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рецепти 

“Порадниці”.

Волонтери, підприємці, демобілізовані учасники АТО, парох церкви Св. Володимира селища Велика Березовиця  
о. Ігор Драпак, голова Тернопільської районної ради Василь Дідух (у центрі), голова Тернопільської райдержадміністрації  

Олександр Похилий (третій зліва) під час форуму “Від єдності до незалежності” 12 серпня 2015 р.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

12 
серпня в 
Тернопільській 
районній дер-
жавній адміні-

страції відбувся форум на 
тему “Від єдності до неза-
лежності”. У роботі форуму 
взяли участь голова 
Тернопільської райдержад-
міністрації Олександр 
Похилий, голова 
Тернопільської районної 
ради Василь Дідух, учасники 
АТО, волонтери, очільники 
підприємств, установ, орга-
нізацій Тернопільського 
району, керівники відділів, 
управлінь Тернопільської 
РДА і Тернопільської район-
ної ради.

Мета форуму, який відбуваєть-
ся в кожному районі Тернопільщи-
ни, – ознайомлення із проблема-
ми демобілізованих воїнів та учас-
ників бойових дій АТО, надання їм 
соціальної і психологічної допомо-
ги, оздоровлення і лікування, пра-
цевлаштування демобілізованих, 
покращення їх житлових умов та 

надання пільг їхнім родинам, при-
вернення уваги до вкладу учасни-
ків АТО, волонтерів, усіх, хто під-
тримує українське військо, у спра-
ву захисту незалежності, суверені-
тету та територіальної цілісності 
України.

Парох церкви Святого Володи-
мира селища Велика Березовиця 
о. Ігор Драпак після спільної мо-
литви за мир в Україні зазначив: 

– Церква завжди підтримувала 
український народ у борні за влас-
ну незалежність. Сьогодні в країні 
знову неспокій – триває війна на 
Донбасі. В Тернопільсько-
Зборівській архиєпархії створено 
спеціальний відділ, який опікуєть-
ся воїнами АТО і допомагає во-
лонтерам. Десятки капеланів спо-
відають військових, зцілюють душі 
духовним словом. Суспільство по-
винно шанувати героїв, які відсто-
юють незалежність України. 

Заступник начальника управ-
ління соціального захисту насе-
лення Тернопільської РДА Олена 
Фука зазначила, що управління 
згідно з рішенням Тернопільської 
обласної ради від 11 листопада 
2014 року за програмою “Вете-
ран” проводить щомісячну випла-
ту родичам загиблих військовос-

лужбовців у розмірі 200 гривень. 
Олена Станіславівна наголосила, 
що 20 підприємствам, які зареє-
стровані на території Тернопіль-
ського району, і в яких працює 54 
мобілізованих, виплачуються ком-
пенсації. За перше півріччя цього 
року нараховано та профінансова-
но 92645,86 гривень.

Начальник відділу Держзема-
генства в Тернопільському районі 
Роман Левчик повідомив, що ста-
ном на 10 серпня ц. р. в Терно-
пільському районі земельні ділян-
ки загальною площею 69 га отри-
мали 583 військовослужбовці. Для 
учасників АТО запроектовані 62 
земельні ділянки для обслугову-
вання житлових будинків у Вели-
коберезовицькій селищній раді і 
20 – у Петриківській сільській раді, 
в Грабовецькій, Козівківській і 
Чернелево-Руській сільських ра-
дах – земельні ділянки для індиві-
дуального садівництва. 

Головний спеціаліст відділу аг-
ропромислового розвитку Терно-
пільської РДА Сергій Крисоватий 
відзначив сільськогосподарські 
підприємства Тернопільського ра-
йону, які допомагають українсько-
му війську. Найбільшу допомогу 
надала корпорація “Агропродсер-

віс”, яка з початку АТО виплатила 
сім’ям бійців АТО близько 800 ти-
сяч гривень. Заступник директора 
Тернопільського міськрайонного 
центру зайнятості Ігор Кондира 
зазначив, що в ТМРЦЗ на обліку 
перебуває 23 безробітних учасни-
ків АТО, 10 з яких жителі Терно-
пільського району. Ігор Володими-
рович наголосив на співпраці цен-
тру зайнятості з роботодавцями: 
ТОВ “Тервікнопласт” і ТзОВ “СЕ 
Борднетце Україна”, яке до кінця 
цього року планує створити півти-
сячі робочих місць.

Заступник головного лікаря 
Тернопільського районного тери-
торіального медичного об’єднання 
Ігор Войтович доповів про лікуван-
ня та реабілітацію воїнів АТО, го-
лова громадської організації “Світ-
лодар”, голова Тернопільської ра-
йонної галузевої ради підприємців 
Борис Семеняк наголосив на важ-
ливості психологічної реабілітації 
військовослужбовців, радник го-
лови Тернопільської РДА на гро-
мадських засадах Михайло Соб-
чак акцентував на процесі адапта-
ції та реабілітації учасників бойо-
вих дій.

Продовження на 3 стор.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

11 серпня під час другого 
пленарного засідання 25-ої 
сесії Тернопільської район-
ної ради VI скликання, яке 
провів голова Тернопільської 
районної ради Василь Дідух, 
депутати розглянули сім пи-
тань порядку денного. У сесії 
взяв участь голова Терно-
пільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий, 
сільські та селищні голови 
Тернопільського району.

Попередньо на президії Терно-
пільської районної ради було за-
тверджено порядок денний із 
шести питань. На пропозицію де-
путата від ВО “Батьківщина” Пе-
тра Майковича в порядок денний 
додано сьоме питання про еколо-
гічну ситуацію в Тернопільському 
районі. Петро Майкович повідо-
мив, що в електронних ЗМІ опу-
блікована інформація про зливан-
ня біля цукрового заводу у Вели-
кій Березовиці нечистот, які за-
бруднюють навколишнє середо-

вище та атмосферне повітря. За 
результатами розгляду створено 
тимчасову депутатську комісію 
для вивчення екологічної ситуації 
в Тернопільському районі та при-
йнято рішення звернутися до пра-
воохоронних органів із проханням 
сприяти у вирішенні цього питан-
ня. До складу комісії ввійшли де-
путати районної ради Роман Си-
сак (голова комісії), Степан Боро-
дай, Ігор Войтович, Петро Майко-
вич, Володимир Козловський, Во-
лодимир Мокрицький і Юрій Ша-
раварник.           

Заступник начальника фі-
нансового управління Терно-
пільської райдержадміністра-
ції Ольга Казимирів інформу-
вала учасників сесії щодо вне-
сення змін до районного бюдже-
ту на 2015 рік. Попередньо це 
питання розглянули на бюджет-
ній комісії та на президії Терно-
пільської районної ради. За ін-

формацією Ольги Казимирів, за 
сім місяців цього року завдяки 
перевиконанню плану доходів 
районного бюджету з податку на 
доходи фізичних осіб обсяг за-
гального фонду районного бю-
джету збільшено на 1 млн. 430 
тис. гривень. Відповідно збіль-
шено обсяг видатків загального 
фонду районного бюджету на 1 
млн. 309 тис. 55 гривень та спе-
ціального фонду на 120 тис. 945 
гривень. На сферу освіти спря-
мовано 376 тис. гривень із за-
гального фонду (з них 100 тис. 
гривень на оплату комунальних 
послуг, 50 тис. гривень на про-
дукти харчування та 226 тис. 
гривень на поточне утримання 
шкіл) та 100 тис. гривень зі 
спецфонду на капітальний ре-
монт шкіл; територіальному ме-
дичному об’єднанню із загаль-
ного фонду виділено 183 тис. 55 
гривень на оплату комунальних 
послуг і 20 тис. 945 гривень зі 
спецфонду на придбання карді-
ографа; управлінню соціального 
захисту населення Тернопіль-
ської РДА на виконання програ-
ми розвитку патронажної служ-
би в Тернопільському районі на 
2012-2016 рр. – 20 тис. гривень; 
відділу культури Тернопільської 
РДА – 100 тис. гривень на опла-
ту праці з нарахуваннями; секто-
ру молоді і спорту Тернопіль-
ської РДА на виконання програ-
ми розвитку футболу в Терно-
пільському районі на 2015-2020 
рр. – 35 тис. гривень. 300 тис. 
гривень і 200 тис. гривень спря-
мовано на завершення рекон-
струкції приміщень для дитячих 
садків, відповідно, у Мар’янівській 
ЗОШ І ступеня і Дубівецькій 
ЗОШ І-ІІ ступенів із подальшою 
реорганізацією цих навчальних 
закладів у НВК. Резервний фонд 
зменшено на 40 тис. гривень, які 
спрямовано на виконання ра-
йонної комплексної програми 
профілактики злочинності та 
охорони громадського порядку 
на 2011-2015 рр. 

Депутати затвердили внесення 

змін до районної програми під-
тримки осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, та 
членів сімей загиблих під час 
проведення АТО на 2015-2019 
рр., дали згоду на передачу ко-
штів у вигляді міжбюджетного 
трансферту з Великоберезовиць-
кого селищного бюджету в сумі 
300 тис. гривень районному бю-
джету для проведення капіталь-
ного ремонту дитячого садка 
“Кобзарик” Великоберезовицької 
селищної ради, затвердили роз-
порядження голови Тернопіль-
ської районної ради від 4 серпня 
2015 року №20-од. Сесія дала 
згоду на звільнення з посади ди-
ректора Мар’янівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Богдани Іванівни Захар 
із переведенням на посаду вчите-
ля початкових класів Мар’янівської 

ЗОШ І ступеня. На сесії дано зго-
ду на реорганізацію комунально-
го закладу Тернопільської район-
ної ради Мар’янівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів у комунальний заклад 
Тернопільської районної ради 
Мар’янівська ЗОШ І ступеня. 

– У 2014-2015 навчальному ро-
ці в Мар’янівській школі навчалися 
15 учнів (із них 8 учнів початкових 
класів), – зазначив, виступаючи 
перед учасниками сесії, началь-
ник відділу освіти Тернопіль-
ської райдержадміністрації Ва-
силь Цаль. – Клас, в якому мен-
ше п’яти школярів, не враховуєть-
ся під час розподілу освітньої 
субвенції. Вартість утримання од-
ного учня в Мар’янівській школі в 
минулому навчальному році ста-
новила 32 тисячі гривень, у той 
час, як у середньому освітньою 
субвенцією в Тернопільському ра-
йоні забезпечується утримання 
учня на рівні 11 тисяч 400 гривень. 
З метою підвищення ефективності 
надання освітніх послуг вирішено 
реорганізувати Мар’янівську шко-
лу, на базі якої буде створено НВК 
“Мар’янівська ЗОШ І ступеня-
ДНЗ”.

Бюджет. Освіта. Екологія

Під час другого пленарного засідання 25-ої сесії Тернопільської районної  
ради VI скликання 11 серпня ц. р. (зліва направо): голова Тернопільської  

райдержадміністрації Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради  
Василь Дідух, заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний.

Начальник відділу освіти 
Тернопільської райдержадмі-
ністрації Василь Цаль: “Клас, в 

якому менше п’яти учнів, не 
враховується під час розподілу 

освітньої субвенції”.

Заступник начальника 
фінансового управління  

Тернопільської РДА Ольга 
Казимирів: “За сім місяців 

цього року завдяки перевиконан-
ню плану доходів районного 

бюджету обсяг загального фонду 
районного бюджету збільшено на 

1 млн. 430 тис. грн”. 

Депутат Петро Майкович 
(фракція ВО “Батьківщина”): 

“Екологічна ситуація  
в Тернопільському районі  

потребує детального аналізу”.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Французький письменник Гі 
де Мопассан писав: “Війна – 
це варварство, коли напада-
ють на мирного сусіда, але 
святий обов’язок, коли захи-
щають батьківщину”. Саме 
так вважає житель села Ба-
ворів Тернопільського району 
Ігор Савка, який під час шос-
тої хвилі часткової мобілізації 
пішов у військо доброволь-
цем. 

— Торік Росія окупувала Крим, 
сьогодні хоче забрати Донбас, — 
каже Ігор. — Ми не можемо зда-
тись, адже тоді ворог піде далі. 
Наше завдання — будь-що зупи-
нити агресора. Рішення піти за-
хищати Україну прийняв само-
стійно. До цього у війську не слу-
жив. Батьки не заперечували, бо 
знають, що я наполегливий, під-
тримують мене морально завжди 
і у всьому. Разом із Баворівським 
сільським головою Василем Гор-
дієм звернулися до голови Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Олександра Похилого, який допо-
міг працевлаштуватися, провів 
мене на військову службу, поба-
жав успіхів у виконанні почесного 
обов’язку, вручив комплект вій-
ськової форми та берци. Нещо-
давно Тернопільська районна 
державна адміністрація передала 
мені наколінники, налокітники, 

спеціальні рукавиці і тактичні оку-
ляри.  

Народився Ігор Савка 13 травня 
1990 року в селі Баворів Терно-
пільського району. Закінчив Баво-
рівську загальноосвітню школу І-ІІІ 
ступенів. Навчався на автослюсаря 
в Тернопільському центрі 
професійно-технічної освіти №1. 
Єдиний син у сім’ї, патріотичне ви-
ховання отримав від батьків — Ва-
силя Мироновича та Іванни Кази-
мирівни. Після проходження ме-
дичного обстеження у військкоматі 
22 липня Ігоря разом з іншими 
хлопцями направили для прохо-
дження бойової підготовки в Нову 
Любомирку Рівненської області. 

— Настрій цілком бойовий, — 
розповідає хлопець. — Умови про-
живання хороші. Разом із друзями, 
а відтепер бойовими побратимами 
Олегом Войтиною і Володимиром 
Мельником на полігоні навчаємось 
стріляти з автомата, користуватися 
РПГ-5 та РПГ-22, самохідною арти-
лерійською установкою, отримує-
мо психологічну підготовку. Неза-
баром нас мають направити у 128-
му окрему гірсько-піхотну бригаду 
в Мукачевому на Закарпатті. Там 
два тижні проходитимемо бойове 
злагодження, після чого відправля-
ємось у зону АТО для виконання 
завдання. Вдячний голові Терно-
пільської райдержадміністрації 
Олександру Похилому, який по-
стійно тримає зі мною контакт, за 
надану допомогу.  

Ігор Савка — 
захисник України

Голова Тернопільської райдержадміністрації  
Олександр Похилий бажає жителю села Баворів  

Тернопільського району Ігорю Савці щасливої служби.

Шановні керівники та представники 
партійних та громадських організацій!
У зв’язку з наближенням місцевих виборів, відповідно до  Закону 

України “Про місцеві вибори”, повідомляємо, що розцінки на газет-
ну площу для публікації передвиборчих агітаційних матеріалів скла-
дають 4 грн. за 1 см кв. (інші сторінки), 6 грн. за 1 см2 (перша 
сторінка). Матеріали друкуються відповідно до укладених договорів 
та попередньої оплати в рівних умовах для всіх учасників виборчих 
перегонів.

Редакція “Подільського слова”.

Тернопільське районне відділення Теребовлянського міжрайон-
ного відділу Державної  установи “Тернопільський обласний лабо-
раторний центр Держсанепідслужби України” має намір отримати  
дозвіл на викиди забруднюючих  речовин в атмосферне повітря  стаці-
онарним джерелом паливної, яка розташовна за адресою: с. В. Глибо-
чок Тернопільського району, пр. Шевченка, 20.

Викиди  забруднюючих речовин в атмосферу від процесу вироблен-
ня тепла для власних потреб становлять 0,028  т/рік.

Перевищень технологічних та санітарно-гігієнічних нормативів в про-
цесі виробничої діяльності немає.

