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Бюджет наповнить 
плата за землю

24 серпня — День 
Незалежності України

Шановні краяни! Двадцять чотири роки 
тому здійснилася споконвічна мрія нашо-
го народу — Україна стала незалежною, 
самостійною державою. Виросло молоде 
покоління громадян, народжених у неза-
лежній державі, і ми вже були впевнені, 
що кровопролиття за волю і утвердження 
української нації — в минулому. Проте, 
двадцять четверту річницю незалежності 
Україна зустрічає у час надскладних ви-
пробувань. Споконвічну мрію про соборну 
державу українцям сьогодні доводиться 
відстоювати зі зброєю в руках, платити за 
неї життям своїх найкращих синів. Бо-
ротьба українського народу проти агресора і його прибічників сьогод-
ні демонструє усьому світові незламне прагнення українців до волі, 
свободи, непереборне бажання жити у єдиній, соборній, демократич-
ній Україні.

Впевнені, що наша мужня, духовно багата нація вистоїть у цих ви-
пробуваннях, а День Незалежності — цей величний для українського 
народу день — стане єднанням заради перемоги.

З Днем Незалежності Вас, краяни! Миру, спокою та благополуччя. 
Слава Україні! Героям слава!

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні платники податків!
З нагоди великого державного свята – Дня Незалежності Украї-

ни, прийміть мої щирі поздоровлення та побажання миру й благо-
получчя, щастя, здоров’я і достатку! Так, 24 роки тому здійснилася 
споконвічна мрія наших прадідів – бути господарями на своїй зем-
лі, та, на жаль, уже вдруге ми зустрічаємо наше свято в умовах 

реальної війни, яка забрала жит-
тя сотень українських людей. 

Тож нехай свято Незалежності 
принесе у наш спільний україн-
ський дім щастя і добро, порозу-
міння та злагоду, мир та любов! 
Бажаю вам нових звершень в ім’я 
розвитку і процвітання єдиної і 
неподільної, соборної і демокра-
тичної європейської держави 
України – надійної запоруки до-
бробуту й щасливого життя її на-
роду!

З повагою, начальник 
Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС  

у Тернопільській області  
Петро ЯКИМЧУК.

Під час наради з питань дотримання земельного законодавства (зліва направо):  
голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської ОДА 

Степан Барна, голова Тернопільської районної ради Василь Дідух,  
заступник начальника управління СБУ в Тернопільській області Ігор Малярик.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

18 
серпня в 
Тернопільській 
районній дер-
жавній адміні-

страції під керівництвом 
голови Тернопільської 
о б л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
Степана Барни відбулася 
нарада з питань використан-
ня земельних ресурсів. 

У нараді взяли участь голова 
Тернопільської РДА Олександр По-
хилий, голова Тернопільської ра-
йонної ради Василь Дідух, керівни-
ки окремих територіальних підроз-
ділів центральних органів виконав-
чої влади та структурних підрозді-
лів Тернопільської ОДА, Тернопіль-
ської РДА, Тернопільської районної 
ради, сільські і селищні голови 
Тернопільського району. Обгово-
рено стан використання земельних 
ресурсів та проблемні питання зе-
мельної реформи у Тернопільсько-
му районі.

— Згідно з дорученням прем’єр-
міністра України, розпочинаємо 
комплексні перевірки ефективності 
використання земель у Тернопіль-
ській області, відтак перевіримо 
кожен район, — зазначив Степан 
Барна. — Землевласники та зем-
лекористувачі повинні платити по-

датки до місцевого бюджету. Після 
проведення адміністративно-
територіальної реформи в цьому 
будуть особливо зацікавлені пред-
ставники новостворених громад, 
адже сплачені кошти будуть спря-
мовувати на розвиток інфраструк-
тури.

За інформацією заступника на-
чальника головного управління 
державної фіскальної служби у 
Тернопільській області Сергія Гос-
подарика, на території Тернопіль-
ського району є 45 тисяч землеко-
ристувачів та землевласників, із 
них 30 тисяч повинні сплатити по-
даток на землю до кінця серпня 
2015 року. Керівники сільськогос-
подарських підприємств Терно-
пільського району повинні заде-
кларувати 2600 га землі, загалом в 
області – 22 тисячі гектарів.

Виконувач обов`язків начальни-
ка головного управління Держгео-
кадастру у Тернопільській області 
Зіновій Безкоровайний, виступаю-
чи перед учасниками наради, по-
відомив, що в Тернопільському 
районі є 152 га резервного фонду 
та близько 1900 га запасу земель 
державної власності. Якби вони 
використовувались за нормативної 
грошової оцінки 30 тисяч гривень 
за гектар при ставці 5%, зазначив 
Зіновій Григорович, з одного гек-
тара сільська рада отримувала б 
1,5 тисячі гривень щорічно. 

— Під час ревізій ми складемо 

акти на площі, які використовують 
без правоустановчих документів, 
— зазначив Зіновій Безкоровай-
ний. — Акти передамо правоохо-
ронним органам, які прийматимуть 
рішення щодо подальших дій. По-
трібно звернути увагу на встанов-
лення меж територій, де цей поділ 
застарілий. Багато земель розта-
шовані за межами населених пунк-
тів, відтак, територіальна громада 
не може розпорядитися коштами. 
Тому при проведенні 
адміністративно-територіальної 
реформи потрібно передбачити 
кошти на формування нових меж. 

Окрім того, під час ревізій звер-
татимуть увагу на водні об’єкти, 
яких на території Тернопільського 
району є 37 (із них використовують 
19 на площі 181 га); на об’єкти 
надрокористувань (у Тернопіль-
ському районі 8 діючих кар’єрів на 
площі 42 га та 100 недіючих на 
площі 100 га); на господарські дво-
ри, які займають 407 га за межами 
населених пунктів та 180 га у на-
селених пунктах; на державні під-
приємства, які використовують не-
оформлені ділянки; на землі при-
ватної власності, які ніхто не вико-
ристовує. Ревізія у Тернопільсько-
му районі триватиме протягом 
трьох тижнів. Результат повідо-
млять на наступній нараді з питань 
використання земельних ресурсів. 

Продовження на 2 стор.

Державу творимо самі
Шановні краяни! Від щирого серця вітаю Вас з Днем Незалежності 

України та Днем Державного прапора України! 
Довгий шлях пройдений українським народом до своєї незалежнос-

ті — історичні вторгнення і війни, боротьба з окупантами, довгі роки 
радянського режиму. Сьогодні українські воїни знову захищають суве-
ренітет і незалежність рідної землі, відстоюючи її територіальну ціліс-
ність ціною власного життя. Україна знову показує світу, що свою дер-
жаву українці творять самі. 

Впевнений, що з вірою в Господа ми подо-
лаємо історичні виклики, які постали нині перед 
українським народом, та відстоїмо цілісність 
України. Переконаний, наше майбутнє – в єд-
ності з європейськими народами. Зичу Вам 
здоров’я, добра та миру. Молімося разом за  
єдину Україну.

З повагою – голова Тернопільського 
обласного відділення Всеукраїнської 

асоціації сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський голова  

Анатолій КУЛИК.

Голова 
Тернопільської 

обласної організації  
політичної партії 
“Нові обличчя”  

Ігор ЧАЙКІВСЬКИЙ.

З Днем 
Незалежності 

України,  
шановні 
краяни!

Миру Вам, 
злагоди, 

благополуччя. 
Нехай  

береже Вас 
Господь!
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Оголошення ●

У райдержадміністрації ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Голова Тернопільської районної 
ради Василь Дідух повідомив, що 
за сім місяців 2015 року районний 
бюджет отримав 5,5 млн. гривень 
надходжень із податку на землю.

За інформацією голови Терно-
пільської ОДА Степана Барни, в 
Тернопільській області учасникам 
АТО виділили понад півтисячі зе-
мельних ділянок. Із них 383 ділянки 
призначені для індивідуального са-
дівництва, 13 ділянок – для веден-
ня особистого селянського госпо-
дарства, 118 – для будівництва та 
обслуговування житлового будин-
ку, господарських будівель та спо-
руд. 

— Усі учасники АТО мають бути 
забезпечені земельними ділянка-
ми, — наголосив Степан Барна. — 
Це наша принципова позиція. Я не 
дам можливості заробляти під час 
процесу розгляду заяв та виділен-
ня землі для бійців. Наші хлопці 
воюють не через вигоду, вони во-
юють за нашу незалежність. Тому 
ми повинні подбати про ці незначні 
компенсації для них. Спільними зу-

силлями Тернопільської ОДА і Тер-
нопільської РДА землею забезпе-
чено 514 учасників АТО. Це досить 
високий показник у порівнянні з 
іншими областями. Є окремі сіль-
ські ради, які відмовляють військо-
вослужбовцям у наданні ділянок. 
Цей процес буде суворо контро-
люватися як керівництвом Терно-
пільської області, так і силовими 
структурами. Більше того, ми по-
винні максимально спростити про-
цедуру оформлення документів 
для отримання виділених ділянок. 
За потреби допоможемо матері-
ально у вирішенні цього питання.

Заступник начальника управлін-
ня СБУ в Тернопільській області 
Ігор Малярик повідомив про ви-
падки, коли земельні ділянки для 
учасників АТО виділяли у непри-
датних для обробітку і проживання 
зонах. Цей аспект також відслідко-
вуватимуть під час проведення ре-
візії.

Заступник прокурора Терно-
пільської області Іван Антонюк по-
відомив, що протягом цього року 
до правоохоронних органів надій-
шла 131 заява про порушення у 
сфері земельних відносин. У про-

цесі їх розгляду відкрили 40 кримі-
нальних проваджень. До суду ске-
рували три кримінальні акти щодо 
колишніх керівників Держземаген-
ства, які зловживали службовим 
становищем та сприяли незакон-
ному виділенню земель на терито-
рії сіл Підгороднє, Ступки і селища 
Великі Бірки. На ці земельні ділян-
ки накладено арешт, у суді розгля-
дають повернення землі у держав-
ну власність. Земельна комісія, яка 
діє при голові Тернопільської ОДА, 
розглянула 150 розпоряджень що-
до оренди землі підприємствами.

 Голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна зазначив: 

— Після проведення відкритого 
конкурсу на вакантні посади в Го-
ловне управління Держгеокадастру 
в Тернопільській області  прийшло 
9 спеціалістів, здебільшого — ви-
пускників вузів. Це нові люди, які 
не пов’язані із корупційними діями. 
Вони готові переймати досвід ро-
боти у досвідчених працівників. Ми 
не допустимо, щоб в Тернопіль-
ській області корупціонери ділили 
землю. Наша мета — сприяти роз-
витку бізнесу та побудувати могут-
ню країну.

Бюджет наповнить 
плата за землю

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста служби у справах 
дітей Тернопільської районної державної адміністрації.

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

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

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

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

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування оголо-
шення.

