не так.
Для туристів відній світлині.
північному-західному кінці хребта
чинені двері всіх музеїв, вільні
Любителі активного відпочин- між горами Шешул і Говерла у
стежки до водоспадів, гір тощо. ку відвідали “Озеро молодості” у Рахівському районі ЗакарпатУ регіоні влітку ви побачите дуже
Буковелі, глибина якого 10 ме- ської області. З глибин гір тече
багато велосипедистів, які подотрів, а температура 190 С . Для унікальна кришталева карпатська
рожують горами у пошуках уні- екстремалів також є розваги: джерельна вода.
кальних місць. Вони розбивають
можна покататися на так званому
Дорогою додому ми відвідали
намети неподалік доріг, готують “Бетмені”, “Таблетці”, або ж
водоспад Гук, або Женецький
на вогні смачні страви. Велосиспробувати себе у ролі дайвера.
Гук – чи не найвідоміший карпатпедні поїздки Карпатами дійсно Для спокійних прогулянок можна
ський водоспад на лівій притоці
чудові. У подорож не забудьте орендувати катамаран.
Пруту – Женець, між селами Милишень взяти фотоапарат, адже
Гора Петрос – одна з найвикуличин
і
Татарів
Іванов горах, здається, можна фотощих вершин хребта Чорногора Франківської області. Розташографувати все – гармонія на кож- (2020
м),
знаходиться
на ваний у п’яти кілометрах від траси на території Карпатського національного природного парку.
Місцеві жителі назвали водоспад
“Гуком” через те, що шум води
від нього чути далеко. Чудо природи утворилося не так давно.
Розташований на висоті 900 метрів над рівнем моря, висота –
15 м. З боків від водоспаду є
спеціальні сходи та місточок –
піднявшись, можна ближче побачити красу цієї пам’ятки природи.
Останній пункт мандрівки –
місто Яремче. Гастрономічна оаза з безліччю колоритних ресторанів із гуцульською кухнею, де
можна смачно поїсти. Не варто
покидати Яремче, не побувавши
на сувенірному ринку біля траси.
Тут можна побачити багато цікавого та придбати подарунки.
Карпати – унікальний край!
Усім, хто збирається у відпустку
або відпочити у вихідні, раджу
відвідати Карпати. У щоденних
клопотах та міській суєті виділіть
час для власного здоров’я, будьте натхненні на незвичайні пригоди, які дає спілкування з живою природою, бо цієї гармонії
так часто бракує у повсякденному житті. Мандруйте!
території курортної бази “Буковель”.

●●Вітаємо!
Вітаємо з днем
народження директора будинку
культури с. Настасів
Василя
І в а н о в и ч а
ДЖИНДЖИРИСТОГО та завідувачку клубом с. Баворів Любов
Степанівну ДЕРЛИЦЮ.
Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій,
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

З повагою – колективи відділу
культури Тернопільської РДА,
Тернопільського районного
будинку культури,
Тернопільська районна
організація профспілки
працівників культури.
Вітаємо з днем народження лікаря ТРТМО Богдана Васильовича ГОЛОЮХУ, медичного реєстратора ТРТМО Уляну Олегівну
КРАМАР, медсестер ТРТМО Ілону
Володимирівну ПЕТРОВИЧ, Надію Ярославівну МАТЛАГУ, молодших медичних сестер ТРТМО
Ірину Павлівну ДЯЧУН, Марію
Йосипівну САБОДАЖ, Марію
Євгенівну ТЕРЕБУС, рентгенолога ТРТМО Лідію Іванівну РОМАНЮК, лаборанта ТРТМО Ярославу Іванівну НАЙЧУК, електромонтера ТРТМО Валерія Володимировича ШУГАЯ, медичну сестру
Ігровицької АЗПСМ Марію Ярославівну ДЕЙНЕКУ, фельдшера
ФАПу с. Буцнів Мирославу Степанівну ПАКОШ, акушера ФАПу с.
Чистилів Галину Василівну ДРЕВІНСЬКУ, акушера ФАПу с. Чистилів Марію Василівну ДІДУХ.
Хай щастя переповнює це свято
І золотіє мрії небосхил,
Хай вділить доля радості багато,
Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою – колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Вітаємо з днем народження методиста Тернопільського районного
методичного
кабінету
Надію Михайлівну ХОТЕНЧАН.
Нехай вирують почуття,
Хай буде казкою життя.
Нехай дивує кожна мить,
Нехай у всьому Вам щастить.

З повагою – відділ освіти
Тернопільської РДА,
Тернопільський районний
методичний кабінет.

Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітає
з днем народження вчителівпенсіонерів Петра Івановича
КІТИКА,
Іванну
Семенівну
СТАХУРУ, вчителя історії Ірину
Зеновіївну ШЕВЧУК.
Хай Вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте!

Колектив Скоморохівської сільської ради вітає з 50-річним ювілеєм головного бухгалтера Надію
Володимирівну ДЕРЛИЦЮ.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті – лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння.

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
ювілеєм соціального робітника з
селища
Велика
Березовиця
Євгенію Орестівну УКРАЇНЕЦЬ
та соціального працівника Ольгу
Богданівну ІВАНЦІВ.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.

Колектив СФГ «Аванто» вітає з
днем народження робітника сільського господарства Василя
Богдановича МРИЧКА.
Екстрім на “Озері молодості” (зліва направо): Ірина Коваль,
Мар’яна Калита, Людмила Дейнека.

Підйомник у “Буковелі”, на передньому плані —
Мар’яна і Тарас Калити з сином Володимиром.

Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються не мов вишневий цвіт
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато літ!