Зауваження приймаються  протягом  30 календарних днів з дня опу-
блікування  інформації  за адресою: м. Тернопіль,  майдан Перемоги, 1, 
Тернопільська райдержадміністрація.

До відома землекористувачів Байковецької сільської ради
Згідно з підпунктом 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодек-

су України та відповідно до пункту 286.5 статті 286 розділу XIII Подат-
кового кодексу України, землевласники (землекористувачі) зобов’язані 
сплатити земельний податок за земельні ділянки, розташовані на те-
риторії Байковецької сільської ради. Додаткову інформацію можна 
отримати за тел.: 29-62-44.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. сумує та висловлює спів-
чуття рідним і близьким з приводу смерті кочегара школи 
Михайла Євстахійовича Кормила.



П’ятниця, 14 серпня 2015 року3 Тема дня
Вітаємо! ●Ювілеї ●

У райдержадміністрації ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

6 серпня 100-річний ювілей 
відзначила жителька села 
Велика Лука Тернопільсько-
го району Стефанія Іванівна 
Швець. 

На гостину до ювілярки завіта-
ли заступник голови Тернопіль-
ської районної державної адміні-
страції Уляна Люлька, радник го-
лови Тернопільської районної ра-
ди Богдан Лихий, директор тери-
торіального центру соціального 
обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Тернопільського райо-
ну Надія Бойко, головний спеціа-
ліст сектору контролю за призна-
ченням, перерахунком і виплатою 
пенсій управління Пенсійного фон-
ду України в Тернопільському ра-
йоні Ольга Ощипко, парох села 
Велика Лука о. Володимир 

Білінський, працівники Велико-
луцької сільської ради, рідні іме-
нинниці та жителі Великої Луки. 

Директор корпорації “Агро-
продсервіс” Андрій Баран, за-
ступник генерального директора 
корпорації “Агропродсервіс” Фе-
дір Шевчук подарували Стефанії 
Іванівні, яка є пайовиком госпо-
дарства, плазмовий телевізор. 
Гості побажали ювілярці міцного 
здоров’я, щастя, добра та благо-
получчя в родині, висловили най-
щиріші слова вдячності за про-
житі роки і життєвий досвід. Онук 
Степан Швець із родиною пода-
рував бабусі вишиванку, медаль і 
смачний торт.

Стефанія Швець народилася 
1915 року у селі Велика Лука в 
незаможній хліборобській сім’ї. 
Читати і писати навчилася завдя-
ки батькам – Івану Кириловичу і 

матері Марії Романівні. На довгу 
і нелегку життєву ниву Стефанії 
Іванівни випали лихоліття двох 
світових воєн, польська пацифі-
кація, сталінські репресії та кол-
госпне безправ’я. З раннього 
дитинства наймитувала у пана 
Бучковського у Великій Березо-
виці. Стефанія Швець згадує 
сумні роки польської пацифікації: 
“Поляки знущалися з українців. 
Чинили фізичне насилля, нищили 
українські вишиванки, вишиті 
рушники. Доливали в діжки з ка-
пустою, яку люди в селі солили 
на зиму, нафту”.

Трагічно склалась доля рідні 
Стефанії Іванівни. Сестра Емілія 
померла в дитячому віці, у лавах 
Української Повстанської Армії 
загинув брат Євстахій. Брат Єв-
ген, рятуючи Стефанію Швець 
від примусових робіт у Німеччині 

в роки Другої світової війни, став 
остарбайтером. Останній земний 
прихисток він знайшов на чужій 
землі – в Австрії. Стефанія Іва-
нівна так і не змогла відвідати 
братову могилу, зі сльозами на 
очах згадує вірш Євгена про рід-
ну землю, який він написав їй в 
одному зі своїх листів. 

У 1951 році Стефанія Швець 
одружилася з Михайлом Шве-
цем, який був на п’ять років 
старший, і якого багато літ чека-
ла з фронту. Хоч доля не подару-
вала подружжю дітей, вони про-
жили разом довге і щасливе 
життя (чоловік Михайло помер 
1987 року). До виходу на пенсію 
Стефанія Швець працювала в ко-
лективному господарстві. 

Все життя ювілярки тісно 
пов’язане з хліборобською пра-
цею. Любові до землі її навчили 
батьки. Поряд зі своєю хатою 
Стефанія Іванівна має 25 соток 
городу, який і сьогодні доглядає 
разом з рідними і сусідами. Го-
ворить, що саме прив’язаність 
до землі тримає її в цьому житті. 
З першими променями сонця 
Стефанія Іванівна виходить пра-
цювати. Соціальний робітник се-
ла Велика Лука Ольга Оконь, яка 
опікується Стефанією Швець 
близько десяти років, зазначає, 
що бабуся категорично проти то-
го, щоб обробляти землю техні-
кою чи конем, оскільки вважає, 
що тоді втрачається сакральний 
зв’язок між людиною і землею. 
Стефанія Іванівна вирощує овочі, 
якими щедро ділиться з рідними 
і односельчанами. Сама збирає 
жуки, бо, запевняє, хімічна об-
робка шкодить природньому 
смаку картоплі. Рецептом влас-
ного довголіття називає відкри-
тість душі, хороший настрій, лю-
бов до рідного дому, людей і 
землі.   

Колектив редакції газети “По-
дільське слово” приєднується до 
привітань і бажає ювілярці міцно-
го здоров’я, наснаги і щасливої 
долі!

Сакральний зв’язок  
людини і землі

Зі щирими словами привітань до ювілярки звернулися  
заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька, директор 

територіального центру соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) Тернопільського району Надія Бой-

ко, представники громад с. Велика Лука і сусідніх сіл.

Зі 100-річчям Стефанію Швець та її рідних вітає  
директор ПП “Агропродсервіс” Андрій Баран.

100-річна ювілярка Стефанія Швець з родиною та гостями. 

Продовження.
Початок на 1 стор.

Провідний спеціаліст відділу со-
ціальної роботи Тернопільського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Га-
лина Гуля повідомила, що влітку 
цього року більше десяти дітей 
учасників АТО віком від 9 до 18 ро-
ків оздоровлено в таборах і за кор-
доном. У серпні заплановано оздо-
ровлення дітей у Польщі та Грузії. 
Начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль зазна-
чив, що всі діти переселенців і 
учасників АТО мають право на без-
коштовне харчування в ДНЗ та 
школах. Шкільні психологи віднов-
люють психологічний баланс дітей 
учасників АТО. Школи беруть ак-
тивну участь у волонтерських про-
грамах, школярі на уроках трудо-
вого навчання виготовляють спіль-
но з педагогами засоби захисту 
для бійців. У навчальних закладах 
Тернопільського району проведено 
48 зустрічей з воїнами, які захища-
ють Україну на сході. За інформаці-
єю Василя Цаля, найближчим ча-
сом відділ освіти Тернопільської 
РДА розробить і впровадить у Тер-
нопільському районі спеціальну 
програму, яка передбачатиме за-
лучення учасників бойових дій до 
патріотичного виховання дітей.

Військовий комісар Тернопіль-
ського об’єднаного міського вій-
ськового комісаріату, підполковник 

Сергій Гаврилюк закликав військо-
вослужбовців, які воювали в до-
бровольчих військових формуван-
нях, надати про себе інформацію у 
військкомат, щоб отримати статус 
учасника бойових дій,  демобілізо-
ваних – стати на облік, щоб пре-
тендувати на грошову допомогу від 
держави.

Голова Тернопільської районної 
ради Василь Дідух зазначив, що 
торік із районного бюджету було 
виплачено 65 тисяч гривень допо-
моги, в тому числі і сім’ям учасни-
ків АТО. За перше півріччя 2015 
року допомогу на суму 122 тисячі 
гривень отримали 79 жителів Тер-
нопільського району. На 25-ій сесії 
районної ради депутати затверди-
ли фінансування фонду допомоги в 
розмірі 150 тисяч гривень. 

Голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похилий 
звернувся до учасників АТО зі сло-
вами подяки за мужність і сміли-
вість, проявлені у боротьбі з агре-
сором, вірність військовій присязі, 
високий професіоналізм у захисті 
державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України. На 
знак вдячності грамотами за ви-
значну роль в організації матері-
альної підтримки учасників АТО, 
вагомий особистий внесок у роз-
виток волонтерського руху, актив-
ну життєву позицію відзначено під-
приємців та волонтерів, які 
об’єднали зусилля заради миру в 
Україні.

Будемо єдині

Колектив тери-
торіального цен-
тру соціального 
обслуговування 
(надання соціаль-
них послуг) Тер-
нопільського райо-
ну щиро вітає з юві-
леєм  соціального ро-
бітника с. Велика Лука 
Надію Йосипівну СПЛАВНИК.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз..

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

Вітаємо з днем народження 
завідуючу клубом с. Застінка  
Галину Миколаївну СІРАНТ. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, успіхів у 
всіх починаннях, щоденних спра-
вах, сміливих планах та споді-
ваннях. Хай Вас підтримують та 
надихають рідні люди, розуміють 
та допомагають колеги, минають 
негаразди та непорозуміння.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм його щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром. 

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація 
профспілки працівників 

культури.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального 
робітника с. Забойки Надію  
Миколаївну МАРКУТУ та соці-
ального робітника с. Івачів Доліш-
ній Надію Ярославівну ЧОРНУ.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають  життям усі найкращі мрії,

І доля посилає безліч літ

Здоров’я , щастя , радості й надії!

Вітаємо з 65-річчям бухгалте-
ра ПП “Агрон” Любов Антонівну 
КУШ, водія ПП “Агрон” Юрія Во-
лодимировича ФЕДЬКІВА, 
тракториста ПП “Агрон” Степана 
Михайловича ГІНАСА.

Хай в щасті і радості дні пролітають,

Із успіхом, вдачею – в ногу іти,

Нехай у Вашім серці любов процвітає

І сонце в дорозі сяє завжди!

З повагою – колектив  
ПП “Агрон”.

Колектив НВК “Грабовецька 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” вітає з днем 
народження вчителя української 
мови і літератури Лілію Михай-
лівну ОЛІЙНИК, педагога-
організатора Любов Ярославів-
ну СТАДНИК, сторожа Мирос-
лаву Георгіївну ЖЕРУХУ.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі планують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

Результати 12 туру: вища ліга 
— Плотича-Озерна 3:4, Великі 
Бірки-Велика Березовиця 5:2, 
Шляхтинці-Біла 4:2, Грабовець-
Дичків 4:1, Велика Лука і 
Мишковичі-Дубівці 3:3, Товстолуг-
Великі Гаї 2:1; перша ліга — 
Прошова-Острів 0:1, Кутківці-
”Динамо” (Тернопіль) 0:3, Гаї 
Шевченківські-Байківці 2:2, Івачів-
Романівка 4:1, Довжанка-
Білоскірка 1:2, Пронятин-Великий 
Глибочок (матч перенесено); дру-
га ліга — Велика Лука і Мишковичі-
2-Лозова 1:0, Смиківці-Забойки 
4:6, Петриків-Жовтневе 0:1, 
Підгороднє-Баворів 3:2, Залізці-
Малий Ходачків 2:2, Товстолуг-2-
Ігровиця 5:1.

У наступному турі (16 серп-
ня) зустрічаються: вища ліга — 
Дубівці-Шляхтинці, Біла-Велика 
Лука і Мишковичі, Озерна-
Товстолуг, Великі Гаї-Плотича, 
Велика Березовиця-Дичків, 
Грабовець-Великі Бірки; пер-
ша ліга — Великий Глибочок-
Байківці, Гаї Шевченківські-
Пронятин ,  “Динамо” 
(Тернопіль)-Івачів, Романівка-
Кутківці, Білоскірка-Прошова, 
Острів-Довжанка; друга ліга — 
Лозова-Петриків, Жовтневе-
Велика Лука і Мишковичі-2, 
Ігровиця-Залізці, Малий 
Х о д а ч к і в - Т о в с т о л у г - 2 , 
Забойки-Підгороднє, Баворів–
Смиківці.

Футбол ●

Стартувало друге  
коло чемпіонату



Програма телепередачП’ятниця, 14 серпня 2015 року

17 серпня
понеділок 

18 серпня
ВіВторок

19 серпня
середа

20 серпня
ЧетВер

21 серпня
п’ятниця

22 серпня
субота

23 серпня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 11.35, 16.05, 21.30, 22.45, 
23.20 Погода.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Д/ф “Подорожуй Литвою”.
12.00 Д/ф “Голос”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 Д/ф “Галiсiя. Рибалки у небезпецi”.
15.30 Альтернативна музика.
16.15 Х/ф “Полковнику нiхто не пише”.
18.15 Час-Ч.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Дорогi депутати.
19.30 Перша шпальта.
20.00 Д/ф “Повернення на мапу”.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10
        Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-4”.
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.40 “Ворожка”.
14.15 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Т/с “Свати-5”.
21.20, 22.15 Т/с “Чудо”.
23.15, 23.50 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

інтер
05.30 Д/ф “Вiктор Цой. Група кровi”.
06.25 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Королева бензоколонки-2”.
10.55 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.40 “Судовi справи”.
13.30 Т/с “Я повернуся”.
16.35 “Чекай на мене. Україна”.
17.50 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
23.40 Т/с “Мисливцi за дiамантами”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». ((1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Троянський спас». (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 «Останні герої». (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 Провокатор.
11.45, 13.20 Х/ф “Скелелазка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.10 Х/ф “Ключ Саламандри”.
16.20 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Колонiя”. (2).

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Зiркове життя. Окiльцювати 
        неодруженого”.
09.00 Х/ф “Тобi, справжньому”.
12.05 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “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”.

новий канал
05.50, 6.50 Kids’ Time.
05.55 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.55 Т/с “Друзi”.
09.55 Т/с “Щасливi разом”.
14.20 Х/ф “Знайомтеся: Дейв”.
16.05 Х/ф “Черговий тато”.
18.00 Абзац!
19.00 Весiльнi битви.
20.10 Х/ф “Холостяк”. (2).
22.10 Х/ф “Дуже страшне кiно-2”.
23.45 Х/ф “Дуже страшне кiно-3”. (3).

канал “україна”
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.15 Т/с “Буду вiрною дружиною”.
17.50 Т/с “Клан ювелiрiв”. (2).
21.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Законослухняний громадянин”. (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, 19.00 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Біля рідних джерел».
10.30 «Велети духу і слави. 
          Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Як це було».
15.30 «Будьте здорові».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Сім природних чудес України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Влада таланту».
18.00 «Калинові острови».
18.30 «Мандри».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
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 «Віконечко».
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”.
11.40 Х/ф “Рукопис, знайдений у Сарагосi”.
15.00, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.25 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.50 “Своя роль”.

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, 13.25, 21.30, 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 Хочу бути.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Подорожнi.
12.05 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.40 Д/ф “Вiрменiя. Райськi фрукти”.
15.25 Фольк-music.
16.30 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
17.35 Перша студiя.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Першi на Першому. Євроiгри.
19.30 “Вересень”.
20.00 Д/ф “Павло Загребельний. 
        До запитання”.
21.50 Д/ф “Двi столицi”.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля 3”.
10.55 “Мiняю жiнку”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-5”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.10 Т/с “Чудо”.
23.10, 23.45 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

інтер
05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.00 “Новини”.
09.10, 20.40 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.45 Т/с “Я повернуся”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Т/с “Мисливцi за дiамантами”. (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 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
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 «Одна ластівка 
        весну приносить». (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».
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х/ф «Тиша стає тобою». (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, 15.00, 16.20 12 найкращих 
          шахраїв України.
11.50, 13.20 Т/с “Гра в брехню”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45 Т/с “Наркомiвський обоз”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Операцiя “Горгона”.
22.25 Т/с “Останнiй бiй майора Пугачова”.
23.20 Х/ф “Унiверсальний солдат”. (2).