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує кон-
курс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміні-
стративних послуг. Для участі у конкурсі до конкурсної комісії подають-
ся такі документи:

1. Заява за формою, встановленою організатором конкурсу.
2. Конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На 

конкурс щодо надання супутніх послуг. Не відкривати до початку кон-
курсу”. На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по 
батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, но-
мери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він претен-
дує.

3. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів 
(для фізичної особи-підприємця — документа, що посвідчує особу), до-
зволів, ліцензій у разі, коли провадження відповідного виду господар-
ської діяльності передбачає їх наявність.

4. Довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про 
банкрутство.

5. Довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої за-
боргованості за кредитами, дійсну на момент розкриття конвертів з 
конкурсними пропозиціями.

6. Довідку територіального органу Міндоходів про відсутність забор-
гованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на 
момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 Учасники можуть подавати пропозиції щодо умов надання супутніх 
послуг. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення за адресою: м. Тернопіль, Майдан 
Перемоги,1, приймальня (тел. 43-59-30).

23 серпня 2015 року на Театральній площі міста Тернополя до 
Дня Державного прапора України відбудеться благодійний мара-
фон, під час якого буде зібрано кошти на електроенцефалограф із 
відеомоніторингом для безкоштовного обстеження хворих на епі-
лепсію дітей Тернопільської області. Організатор — департамент 
сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА. По-
чаток марафону о 18:00. Телефон для довідок: (097) 611-59-88.

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 По-
даткового кодексу України, землевласники (землекористувачі) 
зобов’язані сплатити земельний податок за земельні ділянки, роз-
ташовані на території Байковецької сільської ради. Додаткову ін-
формацію можна отримати за тел.: 29-62-44.

У неділю, 23 серпня 2015 року, в будинку культури с. Жовтневе 
Тернопільського району відбудуться громадські слухання з питання 
зміни назви села Жовтневе. Початок о 16-00 год.

Чернелево-Руський сільський голова М. І. ДРУЧОК.

У неділю, 23 серпня 2015 року, на Співочому полі 
с. Великі Гаї о 15-00 год. відбудуться урочистості 

з нагоди Дня Державного прапора України та 24-ої річниці 
Незалежності України, о 16-00 год. — підняття 

Державного прапора України, концерт.
Оргкомітет.

Станом на 10 серпня тери-
торіальними органами Дер-
жархбудінспекції України 
розглянуто 1333 документи 
в рамках реалізації так зва-
ної “будівельної амністії”, з 
яких майже 70 відсотків вже 
зареєстровано. 

Найбільшу кількість докумен-
тів розглянуто в Дніпропетров-
ській (178), Тернопільській(123), 
Київській (96) та Кіровоградській 
(95) областях, що насамперед 
свідчить про належну увагу до 
заяв громадян  і організацій з 
боку місцевих органів містобуду-
вання і архітектури. Разом з тим, 
занепокоєння викликає стан цієї 
роботи  у Волинській, Івано-

Франківській, Миколаївській, За-
карпатській областях та в м. Ки-
єві, а також на території облас-
тей, де відбувається АТО. 

Нагадаємо, що в Україні діє 
“будівельна амністія”. Це доступ-
ний та швидкий спосіб легалізу-
вати самочинні будівництва, як-
що будівельні роботи відбували-
ся в період з 5 серпня 1992 по 12 
березня 2011 року і не порушу-
ють державних будівельних норм 
щодо розміщення об’єкту.

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

 
Прес-служба Державної 

архітектурно-будівельної 
інспекції України.

Будуємось! ●

В рамках “будамністії” ДАБІ 
вже зареєструвала майже  
900 дозвільних документів

Великоберезовицька селищна рада розпочала розроблення  
генерального плану селища Велика Березовиця та села Кип’ячка  
Тернопільського району Тернопільської області. Виконавцем та  
розробником робіт є архітектурно-проектне бюро “Арко”.

Секретар Великоберезовицької селищної ради О.П. ЧУРА.

Аграрії Тернопільщини за-
вершують збирання ранніх 
зернових та зернобобових 
культур. Уже зібрано урожай 
із 180 тис га, намолочено 
927 тис тонн. Урожайність з 
гектара в середньому стано-
вить 51,3 ц, що значно біль-
ше, ніж торік.

Давно вже учасники жнивного 
комплексу не відчували такої не-
милосердної спеки, коли навіть 
рукою не можна притулитися до 
обшивок комбайнів і тракторів. У 
виграшній ситуації хіба ті, хто пра-
цює на ланах на високопродуктив-
них комбайнах іноземного вироб-
ництва, які обладнані кондиціоне-
рами. Але, незважаючи на спекот-
ну серпневу десятиденку, трудів-
ники полів працюють повний світ-
ловий день.

У Тернопільському районі зі-
брано й обмолочено врожай ран-
ніх сільгоспкультур майже на 13 
тис. га, або 89% посіяних площ, 
намолочено 68,7 тис. тонн збіжжя 
при урожайності 48,8 ц з га. Ще-
дро, як ніколи, зародив горох, 
який механізатори сільгосппідпри-
ємств, фермерських господарств 
посіяли на 1054 га, урожайність 
бобових сягнула 35 ц із га. Прак-
тично завершено на полях Терно-
пільського району збирання ярої 
пшениці, озимого та ярого ячме-
ню. У ці напружені дні в районі 
збирають головний хліб року — 
озиму пшеницю. Її обмолочено на 
88% засіяного й намолочено 37 
тис. тонн. Завершили збирати хліб 

у ПП “Мричко”, ПП “Агрон”, ТОВ 
“Вікторія”, ТОВ “Стегниківське”, 
ТОВ “Дружба”, ТОВ “Агрокомп-
лекс”, корпорації “Агропродсер-
віс”, ПП “Агрофірма “Медобори” 
та інших. “Квітку” на жнивному лані 
справили забойківські хлібороби.

Юрій Федорчак, керівник Тер-
нопільської філії ПрАТ “Райз-
Максимко”, ще торік тут працю-
вав головним агрономом. Саме 
він разом із механізаторами сіяв 
540-гектарний лан озимої пшени-
ці високоурожайних сортів “Боге-
мія”, “Білоцерківський”. Завдяки 
європейським технологіям у рос-
линництві, новинкам агронауки в 
цьому році саме тут зібрали не-
чуваний для цих ланів урожай — 
по 78 ц із га. Гарні види на товар-
ну кукурудзу, сою. Юрій Олегович 
— представник молодої генерації 
технологів поля, але зумів вчасно 
поєднати теорію, яку засвоював у 
Кам’янець-Подільському аграрно-
технічному університеті, й перші 
практичні навики, здобуті на по-
лях відомої агрофірми на Хмель-
ниччині, очолюваної Героєм Укра-
їни Василем Петринюком. Моло-
дий спеціаліст очолив виробни-
чий підрозділ, що в селі Ванжулів 
Лановецького району. Жнива-
2015 він уперше зустрів як керів-
ник Тернопільської філії ПрАТ 
“Райз-Максимко”, яка орендує 
землі в населених пунктах 13 
сільських рад Тернопільського, 
Теребовлянського, Підгаєцького 
районів й обробляє 4963 га ріллі. 
Філія відноситься до регіонально-
го управління “Райз-Прикарпаття”, 

яким керує Олександр Цявук та 
головний агроном Володимир Сі-
рий. Результативними показника-
ми урожайності філії вони задо-
волені. Адже озимого ріпаку чесь-
кої селекції з кожного із 719 га 
зібрали по 36 ц, озимої пшениці 
— не менше 65 ц з гектара.

Головний агроном Сергій Яки-
мець у ці дні вже готує насіннєвий 
матеріал та мінеральні добрива й 
техніку під посів озимого клину 
наступного року. Планують засто-
совувати таку технологію посіву, 
яка дає змогу зберегти родючий 
шар грунту, зекономити пальне, 
зменшити пробіги важкої техніки 
по чорноземах. Головне, каже 
технолог поля, щоб випали дощі 
й спала спека.

У Забойках разом із рослин-
ницькою розвивають і тварин-
ницьку галузь. Нині на фермі 
утримують 373 голови ВРХ, у то-
му числі телят і нетелів, 122 дійні 
корови. Нині денний надій на ко-
рову — 15 кг. Юрій Федорчак за-
просив на роботу молодих спеці-
алістів, випусників Бучацького 
агроколеджу, головного зоотех-
ніка Петра Синицю та ветеринар-
ного лікаря Ігоря Василика. Для 
ситої зимівлі худоби заготували з 
багаторічних трав 150 тонн за-
пашного сіна, 116 тонн сінажу, а 
також концкорми, мають надію і 
на силос із кукурудзи. Для цих 
потреб посіяли 130 га качанис-
тої. Команда молодого аграрія 
Юрія Федорчака також молода, 
енергійна, завзята до копіткої 
праці на землі.

Жнива-2015 ●

Великий хліб Забойок

На жнивному полі Тернопільської філії ПрАТ “Райз-Максимко”  
комбайнери Віталій Луцик, Сергій Неділенко, головний агроном Сергій Якимець,  

комбайнери Володимир Цибульський, Віктор Даньків.
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Цими днями Україна свят-
куватиме свою Незалеж-
ність, і Агрохолдинг “МРІЯ” 
щиро вітає всіх співвітчиз-
ників з цим величним свя-
том! На жаль, вже другий 
рік поспіль ми відзначаємо 
річницю Незалежності у 
тривожних умовах воєнного 
конфлікту. Вся Україна — 
від волонтерських органі-
зацій до школярів, кожен в 
міру власних сил — допо-
магає бійцям у східних об-
ластях відстоювати ціліс-
ність держави, її незалеж-
ність та свободу, адже най-
головніше зараз — це мир 
та спокій в Україні.

З самого початку проведення 
антитерористичної операції 
“МРІЯ Агрохолдинг” як соціаль-
но відповідальна компанія ак-
тивно виділяє кошти на допомо-
гу бійцям АТО в рамках своєї 
соціальної політики. З приходом 
нового керівництва компанії на 
початку цього року стаття “До-
помога на АТО” була закріплена 
в соціальному бюджеті агрохол-
дингу на постійній основі як 
обов’язкова та пріоритетна. На 
неї спрямовується по 10 грн. з 
розрахунку на кожен гектар, що 
перебуває в обробітку компанії. 
У загальному підсумку це стано-
вить 2 млн. грн. благодійної до-
помоги за рік, не враховуючи 
всіх інших соціальних проектів 
та ініціатив агрохолдингу 
“МРІЯ”.

Із запланованих 2 млн. грн. 
станом на сьогодні “МРІЄЮ” 
вже перераховано понад 1 млн. 
грн. на різні потреби АТО. На 
цю суму компанія “МРІЯ Агро-
холдинг” передала в зону АТО 
продукти харчування,  придбати 
амуніцію, взуття, спальні мішки, 
обладнання, запчастини, меди-
каменти, пальне, придбала і 
відремонтувала військову техні-
ку тощо. Також спрямована ма-
теріальна допомога на лікуван-
ня поранених та поховання за-
гиблих бійців у різних районах 
шести областей, в яких агро-
холдинг здійснює свою вироб-
ничу діяльність.