стб
05.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 Х/ф “Спортлото-82”.
09.55 “Битва екстрасенсiв”.
12.50 “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”.
01.15 “Один за всiх”.

новий канал
06.05, 7.05 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.00, 1.00 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Х/ф “Острiв”.
23.40 Х/ф “Дуже страшне кiно-5”. (2).

канал “україна”
06.10, 16.00 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.15 Т/с “Єдиний мiй грiх”.
17.50 Т/с “Клан ювелiрiв”. (2).
21.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?” (3).

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, 19.00 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський клуб.

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 «Земляки».
14.00 «Український романс»
14.30 «Славетний лицар України».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Сумщина INKOGNITO».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Карпатські 
          замальовки».
17.30 «Бортництво».
18.00 «Мова про мову».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Історія однієї пісні».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Телемандри» (Добрянка).
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”.
10.55 Х/ф “Капiтан Немо”.
14.35, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.15, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.00 Х/ф “Кубанськi козаки”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 11.50, 
        21.30, 22.45, 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 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Як ваше здоров’я?
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.25 Д/ф “Народження Шарло”.
15.30 Д/ф “Двi столицi”.
16.15 Книга.ua.
16.50 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
17.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Х/ф “Марiя з Назарета”.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 
        Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля 3”.
10.50, 3.00 “Мiняю жiнку”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-5”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.20 Т/с “Чудо”.
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

інтер
05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10, 20.40 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...”
        з Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.45 Т/с “Я повернуся”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Т/с “Мисливцi за дiамантами”. (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 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, 16.00 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Право на пам’ять». (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 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х/ф «Слова на віконному склі». (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, 15.00, 16.10 12 найкращих 
         шахраїв України.
11.50, 13.10 Т/с “Гра в брехню”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.50, 22.25 Т/с “Останнiй бiй майора 
         Пугачова”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Операцiя “Горгона”.
23.20 Х/ф “Унiверсальний солдат-2. 
         Повернення”. (2).

стб
05.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.10, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Зiркове життя”.
09.45 “Таємницi МастерШеф. Самвел”.
10.40 “Моя правда. Тетяна Катерновська”.
11.25 “Битва екстрасенсiв”.
13.15 “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
06.05, 7.05 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
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 Т/с “Воронiни”.
21.00 Х/ф “Безодня”.
23.50 Х/ф “Брати Грiмм”.

канал “україна”
06.10, 16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Єдиний мiй грiх”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”. (2). 
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА 
      “Рапiд” (Австрiя)  “Шахтар” (Україна).
23.40 Т/с “Прокинемося разом?” (3).

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, 19.00 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський клуб.

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 «Мова про мову».
12.30 «Європа очима українця».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Я любив Сестринівку незвичайно».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Бортництво».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Леся Дичко».
17.30 «Випробуй на собі».
18.00 «Музика двох сердець»
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Вишиванка».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Діловий ритм».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «Актуально».
21.45 «Своє, українське».
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”.
12.45 “Невiдома версiя”.
13.30 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
14.50, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.20 Х/ф “Остання релiквiя”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.10, 8.05, 12.10, 18.45 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 Трансляцiя урочистостей 
       з нагоди дня прапора України.
10.00 Спогади.
10.30 Х/ф “Гетьманськi клейноди”.
12.00 Загальнонацiональна хвилина мовчання.
12.40 Гра долi.
12.55 Фольк-music.
14.10 Перша студiя.
14.30 Губiн: сiльська атракцiя на три дiї.
16.10 Концертна програма до 
     110-ї рiчницi вiд дня 
      народження Вiрського.
18.20 Театральнi сезони.
19.05 Х/ф “Атентат. Осiннє
          вбивство в Мюнхенi”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Країна мрiй.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.35 Х/ф “Снiгова королева”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди
          ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: 
          пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15 “ТСН”.
11.00, 11.55 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
12.55 “Iнспектор Фреймут”.
14.30 “Територiя обману”.
15.30 “Повернiть менi красу”.
16.45, 18.00 “Чотири весiлля-4”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Стежка 
          вздовж рiчки”. (2).
00.40 Трилер “Хребет диявола”. (2).

інтер
5.35 Х/ф “Екiпаж”.
6.30 “Подробицi” - “Час”.
7.00 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”.
8.15 “уДачний проект”.
9.10 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
12.05 Т/с “Розлучення”.
14.10 Т/с “Вангелiя”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Вангелiя”.

TV-4
06.00 Х/ф «З тобою та без тебе». (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 «Леді-казка». (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 «Чорна долина». (1).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
06.00 Факти.
06.35 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.15 Т/с “Рюрiки”.
09.00 Зiрка YouTube.
11.25 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Нелегальна студiя”.
15.00 Х/ф “Викрадачi картин”.
16.55 Х/ф “Мерехтливий”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Три iкси”.
22.45 Х/ф “Три iкси. Новий рiвень”.
00.40 Х/ф “Убити гiнця”. (2).

стб
05.30 Х/ф “Гараж”.
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
11.10 “Караоке на майданi”.
12.05 “Х-Фактор-6”.
15.05 “Мiстичнi iсторiї-4 
        з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
05.55, 8.55 Kids’ Time.
06.00 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
09.00 М/ф “Скубi Ду:
          Вiдпочинок з привидами”.
09.20 Х/ф “Моя мачуха  iнопланетянка”.
11.25 Х/ф “Холостяк”.
13.25 Х/ф “Клiк: З пультом по життю”.
15.25 Х/ф “Завжди говори “так”.
17.25 Х/ф “Ейс Вентура”.
19.10 Х/ф “Ейс Вентура-2”. (2).
21.00 Х/ф “Аферисти Дiк i
         Джейн розважаються”. (2).
22.50 Х/ф “Макс Пейн”.
00.50 Закутi.

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.40 Реальна мiстика.
09.20 Т/с “Випробування вiрнiстю”.
13.10 Т/с “Один-єдиний i назавжди”.
17.00 Т/с “Гидке каченя”.
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
19.50 Спецiальний репортаж.
21.00 Т/с “Гидке каченя”.
23.00 Т/с “Нахаба”.

тет
06.00 М/ф “Пригоди Санта Клауса”.
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!”
10.40 М/ф “Як козак щастя шукав”.
12.15 М/с “Пригоди Котигорошка 
          та його друзiв”.
13.15 Х/ф “Красуня й чудовисько”.
15.05 Х/ф “Бiлоснiжка: Помста гномiв”.
17.00 Рятiвники.
22.30 Х/ф “Американський пирiг”. (2).
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Велети духу і слави.
        Українська місія».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.40 «Золотом у небесну синь»
         (День Державного прапора України).
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
17.00 «Так було».
17.15 «Україна невідома».
17.30 «Українські державники. 
        М. Шашкевич».
18.00 «Назбиране».
18.15 Д/ф «Україна 
       рідний край».
18.30  Д/ф «Дім Грушевських у Києві».
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 «Наша спадщина.
          Українська символіка».
22.30 «Сад божественних пісень».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.30 Бенефiс.
12.00 “Новi росiйськi бабки”.
12.25 Х/ф “Чародiї”.
15.05 Х/ф “Хороший, Поганий, Злий”.
18.10 Х/ф “Звiробiй”.
20.40 Х/ф “Десять негренят”.
23.00 “Криве дзеркало”.

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, 13.25, 16.25, 21.30, 
22.45, 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 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Свiтло.
11.55 “Вересень”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 Д/ф “Повернення на мапу”.
15.30 Надвечiр’я.
16.35 Х/ф “Нога Бога”.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Х/ф “Марiя з Назарета”.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.30 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
23.00 Пiдсумки.
00.20 Домашня скарбничка.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
        19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50 “Мiняю жiнку-2”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-5”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.15 Т/с “Чудо”.
23.15 Мелодрама “Розiграш”. (2).

інтер
05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.45 Т/с “Я повернуся”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Острiв непотрiбних людей”. (2).
23.40 Т/с “Мисливцi за дiамантами”. (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 «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 «Таємний хід». (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 «Викрасти поліцейського». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15, 14.55 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 12 найкращих шахраїв України.
11.50, 13.10 Т/с “Гра в брехню”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.10, 16.20 Д/ф “На передовiй”.
16.50 Д/ф “Братство червоного хреста”.
17.50, 22.30 Т/с “Останнiй 
         бiй майора Пугачова”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.35 Т/с “Операцiя “Горгона”.
23.25 Х/ф “Вiд колиски до могили”. (2).

стб
05.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.40 “Зiркове життя”.
10.20 “Таємницi Зважених. Надмiрна любов”.
11.15 “Таємницi Зважених.
       Страшна таємниця Євгенiї Мостовенко”.
12.10 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Вагiтна в 16”.
15.00 “Дочки-матерi”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
06.05, 7.05 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
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 Т/с “Воронiни”.
21.00 Х/ф “Втеча неможливою”. (2).
23.15 Х/ф “Єдиний, хто вижив”.

канал “україна”
06.10, 16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Єдиний мiй грiх”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”. (2).
21.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?” (3).

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, 19.00 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
23.00 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 «Вишиванка».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 Д/ф «Пробач мені, Поліське».
14.00 «Легенди Запоріжжя».
14.30 «Рідкісні рослини Медоборів».
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 «Далека близька Україна».
17.30 «Намисто Cлавутича».
18.00 Д/ф «Справа Грушевського».
18.30 Думки вголос».
18.45 «Музей гетьманства».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
11.55 “Жарт за жартом”.
12.25 “Невiдома версiя”.
13.15 Х/ф “Кубанськi козаки”.
15.10, 19.50, 20.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.45, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.35 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 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, 21.30, 
         22.45, 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.
09.40 Школа Мерi Поппiнс.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Вiра. Надiя. Любов.
12.00 Д/ф “Пiду до полiцiї”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.35 Д/ф “Павло Загребельний. До запитання”.
15.25 Спогади.
16.05 Театральнi сезони.
16.35 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
17.10 Д/ф “Трипiлля. 
         Забута цивiлiзацiя старої Європи”.
18.05 Першi на Першому. Євроiгри.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Х/ф “Атентат. Осiннє вбивство в Мюнхенi”.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50 “Мiняю жiнку-2”.
12.20 Т/с “Свати-5”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.10, 20.50 “Мультибарбара-2015”.
21.15 “Вгадай ящик”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Трилер “Двадцять вiсiм днiв потому”. (3).

інтер
05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.55 “Судовi справи”.
13.50 “Сiмейний суд”.
14.50 Т/с “Я повернуся”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Балада про Бомбера”.
00.55 Х/ф “База”. (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 «Лес Паттерсон рятує світ». (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 «Плем’я пітьми». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.50 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 12 найкращих шахраїв України.
11.45, 13.10 Т/с “Гра в брехню”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20 Д/ф “Спецназ. 
          Повернутися живими”.
16.50, 22.25 Т/с “Останнiй бiй майора Пугачова”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Операцiя “Горгона”.
23.20 Х/ф “Повiтряна в`язниця”. (2).

стб
05.20 Х/ф “Валентин i Валентина”.
06.50 Х/ф “Усе починається з дороги”.
08.25 Х/ф “Привiт вiд Чарлi-Трубача”.
10.05 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 Х/ф “Це мiй собака”.
22.35 Х/ф “Довгоочiкувана любов”.

новий канал
06.05, 7.05 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
12.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Абзац!
21.00 Х/ф “Макс Пейн”.
23.00 Х/ф “Один у темрявi”. (2).

канал “україна”
06.10, 6.30, 16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Єдиний мiй грiх”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”. (2).
21.00 Х/ф “Шукаю попутника”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?” (3).

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 Рятiвники.
16.30 Вiталька.
17.20 Одного разу пiд Полтавою.
18.25 М/ф “Втеча з курника”.
20.00 М/ф “Льодовиковий перiод-4: 
         Континентальний перiод”.
21.25 Х/ф “Американський пирiг”. (2).
23.10 Х/ф “Вампiрки”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Д/ф «Справа Грушевського».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Козацькі землі України».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Василь Зінькевич».
15.30 «Глобальне попередження».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/ф «Справа Грушевського».
17.30 “Слово має народний депутат».
17.50 «Історія одного експоната».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 Д/ф «Україна 
        рідний край. Звичаї живуть».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни  рятувальник».
21.30 «Актуально».
21.45 «Західний експрес».
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”.
10.30 “Криве дзеркало”.
11.40 “Новi росiйськi бабки”.
12.05 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
13.35 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
14.50 Х/ф “Звiробiй”.
17.25 Х/ф “Привид замку Моррiсвiль”.
18.55 Х/ф “Фантомас”.
20.45 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
22.30 Х/ф “Фантомас проти Скотланд-Ярду”.
00.45 Бенефiс.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 11.15, 
         18.05, 22.50 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.20 Спiвають учасники вiдбору 
         на ДПКЄ-2015.
10.10 Хочу бути.
10.30 Книга.ua.
11.25 Концерт Вiктора Павлика.
12.15 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.25 Д/ф “Iндiя та Європа: палiмпсест”.
13.00 Свiтло.
13.35 Х/ф “Залiзна сотня”.
15.20 Д/ф “Юрiй Рибчинський. 
         Слова i музика”.
16.10 Гра долi.
16.35 Х/ф “Гетьманськi клейноди”.
18.30 ДПКЄ. Нацiональний вiдбiр. Фiнал.
21.00 Новини.
21.30 Країна мрiй.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.20 “Українськi сенсацiї”.
07.05, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Пригоди 
        ведмедикiв Гаммi”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.05 “Свiтське життя”.
10.05 Мелодрама “Любов i трохи перцю”.
12.00, 3.40 Мелодрама “Маша”.
13.55 “Вгадай ящик”.
14.55 “Казкова Русь”.
15.25 “Спецiальний випуск. 
         Вечiрнiй квартал”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 Д/ф “Де починається Україна?”
23.50 Бойовик “Я, робот”.

інтер
06.00 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.05 Х/ф “Милий ти мiй”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.35 Х/ф “Екiпаж”.
12.15 Т/с “Розлучення”.
14.25 Т/с “Райськi яблучка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Райськi яблучка”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 Програма «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «З тобою та без тебе». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Сотник». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Леді-казка». (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 «Маленькі пальчики». (1).
23.00 «Євромакс».
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.10 Факти.
06.40 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.15 Стоп-10.
08.10 Провокатор.
10.05 Секретний фронт.
11.00 Антизомбi.
11.55 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.10 Цивiльна оборона.
14.05 Iнсайдер.
15.10 Т/с “Операцiя “Горгона”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Багрянi рiчки”. (2).
22.10 Х/ф “Iмперiя вовкiв”. (2).
00.40 Х/ф “Обряд”. (2).

стб
05.05 Х/ф “Зигзаг удачi”.
06.30 Х/ф “Старi-розбiйники”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 Х/ф “За двома зайцями”.
11.35 Т/с “Коли ми вдома”.
15.00 Х/ф “Довгоочiкувана любов”.
16.55 Х/ф “Це мiй собака”.
19.00 “Х-Фактор 6”.
21.55 Х/ф “Знахар”.
00.35 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 8.30 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.35 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.35 Файна Юкрайна.
09.50 Весiльнi битви.
11.05 Х/ф “Брати Грiмм”.
13.15 Х/ф “Безодня”.
16.10 Х/ф “Острiв”.
19.00 Х/ф “Клiк: З пультом по життю”. (2).
21.00 Х/ф “Завжди говори “так”.
22.55 Х/ф “Герiальнi немовлята”.
00.50 Закутi.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
10.10 Зоряний шлях. Субота.
11.10 Х/ф “Шукаю попутника”.
13.00 Т/с “Нахаба”.
17.20 Т/с “Один-єдиний i назавжди”.
22.00 Т/с “Випробування вiрнiстю”.

тет
06.00 М/с “Мiкрополiс”.
06.10 М/с “Незвичайнi пригоди Карика i 
Валi”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Зоо фактор.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.45 М/ф “Пригоди Санта Клауса”.
13.05 М/ф “Втеча з курника”.
14.45 Х/ф “Золота гуска”.
16.30 Х/ф “Бiлоснiжка: Помста гномiв”.
18.25 М/ф “Льодовиковий 
       перiод-4: Континентальний перiод”.
20.00 Вiталька.
21.00 Одного разу 
        пiд Полтавою.
23.00 Дайош молодьож!

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 «Україна невідома. 
         Розбудова держави».
13.20 Д/ф «Справа Грушевського».
13.50 «Просто неба».
14.00 «Співаю тобі, Україно».
14.30 Д/ф «Будинок Івана Гончара».
15.00 Муз. програма 
       «Встань, козацько славо!»
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі 
         про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Храми Поділля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення 
       у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.30 “Криве дзеркало”.
11.40 “Новi росiйськi бабки”.
12.05 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
13.35 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
14.50 Х/ф “Звiробiй”.
17.25 Х/ф “Привид замку Моррiсвiль”.
18.55 Х/ф “Фантомас”.
20.45 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
22.30 Х/ф “Фантомас 
         проти Скотланд-Ярду”.
00.45 Бенефiс.
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Тренінг  ●

Вибір-2015 ●

Інформаційне поле на будь-
якій війні ніколи не буває 
правдивим. Може бути п’ять 
свідчень і п’ятсот різних ко-
ментарів. У нашій країні ін-
формаційний простір дер-
жавницького складу. Півто-
ра року тому стрес (Майдан, 
війна) активізував в людях 
все хороше і все погане. 

Відбувся національний “зсув” у 
свідомості. Насправді люди самі 
не змінились. І от в момент стре-
сової ситуації почали хапатися за 
свою ідентичність. А вона (іден-
тичність), на думку радника Мініс-
терства оборони, соціального 
психолога Олега Покальчука, і є 
українською національною ідеєю. 
Саме з цього почав свій виступ 
гість із Києва, відомий публіцист у 
прес-клубі газети “Вільне життя” 
на відкритті тренінгу для волонте-
рів “Співпраця волонтерів зі ЗМІ 
– про що варто і не варто інфор-
мувати. Як спілкуватися з поране-
ними, родинами загиблих, пере-
селенцями, щоб не нашкодити”.

Термін “інформаційна війна” 
з’явився в період війни у Пер-
сидській затоці. Цифрові комуні-
кації змінили світ. Інформація у 
воєнний час старішає швидше, 
ніж у мирний, що ми зараз й ба-
чимо і чуємо. Насправді інфор-

маційна війна триває вже 300 
років. Колись був конфлікт на 
Збручі, потім – на Дніпрі. Зараз 
– на Донбасі. Він поступово про-
сувається на Московію. Відбува-
ються невідворотні геополітичні 
процеси у світі. Країни будуть 
трансформовуватися. Як не див-
но, головне завдання пропаган-
ди міняти не переконання, а по-
ведінку, створювати умови без-
виході. Олег Покальчук навів 
яскравий приклад із комуніста-
ми. Їх зараз багато перебігло в 
опозиційний блок. Вони зараз 
будуть казати, що вони всі за 
мир – і ми будемо з ними пого-
джуватися.

Варто пам’ятати, що той, хто 
планує сварку, – він її виграє. 
Тому в наших українських реаліях 
треба працювати на виперед-
ження. Звертаючись до присутніх 
волонтерів (“Захід і Схід єдині”, 
“Іскра любові”, логістичний 
центр, Тернопільський штаб са-
мооборони) Олег Покальчук про-
сив бути стриманішими у чуттє-
вих проявах і не заводити собі 
друзів на війні, бо коли вони ги-
нуть, то гине “частинка вас, вчіть-
ся дистанціюватися, тоді праця 
буде ефективнішою”. Вже сьо-
годні з’явились три проблеми, на 
які треба звернути увагу: комуні-
кації із ветеранами, з біженцями, 

захист волонтерського руху. До 
речі, у Сінгапурі волонтерський 
рух мілітаризований. А у нас? На 
Сході України немає громадських 
організацій, відповідно, там за-
вжди керували клани. Достукати-
ся до тамтешніх людей – надзви-
чайно складна справа, яка вима-
гає не одного року праці. Волон-
терський рух надзвичайно важ-
ливий. Це велика підтримка для 
армії. Його переваги у тому, що 
він не підконтрольний владі і 
ЗМІ. Однак це велика проблема 
для противника. Через те він 
(противник) зацікавлений у зни-
щенні складів, щоб деморалізу-
вати мирну обстановку в тилу. Бо 
коли люди в стані стресу, то во-
ни здебільшого бачать світ у 
чорно-білих кольорах. 

Про особисту безпеку волон-
терів, посттравматичний син-
дром і його наслідки, про підго-
товку волонтерами брифінгу, 
прес-конференції, круглого сто-
лу, про журналістську етику при-
сутнім розповіла медіа-експерт, 
керівник проекту з моніторингу 
регіональних ЗМІ, виконавчий 
директор Інституту демократії ім. 
Пилипа Орлика (м. Київ) Світла-
на Єременко.  

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

У Сінгапурі волонтерський рух 
мілітаризований. А у нас?

Учасники тренінгу для волонтерів “Співпраця волонтерів зі ЗМІ – про що варто
 і не варто інформувати. Як спілкуватися з пораненими, родинами загиблих, 

переселенцями, щоб не нашкодити” у прес-клубі газети “Вільне життя” .

Відповідно до вимог пункту 
2 статті 14 Закону України 
“Про концесії”, у разі, як-
що об’єктом концесії є 
об’єкт права комунальної 
власності, орган, уповно-
важений укласти концесій-
ний договір в установлено-
му Кабінетом Міністрів 
України порядку, реєструє 
такий договір у виконавчо-
му органі відповідної ради 
та повідомляє Фонд дер-
жавного майна України про 
укладення такого концесій-
ного договору. Порядок ве-
дення обліку концесійних 
договорів, укладених орга-
нами місцевого самовря-
дування, визначається Ка-
бінетом Міністрів України.

Так, реєстр концесійних до-
говорів ведеться Фондом держ-
майна відповідно до вимог По-
ложення про реєстр концесій-
них договорів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2000 р. 
№72. Інформація, що вноситься 
до реєстру за формою, визна-
ченою зазначеною вище поста-
новою, оприлюднена на офіцій-
ному сайті Фонду за адресою: 
www.spfu.gov.uа (у розділі “Ре-
єстр майна”).

Відповідно до Положення, 
для реєстрації концесійного до-
говору у разі, коли об’єктом 

концесії є об’єкт права кому-
нальної власності, концесієда-
вець протягом п’яти днів після 
реєстрації концесійного догово-
ру у виконавчому комітеті відпо-
відної ради подає до ФДМУ такі 
документи та матеріали:

— заяву;
—  копію рішення відповідної 

ради про затвердження перелі-
ку об’єктів права комунальної 
власності, які можуть надавати-
ся у концесію (у разі реєстрації 
концесійного договору щодо 
об’єкта права власності);

—  копію концесійного дого-
вору.

У разі зміни даних, що вно-
сяться до реєстру концесійних 
договорів, концесієдавець по-
дає до Фонду відповідну інфор-
мацію, про що робиться відміт-
ка у реєстрі.

Звертаємо особливу увагу на 
необхідність реєстрації конце-
сійного договору у виконавчому 
органі відповідної ради.

З метою актуалізації даних 
реєстру концесійних договорів 
концесієдавцям комунального 
майна необхідно надати до 
ФДМУ відповідну інформацію 
згідно з вимогами Положення.

 
Наталія ВОЛОШИН,  

начальник відділу 
економічного розвитку і 

торгівлі Тернопільської РДА. 

25 жовтня  2015 року на 
Україну очікують місцеві ви-
бори. Місцеві вибори є віль-
ними та відбуваються на 
основі гарантованого Кон-
ституцією України та Зако-
ном України “Про місцеві ви-
бори” загального, рівного і 
прямого виборчого права 
шляхом таємного  голосу-
вання.

Право голосу на виборах  ма-
ють громадяни України, які мають 
право голосу відповідно до статті 
70 Конституції України, належать 
до відповідної об’єднаної сіль-
ської, селищної, міської територі-
альної  громади та проживають на 
території населеного пункту (села 
або селища), де за рішенням 
об’єднаної сільської, селищної, 
міської територіальної громади 
проводяться такі вибори.

Документом, який посвідчує 
особу, підтверджує громадянство 
та засвідчує місце проживання ви-
борця на місцевих виборах, є: 

1) паспорт громадянина Украї-
ни;

2) тимчасове посвідчення гро-
мадянина України  (для осіб, не-
давно прийнятих до громадянства 
України).

Належність громадянина до 
відповідної територіальної грома-
ди та проживання його на відпо-
відній території визначається його 
зареєстрованим місцем прожи-
вання.

Місцеві вибори є рівними. Гро-
мадяни України беруть участь у 
відповідних місцевих виборах на 
рівних засадах.  Кожен виборець 
на відповідних місцевих виборах 
має один голос.

Виборець на відповідних місце-
вих виборах може використати 
свій голос тільки на одній виборчій 
дільниці, на якій він включений до 
списку виборців. Участь громадян 
України у місцевих виборах є до-
бровільною. Ніхто не може бути 
примушений до участі чи неучасті 
у місцевих виборах.

Виборець, який на день вибо-
рів перебуває за межами населе-
ного пункту, в якому він проживає, 
участі у місцевих виборах не бере, 
крім випадків, коли виборець 
включений до списку виборців на 
спеціальній виборчій дільниці.

Виборцю, який внесений до 
списку виборців на виборчій діль-
ниці, але за віком, у зв’язку з інва-
лідністю чи за станом здоров’я не 
здатний пересуватися самостійно, 
дільнична виборча комісія надає 

можливість голосувати за місцем 
перебування  (проживання) цього 
виборця.

Кожен виборець може зверну-
тися безпосередньо до органу 
ведення Державного реєстру ви-
борців  про уточнення персональ-
них даних, а також щодо наявнос-
ті або відсутності відмітки про по-
стійну нездатність виборця само-
стійно пересуватися.

Служба розпорядника Держав-
ного реєстру виборців Централь-
ної виборчої комісії на офіційному 
веб-сайті «Державний реєстр ви-
борців» створила  програмний ре-
сурс «Особистий кабінет вибор-
ця», де кожен виборець може пе-
ревірити свої персональні дані, не 
виходячи з власної оселі, за умови 
наявності доступу до глобальної 
інформаційної мережі інтернет.

Якщо у вас виникли питання, 
пов’язані з Державним реєстром 
виборців, звертайтеся за телефо-
нами : 43-59-59 та 43-59-82 або 
особисто завітайте до нас за 
адресою: м. Тернопіль, майдан 
Перемоги, 1, каб. №118 (1 по-
верх).

Володимир ДОРОШЕНКО, 
начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців.

Місцеві вибори наближаються
Це важливо ●

Актуалізація даних реєстру 
концесійних договорів

Оголошення ●
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Податкові новини ●Мобілізація ●

18 серпня завершується 
шоста хвиля часткової мо-
білізації в Україні. Про її 
хід, проблеми, з якими сти-
кається військовий коміса-
ріат, розповідає військовий 
комісар Тернопільського 
об’єднаного міського  
військового комісаріату, 
підполковник Сергій  
Гаврилюк.

— Яка ситуація сьогодні в 
Тернополі і Тернопільському 
районі щодо шостої хвилі 
часткової мобілізації?

— Шоста хвиля мобілізації за-
вершується 18 серпня. Станом 
на 13 серпня планове завдання 
виконано на 28,5%. Тернопіль-
ська область у питаннях мобілі-
зації, на жаль, продовжує пасти 
задніх.

— Як визначають кількість 
мобілізованих в області, яких 
слід подати? Скрізь же ця 
цифра, мабуть, різна?

— Так, усе залежить від кіль-
кості мобілізаційних ресурсів. 
Тобто від числа тих, хто був при-
званий у попередній черзі мобі-
лізації. Через це у кожній облас-
ті планове завдання є різним. У 
нас досить-таки високі показни-
ки. Хоча в першій та другій черзі 
мобілізації від нас пішло дуже 
мало людей. Так, дехто записав-
ся у добровольчі батальйони, 
але через військкомат ми прак-
тично тоді не призивали, бо бу-
ли резервною областю і подава-
ли тільки гостродефіцитні спеці-
альності.

— Як саме проходить про-
цедура оповіщення: чи має 
право працівник військкомату 
вручати повістку, приміром, у 
маршрутці?

— Хочу ще раз наголосити, 
щоб більше не виникало запи-
тань: оповіщення проводиться 
військовим комісаріатом і його 
працівниками, крім того, праців-
никами ЖЕКів чи головами сіль-
рад. Не обов’язково, щоб 
військовозобов’язаний отримав 
персональну повістку. Опові-
щення проводиться різними спо-
собами. Це і вручення персо-
нальної повістки (за місцем про-
живання та місцем роботи), пу-
блікування указу Президента 
України в газеті. Це також вва-
жається, що людина оповіщена. 
Не суперечить вимогам чинних 
норм законодавства вручення 
повістки на зупинці чи в тролей-
бусі. Тобто процедура оповіщен-
ня не визначена жодним керів-
ним документом, але, згідно з 
нашими документами, військо-
вий комісар зобов’язаний вжити 
всіх заходів з метою оповіщення 
в ідпов ідної  к ількост і 
військовозобов’язаних. На жаль, 
враховуючи ухиляння від мобілі-
зації, я вимушений викликати 
100% військовозобов’язаних. 
Хоча необхідно було викликати 
приблизно 5% від загальної кіль-
кості. Не йдуть люди, і я цього 
не розумію. Ніби всі свідомі, всі 
патріоти, але призиватися по 
мобілізації чомусь нікому.

— Якщо людина не отрима-
ла повістки, так би мовити, на 
руки, її можуть оголосити у 
розшук?

— Можуть. Наведу приклад. 
Сказав працівник ЖЕКу, який 
проводив оповіщення, мовляв, 
товаришу Сидоров Іван Івано-
вич, завтра вам необхідно при-
йти до військового комісаріату, 
розпишіться за повістку. Якщо 
людина відмовилась отримати 
повістку, то представник ЖЕКу 
повідомляє, що вона оповіщена 
усно і від отримання повістки 
відмовилась. Це вже є підста-
вою оголосити людину в розшук 
й оформити на неї примусовий 

привід. Тобто працівники право-
охоронних органів мають право 
затримати цю особу і привезти у 
військовий комісаріат. Але це не 
означає, що ця людина піде точ-
но служити в АТО. Вона 
обов’язково буде направлена 
для проходження військово-
лікарської комісії.

— От саме про медичну ко-
місію. Зараз дуже часто гово-
рять про те, що повістки по-
декуди приходять навіть інва-
лідам. Чому так стається?

— Справа в тому, що інвалід-
ність у нас встановлює експерт-
на комісія, а непридатність до 
військової служби визначає 
військово-лікарська комісія. Це 
трішки різні оцінки. Тому людина 
має прийти до нас, принести ко-
пію посвідчення інвалідності, ви-
писку, на підставі якої ця інва-
лідність була встановлена. І все. 
Ми визнаємо його непридатним 
і більше чіпати не будемо.