Серед іншого, “МРІЯ” при-
дбала, відповідно до програми 
Тернопільської громадської ор-
ганізації “Справа честі”, безпі-
лотний літальний апарат вартіс-
тю 70 тис. грн. для дальньої 
аеророзвідки в зоні АТО. Його 
використання забезпечить си-
лові підрозділи можливістю ае-
роспостереження, що допомо-
же своєчасно виявляти скупчен-
ня терористичних формувань на 
території України.

Також компанія долучилася 
до масштабного волонтерсько-
го проекту на Чернівеччині: ко-
штами “МРІЇ”, а це 70 тис. грн., 
було оплачено розмитнення та 
доставку з Європи діагностично-
лікувальної апаратури, трена-
жерів, функціональних ліжок, 
засобів пересування тощо. Все 
це новітнє медичне обладнання 
завдяки фінансовій підтримці 
“МРІЇ” отримала одна з Черні-
вецьких обласних лікарень, при 
якій почав функціонувати центр 
реабілітації бійців АТО. Відте-
пер вони зможуть отримати на-
лежну діагностику, лікування та 
повноцінну реабілітацію.

Агрохолдинг “МРІЯ” підтри-
мав проведення АТО технікою 
— два автомобілі-позашляховики 
придбано та відправлено для 
виконання бойових завдань у 
гарячих точках на сході. Також 
регулярно компанія закуповує 
для потреб АТО пальне, дорого-
вартісні запчастини та фінансує 
ремонт військової техніки.

Оскільки в більшості випадків 
мобілізовані потребують якісної 
військової форми та надійних за-
собів захисту, агрохолдинг 
“МРІЯ” постійно передає їм нові 
комплекти одягу: кітелі, костюми, 
куртки, берци, шоломи, броне-
пластини, жилети — все, за чим 

звертаються бійці. Не залиша-
ється компанія осторонь і по-
всякденних потреб армії — допо-
магає продуктами харчування, 
яких вже доставлено від початку 
року на загальну суму понад 
147,8 тис. грн., канцелярією, ін-
вентарем та будматеріалами.

Не забувають у “МРІЇ” і про 
сім’ї наших героїв. Зокрема, 
компанія виділила 50 тис. грн. 
благодійної допомоги, за які ді-
ти учасників бойових дій, а та-
кож діти-вихідці із зони АТО 
отримали змогу відпочити та 
оздоровитися в спеціально ор-
ганізованому таборі у с. Ступки 
на Тернопільщині.

“На цьому допомога агрохол-
дингу в проведенні АТО не при-
пиняється. До кінця поточного 
року “МРІЯ” спрямує ще близько 
1 млн. грн. на потреби військо-
вих. Всі ми надіємося на припи-
нення конфлікту на сході України, 
як соціально відповідальна ком-
панія, робимо все можливе, щоб 
пришвидшити настання миру в 
країні”, — зазначає начальник 
соціально-інвестиційного відділу 
“МРІЇ” Василь Мартюк. Він роз-
повів: “Я сам служив протягом 
2014 року в Збройних силах, і 
знаю, що держава не може за-
безпечити бійців усім необхідним 
в потрібній кількості. А ми, в 
свою чергу, не можемо залишити 
своїх захисників напризволяще. 
Тому на допомогу від агрохол-
дингу “МРІЯ” для потреб АТО на-
ші військові можуть впевнено 
розраховувати і надалі”.

Пан Василь Мартюк — не по-
одинокий приклад працівника 
“МРІЇ”, який з честю виконав 
свій громадянський обов’язок і 
поніс службу в лавах Української 
армії під час проведення АТО. 
Таких у компанії більше двох де-
сятків. Всім їм агрохолдинг ви-
словлює особливу вдячність та 
повагу, поіменно: Гавриленко 
Сергій Анатолійович, Чичун Сер-
гій Васильович, Казюк Юрій То-
дорович, Дроздик Віталій Лео-
нович, Якимець Олександр Во-
лодимирович, Варянко Сергій 
Михайлович, Бабій Віталій Ми-
хайлович, Сеньків Володимир 
Михайлович, Білоус Олександр 
Васильович, Головко Олександр 

Іванович, Величенко Віктор Єв-
генович, Яровець Олег Вікторо-
вич, Жарук Володимир Григоро-
вич, Єфремов Сергій Миколайо-
вич, Хабінець Ігор Богданович, 
Пасічник Тарас Петрович, Карпів 
Степан Михайлович, Павлинів 
Петро Іванович, Трух Іван Степа-
нович, Ойойко Олександр Ана-
толійович, Башта Сергій Воло-
димирович, Павленко Олександр 
Анатолійович, Демборинський 
Павло Богданович. А ще — бага-
то пайовиків “МРІЇ”, їхніх роди-
чів, близьких та знайомих. Ви-
словлюємо вдячність тим, хто 
вже відслужив та повернувся до-
дому, і висловлюємо підтримку 
тим, хто ще перебуває в зоні бо-
йових дій: дякуємо вам, ви — 
справжні герої!

З початку року компанії 
“МРІЯ” довелось співпрацювати 
з багатьма волонтерами, акти-
вістами, ініціативними групами 
тощо, аби спільними силами 
доправити благодійну допомогу 
до наших бійців на сході. Най-
частіше труднощі у волонтерів 
виникають  не зі збором про-
дуктів чи коштів для бійців, а з 
доставкою вантажу. “Кожен ви-
їзд на схід вартує від 8 до 10 
тис. грн., — каже керівник ГО 
“Бережанська самооборона” 
Олег Захарків, — знайти ці ко-
шти не так просто, а організа-
цій, які б допомагали пальним 
— обмаль. На щастя, серед бла-
годійників — агрохолдинг 
“МРІЯ”. Завдяки компанії ми ор-
ганізували два виїзди: напере-
додні Воскресіння Господнього 
вирушили в зону АТО з велико-
дніми смаколиками, а вдруге ми 
відправили відремонтований 
для військових УАЗ, навантаже-
ний провіантом. Без сприяння  
“МРІЇ” у цій нелегкій справі було 
б набагато важче”.

Завдяки всім нашим бійцям, 
волонтерським і громадським 
організаціям, активістам та бла-
годійникам, серед яких і агро-
холдинг “МРІЯ”, маємо впевне-
ність у тому, що Україна пере-
може, здобуде мир та відстоїть 
свою Незалежність!

Прес-служба компанії  
“МРІЯ Агрохолдинг”.

“МРІЯ”: 2 млн. грн.  
в рік на допомогу АТО

Юридична особа 
продає основні 

засоби. Чи 
необхідно їй 

застосовувати РРО?
Основні засоби — це матері-

альні активи, що призначаються 
платником податку для викорис-
тання у господарській діяльності, 
вартість яких перевищує 2,5 тис. 
грн. (із 1 вересня — 6 тис. грн.) 
та очікуваний строк корисного 
використання яких становить по-
над один рік.

Об’єкт основних засобів вилу-
чається з активів у разі його ви-
буття внаслідок продажу чи без-
оплатної передачі. Закон про 
РРО діє під час оформлення го-
тівкових розрахунків за реалізо-
вані товари або надані послуги. 
Продаж основних засобів — поза 
межами дії цього Закону. 

У разі продажу основних засо-
бів за готівкові кошти суб’єкти 
господарювання можуть прово-
дити такі розрахунки у касах під-
приємства з оформленням при-
буткових і видаткових касових 
ордерів та видачею відповідних 
квитанцій, підписаних і завірених 
печаткою, або у безготівковій 
формі через банківські установи. 

“Пульс” — захисник 
ваших прав 

З метою створення сприятли-
вих умов для здійснення підприєм-
ницької діяльності функціонує ре-
ально діючий антикорупційний 
сервіс “Пульс”, за допомогою яко-
го громадяни та суб’єкти господа-
рювання мають можливість повідо-
мити про неправомірні дії або без-
діяльність працівників Державної 
фіскальної служби України, а також 
про можливі корупційні дії з їхнього 
боку. 

Про результати розгляду звер-
нення заявникам повідомляється в 
режимі “Call-back” (працівник сер-
вісу повідомляє про результати 
розгляду) невідкладно або протя-
гом 1-3 робочих днів. Якщо інфор-
мація потребує додаткового роз-
гляду, то загальний термін її опра-
цювання не перевищує 15 днів. Всі 
звернення розглядаються якісно та 
своєчасно, кожному заявнику осо-
бисто надається відповідь згідно 
чинного законодавства. 

Звернутися на “Пульс”  
можна за номером телефону: 
(044) 284-00-07. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 

ГУ ДФС у Тернопільській 
області.

У Тернопільському Будинку 
праці відбувся брифінг ди-
ректора Тернопільського об-
ласного центру зайнятості 
Петра Химейчука за підсум-
ками роботи служби зайня-
тості регіону впродовж січня-
липня 2015 року.

— Політичні та соціально-
економічні процеси, які відбува-
ються в державі, впливають і на 
ринок праці Тернопільської об-
ласті. Характерними тенденціями 
є зменшення попиту на робочу 
силу, скорочення середньооблі-
кової кількості штатних працівни-
ків, зростання рівня безробіття, 
наявність заборгованості з випла-
ти заробітної плати, зменшення 
кількості роботодавців, які інфор-
мують службу зайнятості про ва-
кансії, недостатня кількість віль-
них робочих місць і вакантних 
посад із гідними умовами та опла-
тою праці, — зазначив Петро Хи-
мейчук. — За станом на 1 серпня 
2015 року, актуальними були 2108 
вакансій. На одне вільне робоче 
місце в середньому в Тернопіль-
ській області претендувало 5 без-
робітних, у Козівському — 34, Гу-
сятинському — 31, Зборівському 
районному центрі зайнятості — 
18.

Петро Химейчук зауважив, що 
працівники обласної служби за-
йнятості докладають зусиль, аби 
максимально допомогти шукачам 
роботи знайти прийнятні місця 
праці, а роботодавцям — необхід-
них працівників. Відтак, за 7 міся-
ців 2015 року вдалося працевла-
штувати 14364 особи (в тому чис-
лі самостійно за цивільно-
правовими угодами), з них 3141 
— із числа тих, які потребують до-
даткових гарантій на ринку праці.

269 безробітних започаткува-
ли власну справу. З компенсаці-
єю роботодавцям витрат єдино-
го внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
працевлаштовано 306 безробіт-
них. До участі в громадських та 
інших роботах тимчасового ха-
рактеру залучено 3218 осіб. Май-
же 3 тисячі безробітних проходи-
ли професійне навчання або під-
вищували кваліфікацію за раху-
нок коштів Фонду 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
України на випадок безробіття. 
Після закінчення навчання 86,7% 

працевлаштовано. Для підтри-
мання конкурентоспроможності 
на ринку праці осіб, старших 45 
років, видано ваучери на навчан-
ня 33 особам.