— А якщо людина не може 
ходити?

— Є пошта. Зрозумійте пра-
вильно: у нас 20 років руйнува-
ли систему обліку не тільки у 
військкоматі, а взагалі в держа-
ві з метою зниження обороноз-
датності. Зараз ми намагає-
мось усе почати заново, тому й 
на медкомісію запрошуємо ба-
гатьох. Але ж ви не бачили, 
щоб когось відправили на Схід 
без ноги чи на інвалідній коляс-
ці? Ми зараз створюємо елек-
т р о н н у  б а з у 
військовозобов’язаних, аби не 
було жодних казусів. Так, у нас 
бувало й таке, що виписували 
повістки й тим, хто вже давно 
служить, за що я неодноразово 
вибачався персонально. Тут у 
чому річ: частина наших солда-
тів служить в АТО у колишніх 
добровольчих батальйонах, які 
призивали не через військко-
мат, тому я не маю щодо них 
жодної інформації. А вони у ме-
не числяться в базі як ті, які 
підлягають призову по мобілі-
зації. Не потрібно робити з 
цього трагедію.

— Що відбувається після 
проходження медичної комі-
сії?

— Медична комісія може ви-
знати людину або придатною, 
або обмежено здатною до вій-
ськової служби. Це також дуже 
суттєво. Є перелік хвороб, згід-
но з наказом міністра оборони, 
на підставі яких людина визна-

ється придатною, обмежено 
здатною або непридатною.

—  Що таке обмежена здат-
ність?

— Це означає, що людина мо-
же служити  в армії, але окрім, 
наприклад, десантних військ, 
морського флоту. А от у піхоті, 
артилерії, в автомобільних вій-
ськах вони мають служити, а го-
ловне — можуть це робити за 
своїм станом здоров’я. Люди ж 
цього, на жаль, не розуміють.

— Добре, уявімо, що люди-
ну визнали придатною, куди її 
далі направляють?

— Якщо людина придатна за 
станом здоров’я, то ми починає-
мо проводити іншу роботу. В 
процесі спілкування визначаємо, 
чи вона не має права на від-
строчку по мобілізації. Вивчаємо 
сімейний стан: можливо, чоловік 
виховує троє дітей чи на утри-
манні дитина-інвалід. Ми все 
аналізуємо і просто так нікого не 
відправляємо. Аж після цього 
людині вручається бойова пові-
стка, на якій вказується, коли і 
на котру годину необхідно при-
йти для призову по мобілізації. 
Хоч і це не означає, що людина 
поїде точно служити в АТО. Спо-
чатку її відправляють у навчаль-
ний центр. Здебільшого з Тер-
нополя направляємо у Львівську 
та Рівненську області. А там уже 
визначають у певні роди військ і 
починають вчити військової 
справи.

— Чи законно публікувати у 
ЗМІ списки осіб, яких розшу-
кує військкомат?

— Ми не публікуємо списків 
розшуку, а запрошуємо грома-
дян прибути у військовий комі-
саріат. Це ж різні речі. Ми не 
розголошуємо персональних да-
них. Бо я як військовий комісар 
зобов’язаний вжити всіх заходів, 
щ о б  о п о в і с т и т и 
військовозобов’язаних. Це не є 
моєю примхою, є план для того, 
щоб тих хлопців, які вже рік слу-
жать на передовій, замінити. Як-
що ми зараз не призвемо тієї 
кількості людей, яку призвали 
під час третьої хвилі, то не буде 
кому замінити хлопців у зоні 
АТО. А вони також хочуть додо-
му… На жаль, наш народ цього 
не розуміє. Чую часто: от коли 
москаль стоятиме на Збручі, то-
ді ми підемо. Але тоді вже не 
буде куди йти.

— Чи є зараз хлопці, які не-
суть покарання через ухилян-

ня від мобілізації?
— У нас зараз засуджено на 

один рік позбавлення волі двоє 
осіб з нашого батальйону тери-
торіальної оборони, які відмови-
лися їхати в зону АТО. Та, прав-
да, вирок ще не вступив у закон-
ну силу, буде апеляція. Але суд 
першої інстанції виніс таке рі-
шення. Крім того, в нас понад 
тридцять кримінальних справ. 
Бо люди пройшли медичну комі-
сію, визнані придатними, не ма-
ють права на відстрочку, отри-
мали повістку і не прибули на 
відправлення. Це або вседозво-
леність, або нерозуміння. Як так, 
отримати всі документи і не 
з’явитися? Це, як мінімум, неро-
зумно.

— До речі, яка заробітна 
плата у наших хлопців, що 
пішли служити?

— Від 2500 гривень у нас міні-
мальне грошове забезпечення 
рядового військовослужбовця на 
першому році служби. Але є 
один нюанс: повністю такі гроші 
людина буде отримувати не од-
разу в перший місяць. Ця сума 
“набігає” за рахунок преміюван-
ня, а премія виплачується в на-
ступному місяці за попередній. 
Тобто, в перший місяць зарпла-
та “по мінімуму”, але потім вояк 
отримуватиме повноцінну заро-
бітну плату. Крім того, коли лю-
дина прибуває в зону АТО, кож-
ному солдату виплачується 3000 
гривень. А якщо він виходить на 
бойове завдання, йому виплачу-
ють 1000 гривень за добу. Якщо 
він знищить певний вид техніки 
ворога — йдуть доплати. Крім 
того, нараховується ще й заро-
бітна плата за місцем роботи 
(приблизно 2500 гривень), якщо 
людина була оформлена. Хоча 
ми намагаємось усіх працевла-
штувати до відправлення. Тепер 
порахуйте, скільки в підсумку. 
Навіть я не маю такої зарплати, 
хоч уже 33 роки служу в армії 
(тернопільський воєнком отри-
мує 5 тис. 900 гривень — авт.).  
До речі, зараз проводиться на-
бір на військову службу за контр-
актом у Тернопільську 44-ту 
бригаду. Крім того, ми запрошу-
ємо за контрактом тих хлопців 
(до 30 років), які хочуть служити 
в десантних військах. До речі, в 
44-ій бригаді буде також пожеж-
ний підрозділ, який точно не по-
їде в зону АТО, бо він має охо-
роняти від пожеж тут. Тому є 
потреба у військовозобов’язаних 
за  контрактом. Отож, хто не хо-
че йти в АТО по мобілізації, не-
хай приходять до мене — ми їх 
оформимо за контрактом у по-
жежний взвод.

— Розкажіть, чи дійсно пра-
цівники військкомату пере-
кривали деякі торгові центри 
Тернополя та вручали пові-
стки?

— У торговий центр поїхала 
одна група (три чоловіки)  — це 
працівники Тернопільського об-
ласного і міського військових 
комісаріатів та представник мілі-
ції. Вони перевіряли документи і 
вручали повістки жителям об-
ласті, на що мали повне право. 
Але, звісно, про перекриття мо-
ва й близько не йшла. Ну як ви 
собі уявляєте, скільки потрібно 
мати екіпажів, щоб перекрити 
все приміщення? А журналістам 
дай лише сенсацію. Десь випад-
ково вручили повістку людині, 
яка померла, то я потім сам ви-
бачався перед родиною. Зрозу-
мійте, бувало, що за одну ніч мої 
люди виписували по 12 тисяч 
повісток. Як думаєте, можливо 
все перевірити? Тому трапля-
ються такі ситуації, але з цього 
не треба робити трагедії. 

Тетяна КОЛЕСНІК.

Сергій Гаврилюк:  
“Мобілізаційний план  

для того, щоб замінити хлопців, 
які вже рік на передовій”

Військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського 
військового комісаріату, підполковник Сергій Гаврилюк.

У місцевий бюджет 
надійшло 45 

мільйонів гривень 
єдиного податку 
У місцевих бюджетах Тернопо-

ля та Тернопільського району 
майже 45 мільйонів гривень — і 
це лише сплачений платниками 
єдиний податок. 

Нині позитивну динаміку щодо 
сплати цого податку демонстру-
ють як юридичні особи-спрощенці, 
так і фізичні особи — підприємці. У 
порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, до бюджету надій-
шло на 8, 9 млн. грн. більше.

Довідково: протягом семи мі-
сяців 2015 року підприємці — фі-
зичні особи, які перебувають на 
обліку в Тернопільській об’єднаній 
ДПІ, сплатили 31, 7 млн. грн. єди-
ного податку, юридичні особи — 
майже 13,2 млн. грн.

“Мільйонники”  
теж помиляються
Звітність суб’єктів господарю-

вання — юридичних осіб щодо по-
датку на прибуток, у яких доходи 
складають більше 20 мільйонів, 
була піддана камеральним пере-
віркам (довідково: камеральною 
вважається перевірка, яка прово-
диться у приміщенні податкової 
інспекції виключно на підставі да-
них, зазначених у податкових де-
клараціях). По 29 підприємствах 
встановлені порушення на загаль-
ну суму близько 400 тис. грн. Про 
це інформувала начальник відділу 
податку на прибуток Тернопіль-
ської ОДПІ Олеся Гураль.

Камерально перевірялась і 
звітність по місцевих, ресурсних, 
рентних та неподаткових плате-
жах. Як зазначила начальник від-
ділу Мар’яна Андрійчук, з початку 
року складено 620 актів переві-
рок та донараховано 586 тис. грн. 
штрафних санкцій.

Платникам 
повернули 49 

мільйонів гривень 
податку

За інформацією відділу від-
шкодування ПДВ Тернопільської 
ОДПІ, впродовж січня — липня 
2015 року 44-м платникам від-
шкодовано з бюджету на їх рахун-
ки 49,1 млн. грн. податку на до-
дану вартість. 

Автоматичне бюджетне від-
шкодування отримав 21 платник 
на суму 26, 1 млн. грн. Нагадає-
мо, що у 2014 році загальна сума 
відшкодування складала за цей 
же період 27,6 млн. грн., а лише 
4 платники відповідали критеріям 
“ПДВ — автомату”, яким держава 
повернула 12 млн. грн. податку.

Повідомлення  
про прийняття 

працівника на роботу можна 
подавати засобами електро-
нного зв’язку з використанням 
електронного цифрового під-
пису. 

У зв’язку з набранням чинності 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2015 року 
№413 “Про порядок повідомлен-
ня Державній фіскальній службі 
та її територіальним органам про 
прийняття працівника на роботу” 
платникам можна подавати пові-
домлення про прийняття праців-
ника на роботу засобами елек-
тронного зв’язку з використанням 
електронного цифрового підпису 
відповідальних осіб відповідно до 
вимог законодавства у сфері 
електронного документообігу та 
електронного підпису.

Ці документи подаються ана-
логічно до схеми подачі інших 
електронних звітних даних відпо-
віднодо чинного законодавства.

Платники податків м. Тернопо-
ля та Тернопільського району мо-
жуть отримати безкоштовні ключі 
електронного цифрового підпису 
у відділі реєстрації користувачів 
при ГУ ДФС у Тернопільській об-
ласті за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Білецька,1, кім. 122, контак-
тний тел. (0352) 23-53-61.

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної  

ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області.
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Жнива в агроформуваннях 
та фермерських господар-
ствах Тернопільського ра-
йону наближаються до фі-
нішу. На хлібозбиранні у 
цьому році залучено 53 
зернозбиральні комбайни, 
з них 39 високопродуктив-
них іноземного виробни-
цтва, 44 жниварки. Наван-
таження на  один комбайн 
146 гектарів. До прийому  
нового урожаю готові 77 
зерноочисних машин, 13 
преспідбирачів. На тран-
спортуванні зерна зайнято 
227 вантажних автомобілів 
й тракторів. Додатково на 
період  обмолоту колоско-
вих залучено 24 комбайни 
з приватного сектору.

Цьогорічні жнива в ПП “Агро-
фірма “Медобори” стартували  
на свято Івана, 7 липня. Почали 
зі збирання озимого ріпаку, 
який обмолотили двома ком-
байнами за лічені дні на усій 
300 — гектарній площі. Середня 
врожайність його перевищує 30 
цнт з га, а гороху — 48  центне-
рів. На збиранні урожаю  пра-

цює практично уся техніка  гос-
подарства. У нинішньому році 
машинно-тракторний парк ПП 
“Агрофірма “Медобори” попо-
внили потужним зернозбираль-
ним комбайном “Claas”,  тепер 
навантаження  на один комбайн 

в середньому 
500 гектарів. 
В полі по-
вний світло-
вий день 
п р а ц ю ю т ь  
комбайнери 
та іх помічни-
ки Володи-
мир Дуби-
нецький, Ва-
лерій Федо-
рович, Бог-
дан Вітровий, 
Володимир 
Олійник. На 
перевезенні  
урожаю  тру-
дяться водії 
Володимир 
Я к и м о в и ч , 
Михайло Ку-
рило, Василь 
Г у м е н н и й , 
т ра к торис т 
Андій Сухо-
вер.

 До при-
ймання  но-
вого урожаю 
багато зро-
блено на то-
ці: відремон-
тували усі 
зерноочисн і 

механізми та сушильні  агрега-
ти, забетонували майданчики, 
побілили усі складські примі-
щення. На підготовці токового 
господарства старанно працю-
вали будівельники Михайло Ка-
линюк, Михайло Бобко, Зіновій 

Канак, Олег Антонюк, Віктор Ха-
мут, Любомир Торанський. Сум-
лінно працює завідуюча током 
Любов Суховер, її помічники 
Петро Рибак, Андрій Сопільник.

Цьогорічні погодні умови 
сприяли добрій вегетації рос-
лин і показують хороші види на 
урожай усіх культур: на полях 
дозріває соя, просо, кукурудза, 
гречка та інші колоскові й тех-
нічні культури. В агрофірмі їх 
вирощують не лише на продаж, 
але й для виробництва  круп — 
мають два потужних  цехи. Важ-
ливо це й для тваринницької 
галузі. У господарстві утриму-
ють 297 голів  великої рогатої 
худоби, з них 150 дійних корів, 
займаються й свинарством. Го-
тують до здачі реконструйоване 
приміщення для  свиноматок.

— Завершено обмолот  230 
гектарів ярого ячменю, — каже 
керівник  агрофірми, заслуже-
ний працівник сільського госпо-
дарства України Володимир 
Крупніцький, — а також озиму 
пшеницю, а це більше,  ніж пів-
тисячі гектарів. Треба й про 
якісне насіння подбати, зерно-
фураж, а  головне  — вчасно й 
без затримки розрахуватися з 
майже  тисячею пайовиками, 
адже орендуємо землі в п’яти 
селах Скоморохівської та Миш-
ковицької сільських рад. “Медо-
бори” жнивують оперативно, 
відповідально й старанно.

Жнивують “Медобори”

Завідуюча током Любов Суховер.

 Водій Дмитро Дяченко  
ПП “Агрофірма “Медобори”.

Комбайнер Богдан  Вітровий, помічник комбайнера  
Володимир Олійник та водій Василь Гуменний.

За ініціативи Тернопільсько-
го міськрайонного центру 
зайнятості відбувся День 
відкритих дверей на вироб-
ництві товариства з обмеже-
ною відповідальністю “Тер-
вікнопласт”, яке знане в 
Україні під торговою маркою 
“Вікнар’off”. У заході взяли 
участь директор обласного 
центру зайнятості Петро Хи-
мейчук, директор Тернопіль-
ського МРЦЗ Анатолій Кури-
ляк, 31 безробітний терно-
полянин, у тому числі 7 
учасників АТО та 5 інвалідів.

Відкрив захід директор облас-
ного центру зайнятості Петро Хи-
мейчук, який розповів присутнім 
про те, що служба зайнятості 
Тернопільщини дбає, аби робото-
давці якнайшвидше знайшли по-
трібних працівників, а шукачі ро-
боти – прийнятні місця праці та 
зазначив, що подібні заходи та-
кож спрямовані на формування 
позитивного іміджу підприємств, 
дають можливість безробітним 
безпосередньо на виробництві 
ознайомитись із робочими місця-
ми, особливостями праці, вимо-
гами до робітників. 

— На підприємство за сприян-
ням міськрайонного центру за-
йнятості цьогоріч уже працевла-
штовано 27 осіб з числа безро-
бітних, — зазначив директор 
МРЦЗ Державної служби зайня-
тості України Анатолій Куриляк. – 
Служба зайнятості може організу-
вати підготовку необхідних пра-
цівників як на самому виробни-
цтві, так і в центрах професійно-
технічної освіти.

— Сьогодні компанія 
“Вікнар’off” – один з найбільших 
виробників металопластикових 
конструкцій в Україні. Завод 
площею 12 тис. кв. м. у місті 
Тернополі виготовляє на місяць 
понад 50000 виробів різних ти-
пів: вікна, балконні та вхідні 
двері, балконні скління, кон-
струкції складної конфігурації, 

— розповів про товариство його 
директор Володимир Бліхар. — 
Для їх виготовлення використо-
вуються високоякісні матеріали 
найбільш відомих європейських 
виробників – профілі Aluplast 
(Німеччина), Viknaroff (Україна), 
фурнітура FUHR, Siegenia-Aubi 
(Німеччина), Accado (Туреччи-
на), скло Guardian (Німеччина), 
Pilkington (Британія) тощо. Ви-
готовляються конструкції на ви-
сокотехнологічному німецькому 
та австрійському обладнанні. 
Уся продукція “Вікнар’оff” про-
ходить багаторівневий контр-
оль, що дозволяє зберігати її 
якість на максимально високо-
му рівні та відповідати вимогам 
ДСТУ і європейським стандар-
там.

Директор “Тервікнопласт” та-
кож розповів про перспективи 
розвитку підприємства, умови 
праці та її оплати, соціальне за-
безпечення працівників.

Начальник відділу кадрів това-
риства Віктор Олійник поінфор-
мував про те, що на підприємстві 
є вільні робочі місця для 10 
монтажників-складальників ме-
талопластикових конструкцій та 
вантажників, у т.ч для інвалідів, 
організовано стажування праців-
ників, зарплата 2,5-5 тисяч грн, є 
гуртожиток, оплачуються лікар-
няні, є можливість довезення до 
мікрорайону міста, де розміщені 
цехи.

Цікавою для відвідувачів була й 
екскурсія підприємством, адже 
вони побачили весь процес ви-
робництва: від складів комплек-
туючих до готової продукції; по-
спілкувалися з працівниками; на-
очно ознайомилися із умовами 
праці.

Представники роботодавця 
провели співбесіди із тими, хто 
зацікавився пропозиціями робо-
ти. На даний час вирішується пи-
тання працевлаштування 10 без-
робітних після попереднього ста-
жування у роботодавця безпосе-
редньо на робочому місці.

Соціальні програми 
ТОВ “Тервікнопласт”

У дні відкритих дверей у “Тервікнопласт” взяли участь  
директор обласного центру зайнятості Петро Химейчук  

(третій справа), директор Тернопільського МРЦЗ  
Анатолій Куриляк (крайній справа).

Управління соціального захисту населення Тернопільської 
райдержадміністрації на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 31.03.2015 року №179 “Про затвердження Порядку ви-
користання коштів, передбачених у державному бюджеті  для здій-
снення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 
антитерористичної операції ( крім військовослужбовців, звільнених 
у запас або відставку)” повідомляє, що з метою забезпечення  со-
ціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної опе-
рації пропонується широкий вибір професій у навчальних закладах, 
установах  та громадських організаціях для бажаючих пройти пере-
підготовку та професійне навчання за такими спеціальностями:

бармен, бджоляр, охорона та безпека праці, електрогазозвар-
ник, електромонтер з ремонту електроустаткування, оператор 
комп’ютерного набору та  графіки, кухар, муляр- штукатур, 
машиніст(кочегар), менеджмент малого бізнесу, машиніст крана 
автомобільного, зварник ручного зварювання, мануальний маса-
жист, оператор заправних станцій, офіціант, пекар, перукар, плодо-
овочівник, система теплоізоляції будівель, слюсар з ремонту газо-
вого устаткування, слюсар з ремонту автомобілів, столяр будівель-
ник, стропальник, токар, тракторист — машиніст сільськогосподар-
ського виробництва (категорії А1, А2, В1, В2, В3,Д1,Е1,Н), 
плиточник-лицювальник.

За детальною інформацією звертатися за адресою: м. Терно-
піль, вул. М. Кривоноса, 14, тел. 53-25-02.

Оголошення ●
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Смачного! ●

Традиції ●

Огірки  
в томатному соусі

Для маринаду потрібно:
200 г цукру,
200 г оцту,
200 г соусу томатного,
100 г олії,
2 ст. л. солі,
1,5 л. води.
Маринад закип’ятити і залити 

ним огірки. Стерилізувати 10-15 
хв. Банки закрити металевими 
кришками, перевернути догори 
дном і вкрити покривалом.

Кабачки  
по-корейськи

3 кг кабачків, 7 морквин на-
терти на тертці для корейської 
моркви. 

Додати:
1 пачку кетчупу “Чілі”,
1 пачку кетчупу “Лагідний”,
1 пачку приправи до корей-

ської моркви,
1 ст. л. солі,
200 г цукру,
200 г олії,
100 г оцту.
Кабачки очистити від м’якоті, 

якщо кабачок зрілий, то зняти 
шкірку.

Все вимішати і варити 30 хв. 
Коли притушиться, додати почи-
щені 2 головки часнику і ще 10 
хв. тушити. Накладати в банки і 
стерилізувати 15 хв.

Салат з кабачків  
і шампіньйонів

3 кг кабачків порізати кубика-
ми, додати 2 ст. л. солі, ретельно 
перемішати і залишити на 2 год.

1 кг шампіньйонів порізати на 
4 частини, залити, кип’ятком і за-
лишити на 1 год.

800 г цибулі, 800 г моркви, 
250 г олії тушити до готовності.

Відцідити кабачки і гриби, пе-
ремішати з морквою і цибулею.

Додати:
250 г оцту,
250 г цукру,
сіль, перець за смаком.
На дно банки покласти лавро-

вий лист, перець горошком, пе-
рець духмяний. Стерилізувати 
0,5 л. банку 45 хв.

Салат з капусти  
і грибів

5 кг капусти, 
1 кг моркви,
1 кг цибулі,
0,5 л. олії,
100 г цукру,
200 г оцту,
сіль до смаку,
1 л. грибів  (шампіньйони по-

трібно перерізати на 4 частини).
Перемішуємо все це і тушимо 

10 хв. Оцет додаємо в кінці. На-
кладати в банки і стерилізувати 
10 хв.

Кабачки в аджиці
5 кг кабачків порізати кубика-

ми,
2 кг помідорів, 10 шт.  перцю 

болгарського, 1 шт. паприки, 2 
головки часнику. Перемолоти і 
перемішати з кабачками.

Додати:
250 г олії,
100 мм оцту,
250 г цукру,
100 г солі,
Все це кип’ятити на малому 

вогні 25-30 хв.
Накладати в банки і стерилізу-

вати 0,5 л. банку від 1 год. до 1,5 
год.

Консервації на зиму

Літні ночі, літні небеса,
Літня спека, гір зелені схили...
Лиш погляньте, скрізь 

яка краса!
Літні настрої усе заполонили.

Літо бродить по кутках усіх,
Барв яскравих не шкодує

 зовсім.
Роздає всім літо літній сміх

І купає все у літніх росах.
Дух спирає літній аромат
Полуниць, рум’янку, 

яблук, квітів,
Літній вітер зазирає в сад,
Заплітає літо в пишні віти...

Оксана ВОРКУН,  
учитель Петриківської 

ЗОШ І-ІІ ст. 

Літо
Вірш з конверта ●

Нині є чимало розрекла-
мованих продуктів, які ні-
бито корисніші за масло 
(спреї, маргарини...) і на-
віть зовні майже не відріз-
няються від нього. Однак 
це все штучні замінники, 
корисність яких — питання 
спірне. У справжньому 
маслі містяться найважли-
віші для організму вітамі-
ни А, Д і Е.

* Вживання масла благодат-
но впливає на зір, стан шкіри і 
концентрацію уваги. Крім того, 
масло надає підтримку централь-
ній нервовій системі значно біль-
шу, ніж маса спеціальних харчових 
добавок. Дієтологи стверджують: 
щодня необхідно з’їдати двадцять 
грамів масла. Головне — щоб воно 
було натуральним.

* На що ми дивимося насампе-
ред, вибираючи продукт? На його 
склад. У натуральному вершково-
му маслі не перелічують різних 
рослинних олій, як у маргарині. 
Склад масла лаконічний: незбира-
не молоко і вершки.

* Якщо на пачці не написано 

“масло” — це теж привід задумати-
ся, чи не маргарин, бува, всереди-
ні.

* Натуральне масло з коров’ячого 
молока завжди дорожче від замін-
ників.

* Якщо є можливість відкрити 
продукт (наприклад, на ринку про-
дають масло на вагу), подивіться 
на його колір. Він не має бути ні 
надто жовтим, ні інтенсивно бі-
лим.

* Натуральне масло буде твер-
дим на дотик. Ще візьміть на за-
мітку: коров’яче масло не за-
бруднить упаковку, коли ви її 
розгорнете. Також воно не при-

стає до ножа.
* Варто звернути увагу на тер-

мін придатності продукту. 
Коров’яче масло на вагу може 
зберігатися днів десять, не до-
вше. Якщо воно в металевій бан-
ці, то не більше трьох місяців. 
Коли ви дивитеся на упаковку і 
бачите, що виробник обіцяє три-
валіші терміни, значить, тут є кон-
серванти.

* У домашніх умовах теж мож-
на “розкусити” підробку. Якщо це 
масло, отже, танутиме рівномір-
но, а от якщо на поверхні виника-

ють крапельки — це маргарин.
* Коли справжнє вершкове мас-

ло з холоду потрапляє в тепло — 
воно не стає одразу м’яким. На 
відміну від маргарину, який швидко 
починає танути (через рослинні 
жири).

* Зроблене з якісних вершків 
масло тверде і гладке на дотик. На 
зрізі воно блискуче, без розшару-
вань.

* І, нарешті, натуральне масло 
не повинно кришитися, як тільки 
його вийняли з холодильника. 
Справжнє масло намазується на 
хліб щільним однорідним шаром.

* Консерви, копченості, ва-
рення. Ці продукти лише за-
ймають простір, якого завжди 
бракує в холодильнику.

* Тверді овочі (картопля, 
морква, цибуля) потрібно збе-
рігати в плівці або пластиковій 
коробці, але не в холодильни-
ку, де вони швидше зіпсують-
ся.

* Дині та гарбуз від збері-
гання в холодильнику не ста-
ють кращими.

* Тропічні фрукти, бо при 
низьких температурах фрукти 
загнивають і виділяють шкідли-
ві речовини. Краще покласти 
цитрусові на полицю в шафу. 
Не люблять цього також грана-
ти і хурма. Ці фрукти краще за-
горнути в кілька шарів паперу і 
зберігати в сухому місці при 
кімнатній температурі

* Шоколад і цукерки. На їх 
поверхні при низькій темпера-
турі виступає конденсат, потім 
він висихає, а на поверхні за-
лишаються дрібні кристалики 
цукру, так би мовити, шоколад 
“сивіє”. Їсти його можна, але 
він не такий смачний.

* В оливковій олії на холоді 
з’являться пластівці, вона стає 
несмачною.

 * Мед, бо холод вбиває всі 
його корисні властивості.

* Якщо ви зберігаєте часник 
в холодильнику, то різко  
скорочуєте термін його придат-
ності. Якщо ви будете тримати 
часник в коморі, то він збере-
жеться протягом двох місяців. 
До того ж, від знаходження в 
холодильнику у часнику може 
зіпсуватися смак і з’явитися 
цвіль. 

До речі ●

Продукти, які не можна 
зберігати в холодильнику

Тепер на ринку продають 
мед різних кольорів. Хочеть-
ся вибрати якісний мед, ко-
рисний для здоров’я, дові-
датися про характеристики 
сортів.

Купуючи мед, скористайтесь 
нашими порадами. Для визначен-
ня якості меду треба брати до 
уваги його колір, смак, аромат, 
натуральність, в’язкість, наявність 
домішок і зрілість.

Колір меду залежить від рос-
лини, з квітів якої зібрано нектар, 
а також від часу його збирання. 
Він може бути прозорим, світлим, 
темно-коричневим або майже 
чорним. При короткому, але ще-
дрому взятку мед світлий, приєм-
ний на смак. Як правило, чим 
світліший мед, тим вища його 
якість. Колір меду визначають ві-
зуально та поділяють на такі гру-
пи:

* безколірний (прозорий, бі-
лий) - білоакацієвий, малиновий, 
з білої конюшини;

* світло-бурштиновий (світло- 
жовтий) — липовий, червоноко-
нюшиновий, польовий, щавлієвий 
і буркуновий;

* темно-бурштиновий (темно- 
жовтий) — гречаний, вересовий, 
каштановий, лісовий;

* бурштиновий (жовтий) — гір-

чичний, соняшниковий, люцерно-
вий, луговий;

* темний з різними відтінками 
падевий, вишневий.

Смак меду різних сортів нео-
днаковий, бо його роблять бджо-
ли різних порід. Натуральний квіт-
ковий мед всіх сортів має приєм-
ний смак і подразнює слизову 
оболонку рота та гортані (терп-
кість). Ці властивості не прита-
манні цукровому меду. Присмак 
меду може бути різноманітний. 
Допускається слабогіркий у ка-
штановому, вербовому та паде-
вому медах. Неприємний смак 
може мати квітковий мед за на-
явності паді. Аромат меду залеж-
но від його походження змінюєть-
ся від пікантного, духмяного, гір-
куватого до сильного, терпкого, 
різкого. На аромат меду вплива-
ють пелюстки квітів або нектар, а 
також вологість і температура по-
вітря, фотосинтез у рослинах та 
інше. Зауважимо, що ароматичні 
речовини з часом зникають.

Натуральність меду на ринках 
визначає спеціальна служба. Але 
його натуральність можна визна-
чити “на око”. Для цього потрібно 
накрутити мед на ложку, з якої він 
не повинен стікати переривчас-
тою цівкою.

В’язкість меду. Для його ви-
значення занурюють у мед ложку 

з температурою 20°С. Потім її ви-
ймають та оцінюють характер сті-
кання з неї меду, який поділяєть-
ся на такі види: рідкий мед — на 
ложці залишається дуже мала 
кількість меду, який стікає дрібни-
ми і частими краплями (білоакаці-
євий, конюшиновий, знітовий, а 
також квітковий, який містить 
більш як 20% води); в’язкий — на 
ложці залишається значна кіль-
кість меду, який стікає витягнути-
ми струмочками, що довго не 
перериваються (більшість сортів 
квіткового меду); дуже в’язкий  на 
ложці залишається значна кіль-
кість меду, який стікає довгими 
цівками.

 Механічні домішки поділяють 
на природні бажані (пилок), при-
родні небажані (бджоли, кусочки 
щільників, лялечки) і сторонні (зо-
ла, волокна, пісок, волоски та ін-
ше). За наявності видимих домі-
шок (бджоли, лялечки, стільники) 
мед необхідно перед реалізацією 
очистити, а в разі забруднення 
сторонніми частинами (зола, во-
лосся, пісок, пил тощо) мед бра-
кують.