Таких результатів вдалося до-
сягти завдяки взаємодії з робото-
давцями і соціальними партнера-
ми, планомірному проведенню 
активної політики зайнятості.

Петро Химейчук поінформував, 
що послугами служби зайнятості 
упродовж січня-липня 2015 року 
скористалися 429 внутрішньо пе-
реміщених осіб із тимчасово оку-
пованих територій та районів про-
ведення АТО. Працевлаштовано 
164 особи, з них 5 — шляхом ви-
плати одноразової допомоги по 
безробіттю для організації під-
приємницької діяльності. 24 пере-
селенці проходили професійне 
навчання, 30 — брали участь у 
громадських та інших роботах 
тимчасового характеру. Для 83 
безробітних із числа вимушених 
переселенців продовжується по-
шук роботи.

— Зараз почали повертатися 
додому демобілізовані військо-
вослужбовці, в тому числі й ті, які 
брали участь в антитерористичній 
операції. Багато з них хочуть по-
вернутися до мирного життя, вла-
штуватися на роботу. Фахівці 
служби зайнятості Тернопільщини 
з особливою увагою ставляться 
до бійців. За сприянням у працев-
лаштуванні у центри зайнятості 
звернулись 152 демобілізованих 
учасники АТО. 26 особам ми під-
шукали роботу, з них 17 виплаче-
но одноразову допомогу по без-
робіттю для організації підприєм-
ницької діяльності, 15 проходили 
профнавчання. Для 121 продо-
вжується пошук підходящих місць 
праці, — повідомив Петро Химей-
чук.

Станом на 1 серпня 2015 року 
на обліку в центрах зайнятості пе-
ребувало 10548 безробітних, яким 
здійснюється пошук роботи. Се-
ред них 60,6% — жінки; 40,5% — 
молодь віком до 35 років; 48,9% 
— жителів сільської місцевості; 
43,8% — робітників; 40,1% — 
службовців, 35,6% — осіб, які ма-
ють додаткові гарантії щодо спри-
яння у працевлаштуванні.

Допомогу по безробіттю ста-
ном на 1 серпня ц. р. отримува-
ли 8836 безробітних (83,8% за-
гальної чисельності). Середній 
розмір цієї допомоги становив 
1131,1 грн.

Зайнятість ●

Ринок праці  
в умовах кризи

ТОВ “Видавництво “Школярик”, що займається виробни-
цтвом учнівських та шкільних зошитів, має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Викиди 
від виробничого обладнання знаходяться в межах допустимих 
нормативних значень. Пропозиції та зауваження щодо цього на-
міру надсилати протягом 30 днів за адресою: Тернопільська ра-
йонна державна адміністрація м. Тернопіль, майдан Перемоги,1.



Програма телепередачП’ятниця, 21 серпня 2015 року

24 серпня
понеділок 

25 серпня
ВіВторок

26 серпня
середа

27 серпня
ЧетВер

28 серпня
п’ятниця

29 серпня
субота

30 серпня
неділя

ут 1
06.05, 7.05 АгроЕра.
06.10, 7.10, 8.05, 23.00, 23.25 Спецпроект 
         “Велика країна”.
06.25 Вiд першої особи.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Як Україна вiдзначала День Прапора.
09.55 Трансляцiя урочистостей 
         з нагоди Дня Незалежностi України.
10.50 Мелодiя двох сердець.
13.10 Новини. Спецвипуск.
13.20 Д/ф “Без права на славу” iз циклу 
         “Я вiйна”.
14.00 Вiкно до Америки.
14.30 Х/ф “Гетьманськi клейноди”.
16.10 Д/ф “Василь Макух. Смолоскип”.
17.00 Д/ф “Сходи Якова”.
18.00 Х/ф “Нескорений”.
20.00 Урочистостi з нагоди
         Дня Незалежностi України.
21.00 Новини.
21.50 Подорожнi.
22.40 На пам’ять.
00.20 Домашня скарбничка.

канал «1+1»
06.40 М/ф “Як козаки...”.
08.25 “ТСН-Тиждень”.
09.55 “Марш Незалежностi. 
      Пряма трансляцiя з Майдану Незалежностi”.
10.45 М/ф: “Як козаки...”,
          “Як козаки прибульцiв зустрiчали”.
11.15 М/ф “Рапунцель”.
13.05 Комедiя “Джунглi. У пошуках Марсупiламi”.
15.10 Комедiя “Автостопом по галактицi”.
17.10 Бойовик “Я, робот”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Концерт “Незалежнiсть — це ти”.
22.10 Бойовик “День незалежностi”. (2).

інтер
06.35 М/ф.
07.00 Марафон до дня Незалежностi 
         України “Україна вражає”.
09.10 Д/ф “Квiтка. Голос у єдиному екземплярi”.
09.55 “Офiцiйнi заходи до дня 
         Незалежностi України”.
10.45 Х/ф “Формула кохання”.
12.30 Т/с “Вангелiя”.
16.30 “Чекай на мене. Україна”.
17.50 “Новини”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Мрiя про Україну”.
22.50 Т/с “Вогнем i мечем”.
00.55 Т/с “Таємниця “Святого Патрiка”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 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 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Євромакс».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Чорна долина». (1).
16.00 «Щастя жити в ріднім краї».
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.00 «Щастя жити в ріднім краї».
22.20 В. Павлік «Unplugged».
23.00 Х/ф «Серця чоловіків».
00.45 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.10, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
          з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Д/ф “Перша Вiтчизняна. Другий фронт”.
14.50, 16.20 Х/ф “Поводир”.
17.50 Д/ф “Добровольцi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Концерт “Океану Ельзи”.
23.20 Х/ф “Iмперiя вовкiв”. (2).

стб
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 Х/ф “За двома зайцями”.
09.55 “День Незалежностi. Українцi. 
         Народженi вiльними”.
10.55 Х/ф “Знахар”.
13.25 “Україна має талант!-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 “За живе!”
20.00 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.55, 6.45 Kids’ Time.
06.00 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.50 Т/с “Друзi”.
10.40 Х/ф “Дивися, хто говорить”.
12.30 Х/ф “Дивися, хто говорить-2”.
14.00 Х/ф “Генiальні немовлята”.
15.50 Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
17.55 Х/ф “Самотнiй за контрактом”.
20.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi-2”. (2).
21.50 Х/ф “Ломбард”.
23.40 Х/ф “Дивися, хто говорить-3”. (2).

канал “україна”
05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною. 
         День Незалежностi.
07.00, 8.00, 19.00 Подiї.
09.00, 10.55 Т/с “Гидке каченя”.
09.55 Подiї. Спец. випуск.
14.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Агент Джоннi Iнглiш: 
        Перезавантаження”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/ф “Чарiвний горох”.
10.20 М/с “Пригоди Котигорошка 
          та його друзiв”.
11.25 М/ф “Як козаки...”
14.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський клуб.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Мить прекрасна, не минай…”
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.35 “Назбиране”.
10.50 “Українській Незалежності 
         українську пісню”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Скарби роду”.
13.00 “Запоріжжя туристичне”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Золотом у небесну синь”.
15.00 “Солов’їна пісня”. Н. Яремчук.
15.30 “Будьте здорові”.
16.00 Д/ф “Україна  рідний край”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Українській Незалежності 
          українську пісню”.
17.00 Д/ф “Довженківськими стежками”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Сад. Город. Квітник”.
17.50 “Край, в якому я живу”.
18.00 “Три літа Тараса Шевченка”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00 “Пілігрим”.
19.30 “Витоки”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “На часі”.
22.00 “Портрет”.
22.30 “Цвіте “Льонок”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.45 “Жарт за жартом”.
11.45 Х/ф “Хороший, Поганий, Злий”.
14.45 Х/ф “Заморожений”.
16.15 Х/ф “Фантомас”.
18.05 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
19.45 Х/ф “Фантомас проти Скотланд-Ярду”.
21.30 Х/ф “Привид замку Моррiсвiль”.
23.05 Х/ф “Далi нiкуди”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.05 ДПКЄ. Нацiональний вiдбiр. Фiнал.
11.45 Подорожнi.
12.30 Уряд на зв’язку з громадянами.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.05 Казки Лiрника Сашка.
15.15 Хочу бути.
15.40 Фольк-music.
16.45 Д/ф “Iндiя та Європа: палiмпсест”.
17.20 Перша студiя.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.50 Про головне.
19.40, 21.45 З перших вуст.
19.55 Д/ф “Сходи Якова”.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Д/ф “Кардинал Мар’ян Яворський”.
23.00, 0.00 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, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.30 Т/с “Свати-5”.
21.30 Т/с “Байки Мiтяя”.

інтер
06.00 “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 Т/с “Райськi яблучка”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.45 Т/с “Вангелiя”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Пiзнай мене, 
         якщо зможеш”. (2).
23.30 Т/с “Вогнем i мечем”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Європа у фокусі.
07.35 «Погляд зблизька».
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.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Амазонки». (1).
16.00 Провінційні вісті.
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 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Останній круїз». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15, 15.00, 16.10 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Х/ф “Поводир”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Д/ф “Спецназ.
          Повернутися живими”.
14.05 Д/ф “Братство червоного хреста”.
16.50 Концерт “Океану Ельзи”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Свобода слова.
00.15 Х/ф “Багрянi рiчки”. (2).

стб
06.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Все буде смачно!”
09.15, 18.30 “За живе!”
10.40 “Зiркове життя. Окiльцювати зiрку”.
11.20 “Битва екстрасенсiв”.
13.15 “Україна має талант!-3”.
20.00, 22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-4”.
23.45 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.55 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах.
20.55 Х/ф “Дiлова жiнка”.
23.10 Х/ф “Їж, молися, люби”.

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 “Дорога в порожнечу”.
15.30 Т/с “Дорога в порожнечу”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА 
     “Шахтар” (Україна) — “Рапiд” (Австрiя).
23.40 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину 
         Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
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 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
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, 19.00, 
         22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Витоки”.
14.00 “Портрет”.
14.30 “Пілігрим”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Цвіте “Льонок”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Замки Тернопілля”.
17.15 “Три літа Тараса Шевченка”.
18.00 “Перлини Прибузького краю”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Зона ризику”.
20.25 “Мальовниче Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “7 природних  
        чудес України”.
21.30 “Європа очима 
        українця”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
12.10 “Жарт за жартом”.
12.35 “Невiдома версiя. 
        Стережися автомобiля”.
13.20 Х/ф “Попутник”.
14.45, 19.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.25, 21.25 Т/с “Пуаро 
          Агати Крiстi”.
18.15 Х/ф “Заморожений”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
        21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.30 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.20 Губiн: сiльська атракцiя на три дiї.
12.00 Включення з Кабмiну.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.00 Казки Лiрника Сашка.
15.15 Хто в домi хазяїн?
15.40 Як ваше здоров’я?
16.15 Х/ф “Атентат. 
       Осiннє вбивство в Мюнхенi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Вересень”.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Слiдство.інфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 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 “Мiняю жiнку”.
12.20, 20.30, 21.45 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”.
22.45 Т/с “Байки Мiтяя”.

інтер
05.55 Подробицi.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Райськi яблучка”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 Т/с “Вангелiя”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.30 Х/ф “Двоє пiд дощем”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Секретарка». (1).
16.00 Провінційні вісті.
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 «Євромакс».
20.30 Маестро моди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Мовчи в ганчірочку». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15, 15.00, 16.10 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Мерехтливий”.
16.50 Х/ф “Викрадачi картин”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”.
00.25 Х/ф “Обряд”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Все буде смачно!”
09.05, 18.30 “За живе!”
10.30 “Зiркове життя. Заможнi i незамiжнi”.
11.15 “Зiркове життя. Голi i знедоленi”.
12.10 “Битва екстрасенсiв”.
14.00 “Хата на тата”.
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.
23.55 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.05 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
21.00 Х/ф “Не для дiвчаток”.
22.50 Х/ф “Дюплекс”. (2).
00.35 Х/ф “Ломбард”.

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 “Дорога в порожнечу”.
15.30 Т/с “Дорога в порожнечу”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
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 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
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 “Перлини Прибузького краю”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Замки Тернопілля”.
13.45 “7 природних чудес України”.
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Азбука смаку”.
15.20 “Світ професій”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Закохана у небо”.
17.30 “На знайомство з Малином…”.
18.00 “Запоріжжя туристичне”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 Земляки.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
18.55 Реклама. Анонси.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Своє, українське”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.30 Соціальна реклама.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
11.25 “Жарт за жартом”.
11.55 “Невiдома версiя. Вiй”.
12.40 Х/ф “До побачення, хлопчики”.
14.05, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.45, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.35 Х/ф “Десять негренят”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
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.
09.10 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.15 Х/ф “Камiнний хрест”.
12.50 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.55 Х/ф “48 годин на день”.
14.30 Фольк-music.
15.40 Д/ф “Всеволод Нестайко. 
        Родом з дитинства”.
16.00 Х/ф “Секрет озера Ерроу”.
17.35 Театральнi сезони.
18.20 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.05 “Недiля з Кварталом-2”.
07.00, 7.35, 8.00, 8.35 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15 “ТСН”.
11.00, 12.00 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
13.00 “Iнспектор Фреймут”.
14.45 “Територiя обману”.
15.45 “Повернiть менi красу”.
16.55,18.05 “Чотири весiлля-4”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Комедiя “Шукаю жiнку з дитиною”.
00.50 Драма “Лабiринт Фавна”. (3)

інтер
06.00 М/ф.
06.30 “Великий бокс. Олександр Усик 
          Джоннi Мюллер”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.10 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.00 “Орел i решка”.
12.00 Х/ф “Гувернантка”.
13.40 Т/с “Горобини кетяги червонi”.
17.10 Концерт “Мрiя про Україну”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Даша”.

TV-4
06.00 Х/ф «Фучжоу». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 09.45 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 «Співоче деревце». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар». 
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
16.30 «Слідство.інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Щастя жити в ріднім краї».
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 «Сім’я». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.30 Факти.
06.00 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.40 Т/с “Рюрiки”.
09.05 Зiрка YouTube.
11.40 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Мiський коммандо”.
14.55 Х/ф “Дев’ять ярдiв”.
16.50 Х/ф “Дев’ять ярдiв-2. Десять ярдiв”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Похмiлля у Вегасi”.
22.15 Х/ф “Холостяцька вечiрка-2. 
         З Вегаса в Бангкок”.
00.10 Х/ф “Смерть на похоронах”. (2).

стб
06.10 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.
08.55 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.50 Х/ф “Операцiя “И” та iншi пригоди 
          Шурика”.
12.45 “МастерШеф-5”.
16.00 “Х-Фактор-6”.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”.
20.55 “Один за всiх”.
22.30 “Детектор брехнi-7”.
23.30 Х/ф “Дорога моя донечка”.

новий канал
06.00, 9.35 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
09.40 М/ф “Розслабся, Скубi Ду”.
11.00 Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
13.00 Х/ф “Шопоголiк”.
15.00 Х/ф “Мачо i ботан”.
17.05 Х/ф “Мачо i ботан-2”.
19.15 М/ф “Iлля Муромець i
         Соловей-Розбiйник”. (2).
21.00 Х/ф “Залiковий препод”.
23.10 Х/ф “Випускний iспит”. (2).

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Реальна мiстика.
09.00 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
11.00 Т/с “На шляху до серця”.
17.10 Т/с “Недотрога”.
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
20.00 Т/с “Недотрога”.
22.00 Т/с “Ненавиджу i люблю”.

тет
06.00 М/ф “Пригоди крихiтки паровозика”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Зоо фактор.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
11.25 М/ф “Феї. Фантастичний порятунок”.
12.55 М/ф “Павутина Шарлотти-2: 
         Велика пригода Вiлбора”.
14.20 Х/ф “Неймовiрне кохання”.
16.50 Х/ф “Бунтарка”.
18.50 Х/ф “Три метри над рiвнем неба”. (2).
21.00 Х/ф “Красуня”. (2).
23.10 Даєш молодь!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту”.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.45 “Мальовниче Тернопілля”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.40 Телезамальовка.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Храми Поділля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Стародавні культури”.
17.30 “А у нас кіно знімали…”
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Храми Поділля”.
18.30 “Сад. Город. Квітник”.
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 “Клара Лучко. Завоювати життя”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.30 “Новi росiйськi бабки”.
12.20 Т/с “Графиня де Монсоро”.
01.50 “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.
07.35, 8.40 Ескулап.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.20 Х/ф “Залiзна сотня”.
12.00 “Вересень”.
12.20 Слiдство.інфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.00 Казки Лiрника Сашка.
15.15 М/ф.
15.30 Школа Мерi Поппiнс.
15.50 Надвечiр’я.
16.45 Свiтло.
17.30 Книга.ua.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Перша шпальта.
21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.30 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.55, 12.20, 20.30 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”.
21.30 Т/с “Байки Мiтяя”.

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 “Райськi яблучка”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.45 Т/с “Вангелiя”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Пiзнай мене, 
        якщо зможеш”. (2).
23.35 Х/ф “Малахольна”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Євромакс».
08.00 Маестро моди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Останній танець». (1).
17.00 «Міфи про переселенців».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Файне місто Тернопіль.
         Свідчення часу.
20.00 Зустріч з міським головою
          Тернополя С. Надалом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Плавці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15, 14.20, 16.10 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Х/ф “Мiський коммандо”.
11.50, 13.20 Х/ф “Наскрiзнi поранення”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.30 Х/ф “Три iкси”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
       змiнити не можна”.
00.25 Х/ф “Убити гiнця”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Все буде смачно!”
09.05, 18.30 “За живе!”
10.25 “Зiркове життя. Полюби себе такою”.
11.10 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “Врятуйте нашу сiм’ю-4”.
20.00, 22.45 “Зваженi i щасливi-5”.

новий канал
06.00, 7.05 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.20 Х/ф “Шопоголiк”.
22.20 Х/ф “На вiдстанi любовi”. (2).
00.20 Х/ф “Їж, молися, люби”.

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 “Дорога в порожнечу”.
15.30 Т/с “Дорога в порожнечу”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце
         злочину Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
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 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
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 “Живі сторінки”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “На знайомство з Малином…”.
14.00 “Закохана у небо”.
14.30 “Запоріжжя туристичне”.
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 “Галерея образів”.
17.30 Д/Ф “Мальовнича Україна”.
18.00 “Дорогою додому”.
18.30 “Думки вголос”.
18.45 Телезамальовка.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
18.55 Реклама. Анонси.
19.30 “Що робити?”
20.25 “Мальовниче Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
11.15 “Жарт за жартом”.
11.45 “Невiдома версiя. Екiпаж”.
12.35 Х/ф “Одного разу 
        двадцять рокiв потому”.
14.05, 19.55, 20.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.40, 21.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.35 Х/ф “Приморський 
        бульвар”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
        21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 Агровектор.
06.30, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.20 Х/ф “Нескорений”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.00 Казки Лiрника Сашка.
15.25 Спогади.
16.05 Театральнi сезони.
16.35 Вiра. Надiя. Любов.
17.30 Д/с “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Kyev Fashion Park. “Ми тут живемо...”
21.30 Новини. Спорт.
21.45 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
        з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50 “Мiняю жiнку”.
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”.
21.15 “Вгадай ящик”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Х/ф “Мiльйонер з нетрiв”. (2).

інтер
05.50 “Подробицi”  “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00, 17.45 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Райськi яблучка”.
12.00 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.45 Т/с “Вангелiя”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”.
23.35 Х/ф “Талановитий мiстер Рiплi”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідство.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 «Щастя жити в ріднім краї».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Іван та кобила». (1).
17.00 «Міфи про переселенців».
17.45 «Щастя жити в ріднім краї».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Нові робінзони». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Студiя Вашингтон.
05.20, 14.00, 16.10 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Х/ф “Лунi Тьюнз знову в справi”.
11.55, 13.20 Х/ф “Поза досяжнiстю”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.50 Х/ф “Три iкси. Новий рiвень”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Х/ф “Мiсце зустрiчi
         змiнити не можна”.
23.10 Х/ф “Наскрiзнi поранення”.

стб
06.45 Х/ф “Салон краси”.
08.20 Х/ф “Дорога моя донечка”.
10.15 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30, 0.20 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.00, 7.05 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.40 Звичка одружуватися.
23.00 Суперiнтуїцiя.

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 “Дорога в порожнечу”.
15.30 Т/с “Дорога в порожнечу”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”. (2).
21.00 Х/ф “Волошки для Василiси”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
         злочину Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
11.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.40 Панянка-селянка.
15.40 Вiталька.
16.55 Країна У.
18.00 Х/ф “Три метри над 
     рiвнем неба”. (2).
20.10 М/ф “Крижане серце”.
22.00 Х/ф “Красуня”. (2).
00.10 Бiйцiвський клуб.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.26 Погода. Анонси.
10.30 “Велети духу і слави.
          Українська місія”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Дорогою додому”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Галерея образів”.
13.45 “Мандри”.
14.00 “Що робити?”
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Зустріч для вас”.
15.30 “Далекі і близькі”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Степовики”.
17.15 “Дорога до храму”.
17.30 “Слово має народний депутат”.
17.50 Телезамальовка.
18.00 “Учнівський щоденник”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Слід”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Удосвіта”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
        рятувальник”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
11.10 “Жарт за жартом”.
11.40 “Невiдома версiя. Королева 
        бензоколонки (ст. iм. Довженко)”.
12.20 Х/ф “Повторний шлюб”.
14.05, 14.55, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.40, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.30 Х/ф “Бережiть жiнок”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.10 Казки Лiрника Сашка.
09.20 Хочу бути.
10.00 Український корт.
10.30 Книга.ua.
10.55 Д/с “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
11.40 Д/ф “Стародавнi китайськi скарби”.
12.25 Свiтло.
13.00 Театральнi сезони. Останнє 
        iнтерв’ю з Богданом Ступкою.
14.00 Телевистава “Украдене щастя”.
17.10 “У нас є все”. Концертна програма 
       Павла Зiброва.
19.10 Гра долi.
19.30 Х/ф “Камiнний хрест”.
21.00 Новини.
21.40 На пам’ять.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.15 Д/ф “Де починається Україна?”
07.15, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
08.55 “Свiтське життя”.
09.40 Мелодрама “Лiки для бабусi”.
13.05 “Вгадай ящик”.
14.05 “Сказочная Русь”.
14.45 “Спецiальний випуск. Вечiрнiй квартал”.
15.45, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.10 Трилер “Двадцять вiсiм 
         тижнiв потому”. (3).