“Циганський мед” — це зви-
чайний цукровий мед, зверху яко-
го додають невелику кількість на-
турального. Тому рекомендуємо 
на ринку чи в магазині вимагати 
посвідчення якості меду.

А ви знаєте? ●

Перевіряємо справжність  
вершкового масла

Корисно ●

Як вибрати якісний мед

Старовинні лемківські традиції та побут на цьогорічному фестивалі “Дзвони Лемківщини”  
представляли гостям фестивалю (зліва направо) завідуюча клубом с. Красівка Любов Васусь,  

методист Тернопільського районного будинку культури Наталя Порада, голова осередку  
Всеукраїнського товариства “Лемківщина” в с. Жовтневе Тернопільського району Людмила Гронська.

 Фото Ірини ЮРКО.
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ПРОДАМ
* пшеницю. Тел. (097) 437-

62-86, (093) 283-86-37.
* комбайн СК-5 “Нива” на 

запчастини. Тел.: 49-32-15, 
(099) 193-49-36. 

*молоду дійну корову, після 
другого теляти. Тел.:42-71-79? 
(098) 65-39-335.

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

* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada, 
Chevrolet на виплат. Пенсіоне-
рам і пільговикам знижки. Тел. 
097-800-62-81.

* пшеницю, ячмінь. Тел.: 
(097) 440-06-04.

РОБОТА
* прийму на роботу в СТО 

автослюсаря, автослюсаря-

зварювальника, рихтувальни-
ка, маляра. Тел.: (067) 700-
55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, ле-
беді тощо), ведучі на весілля, 
тамада, народні обряди. Тел. 
098 592-71-01.

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

* лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, 
Тернопільський район,  
Орест Михайлович Лук’янець. 
Тел.: 42-36-32, (068) 539-25-33, 
(097) 207-65-23.

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

* здам в оренду рихтуваль-
ний і малярний цех. Тел.: 
(067) 700-55-02, 51-00-97.

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

* фотозйомка урочистих  

та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у се-
ла, запис на DVD, монтаж фо-
токліпів. Тел. (0352) 54-11-
93.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачений витяг про реє-

страцію права власності на не-
рухоме майно № 21691212 від 

28.01.2009 р., свідоцтво на пра-
во власності від 27.01.2009 р., 
свідоцтво на право власності 
від 28.01.2009 р., витяг про ре-
єстрацію права власності на не-
рухоме майно № 21689797 від 
27.01.2009 р., видані на ім’я По-
годик Тетяни Анатолівни, вва-
жати недійними.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова",  
треба заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

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

Справи приватні ●

Контрольна для дорослих ●

Служба 101 ●

Найближчими днями на терито-
рії області переважатиме надзви-
чайна пожежна небезпека. У зв’язку 
із утриманням  сухої погоди Терно-
пільський РВ УДСНС України у Тер-
нопільській області вкотре закликає 
громадян суворо дотримуватися 
правил пожежної безпеки поблизу 
лісових масивів, посівів зерна та на 
відкритих територіях. Адже найчас-
тіше пожежі у природних екосисте-
мах виникають в результаті люд-
ської недбалості та неуважності. 
Масштабні загоряння можуть мати 
негативні наслідки як для навко-
лишнього середовища, так і для 
людей:  спричинити пожежі буді-
вель, знищити лінії електромереж, 
газо- та нафтопроводів, лісових на-
саджень.

 Пожежі на торфовищах, які та-
кож часто виникають саме внаслі-
док необережного поводження з 
вогнем, як правило, викликають 
значний суспільний резонанс, а їх 
гасіння має довготривалий харак-
тер та потребує значних матеріаль-

них та людських ресурсів.
Аби уникнути пожеж у екосисте-

мах, дотримуйтесь наступних пра-
вил:

— не розводьте багаття у лісі;
— намагайтесь не палити в лісі, 

не кидайте недопалки на землю, 
особливо там, де суха підстилка;

— не залишайте просякнуті бен-
зином та іншими горючими речови-
нами ганчірки;

— не створюйте смітники в лісі та 
на прилеглих територіях, тим біль-
ше, не підпалюйте їх.

Пам’ятайте, що лише висока 
культура поводження з вогнем, до-
тримання правил пожежної безпеки 
позбавить вас від біди і страждань, 
що приносять пожежі.

Будьте пильними та у разі виник-
нення пожежі негайно телефонуйте 
за номером служби порятунку “101”.

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Рятувальники ДСНС України 
застерігають: необережне 

поводження з вогнем є 
причиною масштабних пожеж!

Останнім часом на Укрзаліз-
ниці загострилась ситуація 
щодо випадків дорожньо-
транспортних пригод на заліз-
ничних переїздах. Підтвер-
дженням цього є сумна ста-
тистика аварій, загибелі лю-
дей, які стаються на залізнич-
них переїздах через недотри-
мання водіями транспортних 
засобів Правил проїзду заліз-
ничних переїздів.

Основна причина ДТП — грубе 
порушення водіями автотранспорту 
Правил проїзду через залізничні пе-
реїзди: ігнорування звукових і світ-
лових сигналів, об’їзд шлагбаумів.

Тема безпеки руху та нещасних 
випадків, скільки про це не говори-
ли і не писали, на жаль, не втрачає 
своєї актуальності, особливо остан-
нім часом.

З метою зменшення дорожньо-
транспортних пригод на залізнич-
них переїздах ВП “Тернопільська 
дистанція колії” ДТГО “Львівська за-
лізниця” звертається до всіх меш-
канців області, особливо до водіїв 
транспортних засобів, з проханням 
дотримуватись правил проїзду че-
рез залізничні переїзди, бо необе-

режність призводить до трагедій. 
Особливо звертаємось до людей за 
кермом, які при під’їзді до переїзду 
при забороняючих сигналах схиля-
ються до думки — проїхати. Не ри-
зикуйте! Подумайте, скільки біди та 
горя ви можете неминуче завдати 
тим, кого любите і хто любить вас, 
скільки клопоту, переживань завда-
єте людям, які з вашої вини можуть 
бути причетними до великої траге-
дії.

Пам’ятайте, що порушуючи пра-
вила проїзду через переїзд, ви ста-
вите під загрозу не тільки безпеку 
руху, а й своє? дароване вам Богом 
та батьками, життя. Зважте’водночас 
і на те, що багато людей попри всі 
свої фізичні вади і безліч труднощів, 
використовують кожну можливість 
жити, а ви, маючи від долі хороший 
потенціал і можливості, нехтуєте 
цим неоціненним даром.

Пам’ятайте, що життя — це най-
цінніший дар, який людині, дається 
Богом тільки раз, то ж думайте про 
це щоднини.

Микола СПУРЗА, 
в. о. начальника ВП 

“Тернопільська дистанція колії 
ДТГО “Львівська залізниця”.

Треба знати ●

Залізничні переїзди — зона 
підвищеної небезпеки!

Тривають канікули. Діти 
більше вільного часу  стали 
проводити на свіжому пові-
трі.  Здебільшого підлітки 
залишаються наодинці зі 
своїми проблемами, зрос-
тає число тих, чия поведін-
ка виходить за межі право-
вих та моральних норм.

Тому з метою попередження 
правопорушень серед дітей, за-
безпечення належного громад-
ського порядку, їх безпеки під 
час відпочинку та оздоровлення, 
проведення масових заходів у 
період літнього оздоровчого се-
зону, з 1 червня по 31 серпня 
цього року органами внутрішніх 

справ проводиться профілактич-
на операція “Літо”.

У період літніх шкільних кані-
кул  переважна більшість дітей 
залишаються  без нагляду до-
рослих. На теперішній час серед 
молоді мають місце такі право-
порушення, як поширення лікар-
ських засобів, ефедрину та його 
похідних, тому міліція постійно 
звертається до працівників ап-
течних кіосків та медичних закла-
дів не продавати дітям та молоді 
ці препарати. Вартові порядку 
звертаються до дорослих неу-
хильно дотримуватись чинного 
законодавства, не продавали пи-
во, алкогольні, слабоалкогольні 
напої та тютюнові вироби дітям. 

Адже кожен з нас відповідає за 
майбутнє покоління. Саме від ва-
шого сумлінного ставлення до 
своїх обов’язків багато в чому 
залежить майбутнє молодого по-
коління, ви несете відповідаль-
ність за вчинки своїх дітей, ра-
зом з дітьми відповідаєте за пра-
вопорушення та злочини, вчинені 
ними. Будьте уважнішими до 
своїх дітей, приділяйте їм якомо-
га більше уваги, щоб зберегти їх 
здоровими, уникнути нещасних 
випадків та травматизму.

 
Тернопільський РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

Операція “Літо”

Підвищення 
 розміру пенсії

— Чи буде підвищено пен-
сію, якщо звернутися щодо її 
призначення пізніше? 

— У законодавстві передбаче-
но підвищення розміру пенсій за 
віком у разі відстрочки часу її 
призначення. Так, особі, яка на-
була права на пенсію за віком 
відповідно до Закону України 
“Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування”, але 
після досягнення пенсійного віку, 
визначеного в абзаці першому 
частини першої статті 26 Закону 
(після досягнення віку 60 років), 
виявила бажання працювати й 
отримувати пенсію з пізнішого ві-
ку, пенсію за віком призначають з 
урахуванням страхового стажу на 
день звернення з приводу при-
значення пенсії та підвищують на 
0,5% за кожен повний місяць 
страхового стажу після досягнен-
ня пенсійного віку в разі відстро-
чення виходу на пенсію до 60 мі-
сяців чи на 0,75% — за кожен 
повний місяць страхового стажу 
після досягнення пенсійного віку 
в разі відстрочення виходу на 
пенсію на понад 60 місяців. У цьо-
му випадку підвищують розмір 
пенсії за віком, обчислений від-
повідно до статті 27 Закону, ура-
ховуючи стаж і заробіток особи.

Підвищення розміру пенсії за 
неповний місяць страхового ста-
жу не відбувається.

Право на пенсію  
без страхового 

стажу
— Мінімальний страховий 

стаж 15 років дає право кожно-
му громадянину розраховувати 
на державну пенсію після до-
сягнення визначеного в зако-
нодавстві віку. Що робити тим, 
хто навіть такого стажу не має, 
іноземцям та особам без гро-
мадянства, які проживають в 
Україні? Вони не отримають 
навіть мінімальної допомоги 
від держави?

— Відповідно до статті 26 За-
кону України “Про 

загальнообов`язкове державне 
пенсійне страхування”, особи ма-
ють право на призначення пенсії 
за віком після досягнення 60 ро-
ків та наявності страхового стажу 
не менше як 15 років.

Якщо в особи не вистачає 
необхідного стажу, то вона мо-
же укласти договір про добро-
вільну участь у системі 
загальнообов`язкового держав-
ного пенсійнго страхування. 
Таким чином, період, за який 
сплачено внески, буде зарахо-
вано в страховий стаж особи. 
Умови такої участі, розмір вне-
сків та періодичність іх сплати 
визначають у відповідному до-
говорі.

Коло учасників, які можуть 
брати добровільну участь, ви-
значено в статті 12 цього зако-
ну: особи, які досягли 16-
річного віку та не належать до 
кола осіб, які підлягають 
загальнообов`язковому дер-
жавному пенсійному страхуван-
ню відповідно до статті 11 За-
кону, також іноземці та особи 
без громадянства, які постійно 
проживають або працюють на 
території України, громадяни 
України, які постійно прожива-
ють або працюють за межами 
України, якщо інше не встанов-
лене в міжнародних договорах, 
згоду на обов’язковість яких 
надала Верховна Рада України.

Якщо особа не набула 15 ро-
ків страхового стажу, то органи 
соціального захисту населення 
можуть призначити їй           дер-
жавну соціальну допомогу від-
повідно до Закону України “Про 
державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на 
пенсію, та інвалідам” та відпо-
відно до Порядку призначення і 
виплати державної соціальної 
допомоги.

Пенсія у зв’язку  
з втратою 

годувальника
— Якщо переходити на пен-

сію у зв’язку з втратою году-
вальника, то чи потрібно на-
давати нові довідки про заро-

бітну плату померлого чоло-
віка, чи можна скористатися 
документами про заробіток, 
що є в його пенсійній справі?

— У разі смерті пенсіонера 
членам його сім’ї, які мають 
право на пенсію у зв’язку з 
втратою годувальника, таку пен-
сію може бути призначено з 
урахуванням документів, які міс-
тяться в пенсійній справі по-
мерлого годувальника. Якщо 
член сім’ї бажає додати доку-
менти про стаж чи заробіток, які 
не було враховано під час об-
числення пенсії годувальнику, 
законодавство дозволяє це зро-
бити. Тобто? чи надавати довід-
ку про заробітну плату за інші 
періоди роботи годувальника, 
чи ні, вирішуєте особисто.

Дострокова  
пенсія

— У вересні минулого року 
мене звільнили з роботи у 
зв’язку зі скороченням чи-
сельності працівників. У липні 
мені виповниться 55 років. 
Маю 30 років стажу. Чи при-
значать мені пенсію в липні? 
Ще одне питання. Мій чоловік 
працює на умовах цивільно-
правового договору. Чи ви-
плачуватимуть йому пенсію в 
період отримання доходу за 
виконану роботу?

— У чинному законодавстві 
не передбачено призначення 
жінкам дострокових пенсій у 55-
річному віці. Ця норма діяла до 
1 січня 2015 року. Тому в липні 
цього року вам не буде призна-
чено пенсію. Ваш пенсійний вік 
— 59 років.

Щодо вашого чоловіка, то як-
що він виконує роботи на під-
приємствах, в установах, орга-
нізаціях або у фізичних осіб за 
договорами цивільно- правово-
го характеру (незалежно від 
отримання доходу), йому ви-
плачують 85% від призначеного 
розміру пенсії, але не менше як 
150% від прожиткового мініму-
му, визначеного для осіб, які 
втратили працездатність, — не 
менше як 1423,50 грн.

Пенсійна реформа ●

Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат оголо-
шує набір кандидатів для проходження військової служби за контрактом 
на посади рядового та сержантського складу у військові частини Зброй-
них сил України та офіцерського складу для проходження військової 
служби в 44-й окремій артилерійській бригаді (м. Тернопіль).

Служба в Збройних силах України дозволить кожному 
військовозобов’язаному отримати нову професію, нову спеціальність, 
гідне грошове забезпечення, стабільне майбутнє. 

Бажаючим вступити на військову службу за контрактом звертатись в 
Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат за адресою: 
м. Тернопіль. вул. Тролейбусна, 5. Тел.:  (0352)43-58-19, 43-58-15.
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №31 

від 7 серпня 2015 року.

Прийшла в лікарню дівчина провідати 
свого хлопця. Побачивши біля палати 
жінку в білому халаті, вона звернулася до 
неї:

— Я можу побачити хворого?
— А ким ви йому доводитеся?
— Я його сестра.
— Рада з вами познайомитися: я його 

мама.

— Доброго дня, це радіо?
— Так...
— Мене всі чують?
— Так, всі.
— І в магазинах всі?
— Так.
— І на ринках?
— І на ринках, і в магазинах.
— Добре... Петро, молока не купуй, 

мама вже купила!

— Привіт! Говорити можеш?
— Так, років із трьох.

— Ти навіщо соковижималку зламав?
— Хотів сік вичавити.
— Який сік?
— Березовий.

— У мене народився син!
— Вітаю! Як дружина?
— Дружина дізнається — уб’є!

Кавун — дивовижний фрукт: і наївся, і 
напився, і вмився.

Не поїду цього року на Кіпр. Минулого 
не поїхав на Маямі, позаминулого — на 
Таїті. Наступного року не знаю, куди не 
поїду.