інтер
05.55 “Подробицi”  “Час”.
06.35 М/ф.
07.10, 9.30 Х/ф “Капiтан Немо”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
12.00 Т/с “Снайпери: Любов пiд прицiлом”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Великий бокс. Олександр Усик 
        Джоннi Мюллер”.
00.00 Х/ф “Як вкрасти дiамант”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Фучжоу». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Знайдеш друга 
        придбаєш скарб». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Співоче деревце». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Євромакс».
20.40 Унікальна Україна.
21.00 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
21.30 «Галицький шлягер-2015».
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.40 Факти.
06.05 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.45 Секретний фронт.
07.35 Антизомбi.
08.35 Дiстало!
09.35 Цивiльна оборона.
10.30 Iнсайдер.
11.30, 13.00 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
         змiнити не можна”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
       Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Мисливець за головами”.
22.10 Х/ф “День бабака”.
00.05 Х/ф “Грошовий поїзд”. (2).

стб
06.30, 23.50 Х/ф “Коли настає вересень”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Танцюють всi!-8”.
13.50 “Зваженi i щасливi-5”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
21.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 
        пригоди Шурика”.

новий канал
06.00, 8.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.05 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.55 Файна Юкрайна.
10.45 Хто зверху?-4.
12.40 Х/ф “Самотнiй за контрактом”.
14.45 Х/ф “Дiлова жiнка”.
17.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi-2”.
18.55 Х/ф “Мачо i ботан”.
21.00 Х/ф “Мачо i ботан-2”. (2).
23.05 Х/ф “Крутi кекси”. (3).

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 “Волошки для Василiси”.
13.10 Т/с “На шляху до серця”.
15.20 Т/с “На шляху до серця”.
17.50 Т/с “Ненавиджу i люблю”.
19.40 Т/с “Ненавиджу i люблю”.
22.20 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
00.20 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/ф “Павутина Шарлотти-2: 
          Велика пригода Вiлбора”.
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/ф “Пригоди крихiтки паровозика”.
12.30 М/ф “Феї. Фантастичний порятунок”.
13.45 Х/ф “Красуня й чудовисько”.
15.30 Х/ф “Бунтарка”.
17.30 Х/ф “Неймовiрне кохання”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!

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 “Слід”.
13.20 “Запрошує Оксана”.
14.25 “Дивоцвіти”.
15.15 “7 природних чудес України”.
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, 0.15 “Новi росiйськi бабки”.
12.20 Х/ф “Бум”.
14.15 Х/ф “Бум-2”.
16.10 Х/ф “Приморський бульвар”.
18.30 Х/ф “Бережiть жiнок”.
20.50 Х/ф “Повторний шлюб”.
22.35 Х/ф “Пригоди Альфреда”.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

диспетчер невідкладної медичної допомоги — 
0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 
0674130345, 29-42-33

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

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

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

диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги 
(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 
0674130349, 51-48-51



5 П’ятниця, 21 серпня 2015 року Акценти!
Героям слава! ●Земельна реформа ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

19 серпня у селі Забойки 
Тернопільського району по-
ховали бійця 128-ої окремої 
гірсько-піхотної бригади, 
оператора-навідника БМП-2 
35-річного Андрія Капчура. 
21 січня зв’язок з Андрієм 
було втрачено. Довгий час 
про його долю не було нічо-
го відомо. Рідні та близькі 
не припиняли пошуків се-
ред поранених і полонених, 
проте всі зусилля виявля-
лись марними. Лише у трав-
ні тіло воїна знайшли на 
місці бою у селі Санжарівка 
Артемівського району Доне-
цької області, в районі боїв 
за Дебальцеве… 

Щоб розпізнати загиблого, 
довелося двічі робити експерти-
зу ДНК. Лише нещодавно рідні 
отримали остаточні результати. 
18 серпня тіло Андрія Капчура 
привезли до Тернополя з дні-
пропетровського моргу разом із 
тілами ще трьох військовослуж-
бовців із Хмельницької, Рівнен-
ської та Івано-Франківської об-
ластей. Жалобний кортеж зустрі-
ли на в’їзді у Тернопіль. Віддати 
шану воїну прийшли голова Тер-
нопільської ОДА Степан Барна, 
голова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий, народний депу-
тат України Тарас Юрик, військо-
ві комісари, працівники Терно-
пільської районної ради і Терно-
пільської райдержадміністрації, 
рідні, близькі, друзі і бойові по-
братими, тернополяни, волонте-
ри, автомайданівці.

Згідно з розпорядженням го-
лови Тернопільської облдержад-
міністрації Степана Барни, у 
зв’язку із загибеллю під час ви-
конання службових обов’язків у 

зоні проведення антитерористич-
ної операції Андрія Капчура 19 
серпня у Тернопільській області 
було оголошено днем жалоби. 

Мобілізували Андрія Капчура в 
червні минулого року під час тре-
тьої хвилі часткової мобілізації. 
Після навчань у Мукачевому, йо-
го у складі 128-ої гірсько-піхотної 
бригади відправили в зону АТО. 
Служив разом із односельчани-
ном Дмитром Заплітним, який 
загинув цьогоріч наприкінці січ-
ня. 

— Серед дванадцяти дітей Ан-
дрій був четвертою дитиною в 
сім’ї, — розповів учитель історії і 
правознавства Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, сусід Андрія 
Капчура Іван Чернецький. — Його 
батьки — Володимир Антонович і 
мати Марія Павлівна, уродженці 

Теребовлянщини, працювали в 
колективному господарстві. Сім’я 
Капчурів велика і дружна. Влас-
ної сім’ї Андрій не створив. Я на-
вчав хлопця. Він був чемним 
учнем, душею компанії, активно 
брав участь у громадському та 
спортивному житті Забойок. Піс-
ля закінчення школи здобув у 
Тернопільському училищі фах бу-
дівельника. Мій син — його ро-
весник — товаришував з Андрі-
єм. Разом грали у футбол, відпо-
чивали біля ставка. Господь за-
бирає найкращих…

— Бій за Дебальцеве 25 січня 
став для Андрія Капчура остан-
нім, — повідомив командир 3-го 
взводу 1-ої роти гірсько-піхотного 
батальйону 128-ої бригади Ан-
дрій Слота. — Під Дебальцевим 
полягло багато наших хлопців. 
На жаль, сторінки історії України 
пишуться кров’ю. Андрій Капчур 
був хорошою людиною, това-
риським хлопцем, вірним бойо-
вим побратимом, безстрашним 
воїном. На полі бою завжди був 
серед перших. 

— До пошуків Андрія, які три-
вали більше півроку, долучилися 
Тернопільський обласний і Тер-
нопільський об’єднаний міський 
військові комісаріати, Тернопіль-
ська районна державна адміні-
страція, громадські організації та 
небайдужі люди, — зазначила 
старший офіцер відділу роботи з 
особовим складом Тернопіль-
ського обласного військового ко-
місаріату, майор Олена Величан-
ська. — Рідні до останнього віри-
ли, що Андрій живий, що він, 
можливо, в полоні. Однак споді-
вання не справдилися… Сьогодні 
серед бійців із Тернопільщини, 
які перебувають на передовій, 
один безвісти зниклий та один 
полонений.

Вічна пам’ять Герою!

Довга дорога додому  
Андрія Капчура

35-річний Андрій Капчур  
із Забойок загинув  

під Дебальцевим у січні 2015 року.

В останню путь Андрія Капчура проводжали рідні, друзі, односельчани ти жителі сусідніх сіл.

Жалобний кортеж зустрічали на в’їзді  
в Тернопіль представники влади, військкомату, 

волонтери, громадські активісти, родичі.

21 липня відбулося розшире-
не засідання колегії Держав-
ної служби України з питань 
геодезії, картографії та када-
стру. Це перший подібний 
захід після реорганізації Дер-
жавного агентства земельних 
ресурсів у Держгеокадастр. 

Всього в рамках колегії було 
розглянуто сім питань, які стосува-
лися різних сфер діяльності відом-
ства – картографії та геодезії, ве-
дення Державного земельного ка-
дастру, запуску електронних по-
слуг для громадян та проведення 
земельних аукціонів. По кожному з 
напрямів були визначені пріори-
тетні напрями розвитку та сфор-
мований план дій на коротко- та 
середньострокову перспективу.

Як бачить нова команда май-
бутню роботу Держгеокадастру та 
розвиток земельних відносин за-
галом?  

Максим 
Мартинюк, 
г о л о в а 
Держгеока-
дастру:

— Діяль-
ність Держ-
геокадастру 
має бути і 
буде скори-
гована з ура-
х у в а н н я м 
процесу децентралізації влади, 
курс на який взяло керівництво 
держави. Зміни в системі земель-
них відносини є базовим елемен-
том в організації передачі повно-
важень із центру на місця.

Уже зараз ми свідомо делегує-
мо частину наших повноважень – 
зокрема, право на видачу витягів з 
Державного земельного кадастру 
отримали нотаріуси. Ця практика 
цілком логічно доповнює політику 
децентралізації та буде розшире-
на. 

Держгеокадастр повинен пере-
йти від розпорядження землями 

сільгосппризначення до ведення 
коректного їх обліку. Це завдання 
включає в себе питання картогра-
фії і геодезії, які, в свою чергу, по-
требують серйозних удосконалень. 
Ці напрями нашої діяльності були 
довгі роки відведені на другий 
план і зараз стоїть питань не про-
сто їх розвитку, а в деяких випад-
ках – відновлення.

Абсолютний пріоритет  Держге-
окадастру – прозорість у розпоря-
дженні землями. Продаж земель-
них ділянок та прав оренди на них 
має відбуватися виключно через 
аукціони. Цей механізм уже довів 
свою ефективність – ми маємо 
приклади збільшення ставки орен-
ди в ході торгів в декілька разів, до 
двохзначних цифр. Я вимагаю ак-
тивізувати роботу з проведення 
земельних аукціонів, оскільки 
практика показує, що успішність 
цього процесу прямо залежить від 
волі керівника. 

Ми маємо зосередитись на під-
вищенні якості надання адміністра-
тивних послуг, у тому числі, і через 
мережу Інтернет. Попит на наш 
перший електронний сервіс «За-
мовлення витягу з Державного 
земельного кадастру», який вимі-
рюється десятками онлайн-заяв 
на добу доводить, що центр до-
кладання зусиль визначений пра-
вильно. Ми стикаємося з супроти-
вом консервативної системи, од-
нак ми тут для того, щоб подолати 
його та забезпечити новий сучас-
ний рівень сервісу для громадян. 

Держгеокадастр має стати ді-
єздатною структурою, яка активно 
залучена до проведення реформ в 
Україні та керується чітким планом 
дій. Тому я є прихильником ідеї 
розробки Концепції розвитку зе-
мельних відносин в Україні на пе-
ріод до 2020 року, інтегрованої в 
Стратегію сталого розвитку “Укра-
їна – 2020”, яка б сформувала по-
рядок денний і перелік завдань у 
сфері земельних відносин, які по-
требують вирішення.

Чого чекають  
від оновленої служби 
земельних ресурсів?

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

Домаморич 1:2.
У наступному турі (23 серпня) 

зустрінуться: вища ліга — Дичків-
Дубівці, Великі Бірки-Біла, Велика 
Березовиця-Озерна, Грабовець-
Великі Гаї, Товстолуг-Велика Лука і 
Мишковичі, Плотича-Шляхтинці; 
перша ліга — Довжанка-Великий 
Глибочок, Прошова-Гаї Шевченків-
ські, Білоскірка-«Динамо» 
(Тернопіль),Острів-Романівка, 
Кутківці-Пронятин, Івачів-Байківці; 
друга ліга — Домаморич-Жовтневе, 
Велика Лука і Мишковичі-2-
Ігровиця, Петриків-Малий Ходач-
ків, Товстолуг-2-Баворів, Залізці-
Забойки, Смиківці-Підгороднє.

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського 
району. Тур 13

Пам’яті  
Галини Василишин

Василишин  Галина  Богданівна  працюва-
ла заступником  прокурора Тернопільського 
району. Народилася  16  січня  1963 року в с. 
Богатківці Теребовлянського району  Терно-
пільської  області. Померла  13 серпня 2015 
року від тяжкої недуги.  Колектив прокурату-
ри Тернопільського району висловлює щирі 
співчуття рідним Галини Василишин – бать-
кам, донечці Алінці, сестрі з родиною.

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області повідомляє, що до 20.09 2015 року в приміщенні 
Білецької сільської ради будуть проводитися громадські слухання з 
питання зміни цільового призначення земельних ділянок для веден-
ня особистого селянського господарства під індивідуальне будівни-
цтво в північно-східній частині села Біла. Телефон для довідок: 29-
98-93. Відповідальний — Данилків В. М.

Білецький сільський голова Надія МОТИКА.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює щирі спів-
чуття вчителю фізичної культури Ірині Миколаївні Прокопович із 
приводу трагічної смерті сина Олега.
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Згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2015 р. № 
766-р “Про затвердження 
переліку інвестиційних про-
грам і проектів регіонально-
го розвитку, що можуть ре-
алізовуватися у 2015 році 
за рахунок коштів Держав-
ного фонду регіонального 
розвитку”, Тернопільщина 
отримає 64983,335 тис. 
грн. 

Такий обсяг фінансування ін-
вестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що мо-
жуть реалізовуватися у 2015 році 
у Тернопільській області за раху-
нок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку.
Цю інформацію оприлюднив т. 

в. о. керівника апарату Терно-
пільської обласної державної ад-
міністрації Віктор Шумада під час 
засідання колегії департаменту 
охорони здоров’я Тернопільської 
ОДА. Коментуючи тему оптиміза-
ції мережі медичних закладів об-
ласті, він  зазначив, що “окрім 
закриття медичних закладів, у 
2015 році реалізовуватимуться 
нові проекти в медичній галузі 
Тернопільщини”.

— 20 мільйонів гривень виді-
лено на реконструкцію радіоло-
гічного корпусу, – повідомив Ві-
ктор Володимирович. – З надбу-
довою для розміщення лабора-
торного корпусу та централізова-

ної стерилізації  КЗТОР “Терно-
пільська університетська лікар-
ня”. Фінансування в розмірі вось-
ми мільйонів гривень піде на ре-
конструкцію лікарняного корпусу 
під інфекційне відділення для ді-
тей і дорослих із прибудовою 
сходової клітки та ліфта та при-
міщення кафедри Тернопільсько-
го державного медичного універ-
ситету імені Івана Горбачевсько-
го.

950,9 тис. гривень виділено на 
будівлю клубу та амбулаторії за-
гальної практики-сімейної меди-
цини селища Нагірянка Чортків-
ського району. Прес-служба де-
партаменту охорони здоров’я 
Тернопільської облдержадміні-
страції раніше повідомляла, що 

за словами голови Тернопіль-
ської ОДА Степана Барни,  “не-
зважаючи на складнощі цьогоріч-
ного бюджету, 20% фонду регіо-
нального розвитку Тернопіль-
ської області буде спрямовано 
на медицину”.

Як запевнив т. в.о. керівника 
апарату Тернопільської обласної 
державної адміністрації Віктор 
Шумада, “спільними зусиллями 
об’єкти доведуть до ладу”.

— Кінцевим підсумком медич-
ної реформи має стати суттєве 
вдосконалення надання медич-
них послуг населенню у кожному 
населеному пункті області, по-
ліпшення їх якості та доступності 
– доповнив посадовця директор 
департаменту охорони здоров’я 

Тернопільської ОДА Володимир 
Курило. – Якщо ми не ініціювати-
мемо, ефективно не проводити-
мемо в області медичну реформу 
з максимальною користю для 
людей, раціонально не оптимізу-
ємо мережу лікувальних закладів 
та установ, не удосконалимо ро-
боту медичної служби та не бу-
демо вживати заходів для підви-
щення рівня медико-санітарної 
допомоги населенню на рівні 
первинної ланки – медична ре-
форма, якої всі так очікують, не 
відбудеться.

 
Прес-служба департаменту 

охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА.

На Тернопільщині реалізовуватимуться проекти  
за кошти Державного фонду регіонального розвитку

До вжитку там пропонують 
лише пастеризоване моло-
ко. Високі вимоги встанов-
люються до безпечності та 
якості й іншої харчової про-
дукції. З 20 вересня подібні 
правила запроваджуються і 
в Україні. Цього дня набува-
ють чинності статті закону 
“Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів”. 

Та чи запрацює він на повну 
силу у зазначений термін? Про 
це йшлося під час недавнього 
засідання Національного прес-
клубу з аграрних та земельних 
питань.

Робота над “харчовим” зако-
ном, як фахівці охрестили закон 
“Про основні принципи та вимо-
ги до безпечності та якості хар-
чових продуктів”, розпочалася 
сім років тому. Увесь цей час во-
на рухалася доволі непросто. 
Основну проблему голова прав-
ління Ліги виробників харчових 
продуктів Геннадій Кузнєцов по-
яснив так: “Протягом усіх цих 
років ми мали шалений опір з 
боку всіх контролюючих органів. 
Тому що фактично в кожного з 
них відбиралися функції, за які 
вони дуже трималися, бо нама-
галися залишити фінансові дже-
рела свого існування”.

“Згідно з цим законом, — за-
уважила заступник керівника 
проекту ЄС “Вдосконалення сис-
теми контролю безпечності хар-
чових продуктів в Україні” Яна 
Добідовська, — створюється єди-
ний компетентний орган. Наразі 
цю роль відіграє Державна вете-
ринарна та фітосанітарна служба 
України, яка згодом буде транс-
формована в Державну службу 
безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів”.

У президента асоціації свина-
рів України Артура Лози своє по-
яснення причин тих труднощів, з 
якими стикалися розробники 
“харчового” закону. Ми зараз пе-
реходимо від філософії контролю 
за кінцевим продуктом харчуван-
ня до філософії контролю самого 
процесу виробництва – від лану 
до столу. “І, як показує світова 
практика, ця система працює 
значно ефективніше, ніж попере-
дня”, – зауважив він.

Зрештою, Україна була 
зобов’язана ухвалити цей закон. 
На цьому наголосила заступник 
директора департаменту ветери-
нарної медицини Державної ве-
теринарної та фітосанітарної 
служби України Ольга Семенчук. 
За її словами, Угода про Асоціа-
цію України з ЄС передбачає на-
ближення нашого національного 
законодавства до вимог ЄС. “І 

одним із ключових пунктів є наш 
“харчовий” закон, який включає в 
себе гігієнічний пакет Євросою-
зу. Йдеться про основні регла-
менти ЄС, які регулюють питання 
фітосанітарних заходів”. 

Та з’ясувалося, що 
зобов’язання щодо забезпечен-
ня харчової безпеки на рівні сві-
тових стандартів Україна взяла 
на себе значно раніше – ще тоді, 
коли оформляла своє членство у 
Світовій організації торгівлі 
(СОТ). Про це нагадала радник із 
питань харчового законодавства 
проекту Міжнародної фінансової 
корпорації ( IFC, Група Світового 
Банку) “Інвестиційний клімат в 
аграрному секторі України” Кате-
рина Онул. Вона, зокрема, ска-
зала: “В цій угоді із СОТ зазна-
чено, що міжнародними стандар-
тами в цього випадку є стандар-
ти Кодексу Аліментаріус (Codex 
Alimentarius). Європейське зако-
нодавство, яке було взято за 
основу в нашому законі, також 
ґрунтується на міжнародних 
стандартах цього Кодексу”.

Що важливо: на міжнародні 
стандарти Кодексу Аліментаріус 
переходять і країни Митного со-
юзу, який нині перейменований 
на Єдиний економічний простір. 
А це означає, впевнена Катерина 
Онул, “якби Україна не прийняла 
цього закону, ми були б змушені 
працювати і торгувати лише все-
редині своєї країни без можли-
вості вийти на міжнародні ринки, 
а отже, і без можливості нарощу-
вати власний експортний потен-
ціал”. Отож, закон “Про основні 
принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продук-
тів” є вхідним квитком не лише 
на ринки ЄС, а й на інші міжна-
родні ринки.

В Євросоюзі, як наголошува-
лося під час засідання прес-
клубу, захисту прав споживачів 
надається пріоритетне значення. 
Український “харчовий” закон, за 
словами Катерини Онул, також є 
проривом у захисті прав спожи-
вачів. “Тому нам треба зробити 
все, щоб ми споживали здорові 
та безпечні продукти, незалежно 
від того, чи виробляємо ми їх, чи 
ні”.