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада

Головний редактор
Ганна МАКУХ ................ 528878
Редактори відділів:  
Ірина ЮРКО 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ..... 528830
Відповідальний секретар
Людмила ДЕЙНЕКА
Бухгалтерія, довідки ........... 528830

Позиція авторів може не збігатися з 
позицією редакції. За достовірність 

викладених фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за собою право 

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

 — політична реклама

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

Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста Тернополя, МФО 

338783, ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2580

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

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

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

®

Гороскоп ●

Якщо хтось зробить щось незвичне 
вдома, не поспішайте з ним сваритись. 
Відреагуйте на це жартом — так буде най-
краще. Вирішуйте справи, укладайте уго-
ди. Випадкові зустрічі можуть змінити ва-
ше ставлення до звичного.

Приємна співпраця з цікавою особою 
збагатить ваш кругозір. Використовуйте 
цей тиждень для навчання і набуття нави-
чок для роботи на комп’ютері. Вдалий час 
для комерційних поїздок та покупок важ-
ливих речей для дому та офісу.

Наступного тижня вам захочеться при-
йняти остаточне рішення щодо продажу 
важливої речі або нерухомості, але не ро-
біть це зараз. Все добре обдумайте, на-
віть якщо обставини будуть тиснути на 
вас. Ваша поведінка буде дивувати тих, 
хто давно вас знає. Вихідні проведіть у 
праці — це додасть вам бадьорості.

Випадково можете дізнатися таємни-
цю, яку від вас приховували. Причиною 
можуть стати мама, сестра, сусід. Для ви-
рішення справ вдалими будуть середа і 
четвер, а у п’ятницю і суботу остерігай-
тесь аферистів. У вихідні відвідайте своїх 
друзів, або запросіть їх до себе.

Чоловіки можуть мати цікаві зустрічі. 
Вас чекає спокуса. Це може перевернути 
ваші плани. Маєте триматися на висоті, 

бо у вас багато важливих справ, які пла-
нували на літо, а воно вже закінчується. 
Доведеться щось поєднувати. Вирішуйте 
проблеми з постачанням. Остерігайтесь 
крадіжок.

Цього тижня необхідно бути більш ви-
могливим до своїх дітей, або до членів 
сім’ї. Якщо вони заслужили покарання, то 
краще, щоб зробили це ви, а якщо відчу-
ваєте провину за свої вчинки, то зумійте 
покаятись. До своїх справ не залучайте 
випадкових людей.

Якщо у вас на роботі стануться зміни, 
що вимагають вашої безпосередньої учас-
ті, постарайтесь прийняти правила гри, 
які вам пропонують, і ви будете у виграші. 
Старайтесь бути цілеспрямованими та на-
полегливими. Вихідні проведіть на приро-
ді, адже літо закінчується.

Несподівано можуть запропонувати но-
ву роботу. Рішення доведеться приймати 
швидко. Якщо ви розгубитись, або зляка-
єтесь змін, можете пропустити щось важ-
ливе. Тому краще погодьтесь і не відволі-
кайтесь. Неочікувані зміни можуть відбу-
тися у когось з близьких. Старайтесь ви-
рішити якомога більше задуманих справ.

Буде можливість поїхати на роботу да-
леко від дому, або у тривале службове 
відрядження. Якщо вам негайно потрібно 
вирішити службове питання, залучіть фа-
хівців. Без згоди начальства не робіть 

жодних ризикованих справ, як би вам цьо-
го не хотілося. Розраховуйте на успіх у 
коханні.

Можете легко вирішувати проблеми з 
інвестиціями, але не зараз, а в кінці міся-
ця. Ретельно готуйтесь до важливої спра-
ви. Якщо навіть між вами і вашими друзя-
ми виникнуть непорозуміння, обов’язково 
зробіть висновки і прийміть рішення. Як-
що виникнуть перешкоди, долайте їх ро-
зумно.

Якщо ваша недовіра пов’язана з гро-
шима, маєте бути уважні. Обережно при-
ймайте рішення. Вмійте миттєво реагува-
ти на обставини, що склалися. В особис-
тому житті дотримуйтеся стабільності. Ор-
ганізуйте активний відпочинок.

Можете зіткнутися зі змінами, а хтось зі 
зміною життя або переїздом. Дехто до 
цього буде ставитись спокійно, без за-
йвих вагань. У будь-якому разі визначте, 
що для вас є першочерговим. Вдалими 
будуть спроби покращити своє матеріаль-
не становище. Можливе захоплення ки-
мось із вашого оточення.

від Івана Круп'яка з 17 по 23 серпня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●Війна і ми ●

Володимир ВІВАТ,  
прес-офіцер сектору. 

Фото автора. 

Волонтери Тернопільської 
області підготували для 
українських воїнів в зоні 
проведення антитерорис-
тичної операції мистецький 
сюрприз – у свою чергову 
поїздку до найгарячіших ра-
йонів Донбасу тернополяни 
відправились разом з ар-
тистичним десантом.

У музичному поході зоною 
АТО взяли участь творчий ко-
лектив Дрогобицького держав-
ного музичного училища ім. В. 
Барвінського “Барви Карпат” 
під керівництвом заслуженого 
артиста України Андрія Макси-
мова, автор та виконавець з 
Могилів-Подільського Іван Гав-
рищук, та організатор туру, спі-
вачка і волонтер з Борщова Лю-

бов Чернецька.
На Артемівському напрямку 

мистецька група упродовж кіль-
кох днів дала понад десяток кон-
цертних виступів для військовос-
лужбовців, які боронять країну 
від розповзання озброєних Росі-
єю бандформувань чи знаходять-
ся на лікуванні у місцевих медич-
них закладах.

У виконанні музик буковинські 
мотиви, гуцульські, бойківські і 
лемківські пісні, авторські та су-
часні популярні композиції нео-
дмінно знаходили позитивні та 
радісні відгуки в серцях воїнів. І 
вже за кілька хвилин від початку 
концерту українські хлопці – і 
юнаки, і дідусі – полишивши за-
гартовану війною суворість ха-
рактерів, підспівували артистам.

Часто запланований час кон-
цертів музиканти вимушені були 
продовжувати чи не удвічі, щоб 
під шквал оплесків одну за од-
ною виконати улюблені пісні вої-

нів. Серед захисників Вітчизни 
також знайшлось чимало артис-
тів, які своїми пісенними чи му-
зичними виступами гармонійно 
доповнювали концертну програ-
му гостей.

— Усі ми були приємно враже-
ні теплою та щиро реакцією вій-
ськової аудиторії на наші висту-
пи, — поділилась враженнями 
організатор туру Любов Чернець-
ка. — Хлопці відверто зізнава-
лись, що потребують сьогодні 
саме таких, музично-артистичних 
візитів з мирної частини України. 
І пообіцяли, що стоятимуть до 
останнього, лиш би вберегти від 
ворожої навали рідний край.

Вона також запевнила, що во-
лонтерський рух і надалі докла-
датиме усіх зусиль, щоб допо-
могти нашим воїнам на Донбасі 
як у питаннях матеріального за-
безпечення, так і щодо духовної 
підтримки бойового настрою за-
хисників України.

Тернопільські волонтери 
організували мистецький  

похід зоною АТО

Зустріч мистецького колективу Дрогобицького державного музичного училища 
ім. В. Барвінського “Барви Карпат”, виконавців пісень та волонтерів із бійцями АТО.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Документальна виставка із 
сакральною назвою “О 
пам’яте, чого ти так бо-
лиш...” у Тернопільському 
обласному державному ар-
хіві нагадала про ще одну 
трагічну дату  нашої історії 
— 70 років депортації укра-
їнців з Польщі на українські 
землі. Відкрив захід дирек-
тор архіву Федір Полян-
ський. Виставка складаєть-
ся із трьох важливих розді-
лів: законодавчі документи, 
факти примусової депорта-
ції, облаштування людей  
на території Тернопільської 
області. 

Своєрідну екскурсію в історич-
не позачасся здійснила началь-
ник інформаційного відділу архіву 
Стефанія Коваль. Спочатку лю-
дям пропонували добровільно по-
кидати рідні домівки, однак бажа-
ючих це робити було небагато. 
Погоджувались здебільшого сим-
патики комуністів. І коли цей про-
цес дещо затягнувся,  втрутилися 
польські військові та націоналісти, 
з нашого боку — червоноармійці. 
Про жахливі факти фізичного зни-
щення українців-лемків розповів  
голова Тернопільського суспільно-
культурного товариства “Надсян-
ня” Йосип Свинко. Значну увагу 
він приділив духовним пробле-
мам переселених родин, віднов-
ленню історичної пам’яті про по-
дії тих часів, організації чисельних 
поїздок українців Надсяння на 
малу батьківщину, відновленню 

там пам’яток історії і культури. 
Пан Йосип — автор книги спога-
дів  про своє рідне село Ямна на 
Перемишлянщині (Польща), а та-
кож співавтор книги-реквієму 
“Межовий край у вогні” про 
польсько-українські взаємини у 
1944-1947 роках. Навіть важко 
собі уявити, у якій ситуації опини-
лись тоді 482 тисячі сімей  пере-
селенців... Без майна, без житла, 
без роботи... Більше половини 
прибули без документів. Розсе-
ляли їх по всій Україні. Але навіть 
ті, яких вивезли до Запорізької та 
Миколаївської областей, згодом 
повертались до Західної України. 
Їм здавалось, що це було ближче 
до рідних домівок. Їх не покидала 
надія про швидке повернення на 
Батьківщину.

Переселенці виявились над-
звичайно працьовитими і талано-
витими людьми. Вони обживали-
ся на українських теренах, багато 
працювали. Польський уряд пі-
шов назустріч нащадкам пересе-
ленцям: видають візи тим, хто 
хоче відвідати рідні землі.

Олександр Смик, заступник 
міського голови, очільник облас-
ної організації Національної спіл-
ки письменників України, на від-
критті виставки висловив ідею 
запросити на фестиваль “Дзвони 
Лемківщини”, який традиційно 
проходить на початку серпня, тих, 
хто вимушено покинув  територію 
Донбасу. “Дзвони Лемківщини” 
мають стати своєрідним Всеукра-
їнським набатом — нагадуванням 
про страхітливі часи депортації.

Ми — українці ●

70-річчю депортації лемків 
присвячена документальна виставка

Виставка документів і матеріалів про депортацію 
 у Тернопільському обласному державному архіві.

Вітаємо з 
днем наро-
дження лікаря-
рентгенолога 
ТРТМО Марію 
С т е п а н і в н у 
ЛЕВИЦЬКУ , 
дезінфектора 
ТРТМО Галину 
Р о м а н і в н у 
КІПТИК, акушера ТРТМО Марію 
Зеновіївну КАШИЦЬКУ, фель-
дшера невідкладної медичної до-
помоги Миколу Дмитровича 
ШТУКУ, медичних сестер ТРТМО 
Лілю Олексіївну МИХАЙЛЮК, 
Галину Теодорівну ПАСІЧНИК, 
Ольгу Василівну МИРОНЮК, ро-
бітника кухні ТРТМО Марію Ярос-
лавівну КРАСНОВСЬКУ, молодшу 
медсестру ФП с. Константинівка 
Ольгу Петрівну ЛОЗІНСЬКУ, 
фельдшера ФАПу с. Біла Наталію 
Василівну КУШНЕРИК, акушера 
ФАПу с. Велика Лука Галину  
Зіновіївну ХОМУ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Від усього 
серця вітаємо 
з днем наро-
дження Юлю 
Миколаївну 
ЛАПАНЮК.

Хай доля

подарує зорепад

Здоров’я, щастя,

     успіхів, надії,

Життя хай 

       квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

З любов’ю – мама Оксана, 
сестри Алла та Уляна  

з сім’ями, Андрій.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури, бібліотечні працівники 
Тернопільського району щиро ві-
тають з 50-річчям методиста Тер-
нопільської центральної районної 
бібліотеки Марію Євгенівну 
МАЗУР. Бажаємо міцного здоров’я 
й життєвих сил, радісних подій і 
звершень, бадьорості духу й кра-
си! Нехай на Вашому життєвому 
шляху будуть тільки приємні події, 
а рідні та близькі приділятимуть на-
лежну увагу Вашій прекрасній ду-
ші, красі й жіночності.

50 років Вам зозуля накувала.

Біжать, біжать невпинно так роки.

І нас чудова днина ця зібрала –

Зі святом Вас вітаєм залюбки.

Хай доля Вам насипле ще сповна

Радості, наснаги і здоров’я.

Нехай завжди в душі цвіте весна

І серце зігрівається любов’ю.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І буде в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти,

І смутку у душі ніколи не було.

Хай Бог боронить від хвороб і бід,

Ріка здоров’я щоб ніколи не зміліла,

Життя нехай дарує щедро многа літ

У мирі, спокої, у радості, надії.

Вітаємо з 25-річчям  ІТ-спеціаліста 
Тернопільської  центральної район-
ної бібліотеки Романа Володими-
ровича КУБІВА.

Нехай завжди тобі всміхається доля, 

Несуть тільки радість із собою роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

Щоб проліском ніжним життя твоє квітло, 

Весною буяла в душі доброта. 

Любові, добра тобі, чистого неба,

 І просто людського тепла!

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА, 

Тернопільська районна 
організація профспілки, 
працівники центральної 

районної бібліотеки.

Колектив Мишковицької  
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем наро-
дження технічного працівника  
Іванну Степанівну КЛОШНИК.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

Колектив Мишковицької  
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 35-річчям  
заступника директора з виховної 
роботи Наталію Володимирівну  
КОСТИК, із 45-річчям учителя 
початкових класів Марію  
Михайлівну ВОЛИНЕЦЬ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Педагогічний колектив  
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Воло-
димира Гарматія вітає з днем на-
родження вчителів початкових 
класів Віту Кіндратівну  
КУЗЬМЯК, Лесю Михайлівну 
МАНЗУ та вчителя-пенсіонера 
Богданну Дмитрівну ГУРАЛЬ.

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.

Колектив Баворівської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає з 
55-річчям директора школи,  
вчителя історії Миколу  
Степановича КОСТИКА.

Хай дороги стеляться 

                         крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість 

                          і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Ігровицької 
сільської ради Андрія  
Ярославовича ДЕЙНЕКУ.

Хай щастя й здоров’я 

не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки,

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки!

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської  

ради, депутатський  
корпус, виконком.

Колектив CПП “Мричко” вітає 
з днем народження с/г робітника 
Василя Дмитровича МИКУЛУ.

Хай здоров’я, радість і достаток, 

Сипляться, немов вишневий цвіт, 

Хай малює доля з буднів свято, 

І дарує Вам багато літ! 

Вітаємо з днем народження 
директора ТОВ “Стегниківське”, 
заслуженого працівника сіль-
ського господарства України 
Мирона Михайловича  
КУБАНТА.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За добрі справи хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою – колектив  
ТОВ “Стегниківське”.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з 
днем народження заступника ди-
ректора з виховної роботи, прак-
тичного психолога Марію  
Йосипівну ДМИТЕРКО, вчителя 
початкових класів Надію  
Миколаївну БОБКО, сторожа 
школи Ганну Михайлівну  
ЗАБЛОЦЬКУ.

Нехай Вам завжди з легкістю вдається

Розв’язувати ребуси проблем,

Бажаєм сонця за вікном і в серці,

Здоров’я і любові на щодень!

Вітаємо з днем народження 
завідуючу тваринницькою фер-
мою села Прошова Тернопіль-
ського району Марію Іванівну 
ПЕЛЕШОК.

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 “Агрофірма  

“Медобори”.