Один із основних принципів 
безпечності харчової продукції в 
усіх розвинених країнах, нагада-
ла Катерина Онул, полягає у від-
повідальності операторів ринку 
за свою діяльність. І кожен із тих, 
хто відступає від встановлених 
правил безпечності виробництва, 
зберігання, переробки та реалі-
зації продукції, несе за це персо-
нальну відповідальність. Такий 
самий підхід запроваджує й укра-
їнський “харчовий” закон.  Він 
також запроваджує систему 

управління безпеч-
ністю продукції 
НАССР. Остання, як 
відомо, була сфор-
мована ще кілька де-
сятиріч тому амери-
канським космічним 
агентством NASA. 
Потреба в ній дикту-
валася необхідністю 
гарантування безпечності харчо-
вих продуктів для астронавтів, 
коли ті вирушали у довготривалу 
космічну подорож. Та невдовзі 
з’ясувалося, що саме таких під-
ходів до безпечності харчування 
потребують і земляни. Відтоді 
технологія НАССР набула поши-
рення не лише в США, а й на 
європейському континенті, в ін-
ших країнах світу.

 Фахівці називають систему 
НАССР “рятувальним жилетом 
для бізнесу”, бо вона дозволяє 
йому самостійно і постійно контр-
олювати безпечність та якість 
харчової продукції на всіх етапах 
її просування від поля до спожи-
вачів. І в разі виникнення якихось 
негараздів, оператори ринку мо-
жуть оперативно реагувати на їх 
ліквідацію. 

Що важливо, наголосила Ка-
терина Онул, в “харчовому” за-
коні міститься вимога до запро-
вадження системи НАССР. А сто-
совно сертифікації за цією сис-
темою виробник ухвалює само-
стійне рішення – чи вдаватися 
йому до таких дій, чи ні. Тому що 
за це йому доведеться платити 
кошти.

“Якщо будуть вироблятися 
безпечні харчові продукти, якщо 
підприємства матимуть систему 
НАССР, то повернеться довіра 
споживачів. Таке виробництво 
буде більш конкурентоспромож-
ним порівняно з тими компанія-
ми, які не запровадять у себе 
відповідні системи управління 
безпечністю харчування”, — ска-
зала Катерина Онул.

І це не єдина перевага, яку 
отримують виробники харчових 
продуктів від запровадження 
системи НАССР. Учасники засі-
дання прес-клубу привертали 
увагу до того, що до підпри-
ємств, які працюють за її вимога-
ми, зростає довіра і з боку парт-
нерів. Бо для них це позитивний 
сигнал, який засвідчує, що з та-
ким виробником можна мати на-
дійні ділові стосунки.

Закон “Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів” був 
ухвалений Верховною Радою ще 
минулого року. Відтермінування 
набуття чинності було потрібне 
для того, щоб сільгоспвиробни-
ки, переробники та інші операто-
ри ринку могли належним чином 

підготуватися до його реалізації. 
Проте Катерина Онул впевнена, 
що його імплементація буде не-
простою.

З цим згоден і керівник на-
прямку “Розвиток ринкової інф-
раструктури” Проекту USAID “Аг-
роІнвест” Микола Гриценко. “За-
кон досить важливий, — підкрес-
лив він, — і цілком відповідає 
європейським нормам, однак є 
одне “але”. Річ у тім, що структу-
ра нашого сільськогосподарсько-
го виробництва дещо інша, ніж у 
Європейському Союзі. Сьогодні 
найбільша проблема його впро-
вадження на місцях і саме в сек-
торі малих та середніх виробни-
ків”.

У країні нараховується 4,6 
млн. особистих селянських гос-
подарств (ОСГ). Вони вносять 
вагомий внесок у сільгоспвироб-
ництво. У таких секторах, як ви-
робництво тваринницької, овоче-
вої, плодово-ягідної продукції, 
ОСГ виробляють левову частку її 
загального обсягу. Тож постає 
питання: а що робити з ОСГ, чи 
впроваджувати в них хоча б еле-
менти простежуваності сільсько-
господарської продукції? 

Над вирішенням цієї пробле-
ми “АгроІнвест” працює вже про-
тягом року. Зокрема, для малих 
сільгоспвиробників розроблено 
два посібники – методичні реко-
мендації. Один стосується сфери 
впровадження елементів систе-
ми НАССР для тваринницької 
продукції, а другий – для рослин-
ницької продукції. Матеріал по-
дається в популярній формі, щоб 
виробникам було зрозуміло, як 
діяти на практиці з максималь-
ною вигодою для себе.

Також “АгроІнвест” підготував 
24 консультанти, які можуть на-
давати допомогу дрібним сіль-
госпвиробникам у підготовці ни-
ми пакетів документів для того, 
щоб проводити сертифікацію чи 
запроваджувати елементи систе-
ми управління безпечністю про-
дукції НАССР у практику. Така 
робота здійснюється в шести ре-
гіонах. Вона поширюється на 
сферу м’ясо-молочної продукції, 
на зберігання та передпродажну 
підготовку овочів та фруктів. “До-
сить складно, але процес пішов”, 
— сказав Микола Гриценко. 

Однією з проблем впрова-
дження системи НАССР в Україні 
є подвірний забій худоби. Відне-

давна почала поширюватися 
думка, ніби ця проблема вже 
остаточно вирішена. Та Микола 
Гриценко запевняє, що це зовсім 
не так: “У багатьох випадках си-
туація залишилася незмінною: 
тварини забиваються в антисані-
тарних умовах”.

Що потрібно робити, аби до-
помогти селянам у вирішенні цієї 
проблеми? “АгроІнвест” нині 
впроваджує два проекти, які пе-
редбачають створення сервісно-
забійних цехів. Сільське насе-
лення зможе, таким чином, у 
нормальних санітарно-гігієнічних 
умовах здійснювати забій тварин 
і передпродажну підготовку. Ці 
цехи готуються до сертифікації 
за системою НАССР.

Коли ми говоримо про без-
печність та якість кінцевої харчо-
вої продукції, то маємо розуміти, 
що такі її параметри значною мі-
рою залежать від безпечності та 
якості сировини, яка використо-
вується при виробництві. “Тому 
потрібно, як і в Європі, впрова-
дити систему GlobalGAP. Вона 
передбачає сертифікацію сіль-
ськогосподарської сировини”.

На думку учасників засідання 
прес-клубу, попри всі переваги 
нового закону “Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів” для 
вирішення наявних проблем, 
пов’язаних з безпечністю та якіс-
тю харчів в Україні, потрібно роз-
робити цілу низку інших законів 
та нормативних актів. Виробники 
готові до їх впровадження, бо 
розуміють, що лише таким чином 
вони можуть витримати конку-
ренцію, яка загострюється як на 
внутрішніх, так і на зовнішніх 
продовольчих ринках.

Вкрай важливо, щоб такі під-
ходи сприйняли й самі споживачі 
харчової продукції. Бо якщо аме-
риканський фермер, який виро-
бляє молоко, перед споживан-
ням пастеризує його на вироб-
ництві, то ми наразі помилково 
вважаємо найякіснішим парне 
молоко від бабусиної корови, яку 
вона подоїла вручну. Що, зре-
штою також є нонсенсом для ци-
вілізованого світу.

 
Тарас ТЕРНІВСЬКИЙ, 

Національний прес-клуб  
з аграрних та земельних 

питань. 

Євроінтеграція ●

У цивілізованому 
світі парного 

молока не п’ють
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Зійшовши на київський пре-
стол у 980 році і 
зосередивши в своїх руках 
неподільну владу, князь Во-
лодимир (роки правління: 
980-1015) започаткував но-
ву добу в історії Київської 
Русі. Невгамовні варязькі 
князі вже не дивилися на 
Русь лише як на арену за-
воювань. Володимир упро-
вадив значно конструктив-
ніший підхід до управління 
державою. На відміну від 
попередників, у центрі його 
уваги був насамперед до-
бробут володінь, а не за-
гарбання земель і збір да-
нини. Власне, за його кня-
зювання Русь почала підні-
матися як цілісне суспіль-
ство й держава. 

Щоправда, на початку прав-
ління Володимир, здавалося, 
мало чим відрізнявся від попе-
редників. Він обдаровував свою 
численну дружину, підтримував 
традиційні язичницькі культи, 
ходив на непокірних в’ятичів і 
поширив свою владу на ради-
мичів. Як і його батько, Володи-
мир посадив власних синів (мав 
він 12 законних синів) у великих 
містах і землях своїх володінь. 
Так він усунув від влади місце-
вих князів, зосередивши її ви-
ключно у руках своєї династії. 
Коли його варязька дружина 
стала вимагати більших винаго-
род, Володимир змусив її пере-
йти на службу до візантійців.  

Замість далеких походів Воло-
димир зосередився на захисті 
власних кордонів. Щоб проти-
стояти загрозі печенігів, він збу-
дував розгалужену мережу укрі-
плень, а також нові міста на пів-
день від Києва. Князь додав до 
своїх володінь землі сучасної За-
хідної України, тим самим по-
клавши початок тривалому су-
перництву з поляками за цей 
регіон. Змусив литовських ятвя-
гів визнати його верховенство. 
Володимир установив дружні 
стосунки з поляками, мадярами і 
чехами. В основі цієї нової захід-
ної орієнтації лежало його праг-
нення підпорядкувати собі голо-
вні торгові шляхи на захід, про-
класти інші шляхи на Константи-
нополь. Внаслідок цих надбань 
володіння Володимира стали 
найбільшими в Європі, охоплюю-
чи близько 800 тис. кв. км. 

Володимир Великий з метою 
розширення кордонів Київської 
Русі та їх зміцнення здійснював 
військові походи проти сусідніх 
племен і народів. У 983 році він 
воював на західних рубежах 
своєї держави з литовським 
племенем ятвягів. У 985 році 
Володимир здійснив похід на 
Волгу проти болгар. 

Для захисту південних зе-
мель Київської Русі від войов-
ничих печенігів Володимир на-
казав збудувати цілу систему 
укріплень уздовж рік Трубеж, 
Сула, Стугна та ін. Печеніги чи 
не щороку здійснювали набіги 
на переяславські та південні ки-
ївські землі, іноді доходили до 
Києва. Вони грабували міста і 
поселення, вбивали і забирали 
в полон чоловіків, жінок і дітей, 
знищували господарство.

 У Володимира Великого було 
11 офіційних дружин і 15 закон-
но народжених синів і дочок. 

З першою дружиною князь 
мав сина Вишеслава, потім бу-
ла княжна полоцька Рогнедь. 
Коли Володимир узяв штурмом 
Київ (980 рік) і осів на велико-
княжому престолі, одружився із 
вдовою старшого (убитого) бра-
та Ярополка. Через рік була 
чеська княжна Малфріда. Через 
рік Володимир одружився з хор-
ваткою Адель, яка народила 
князя Мстислава – оборонця 
земель руських від нападів ко-
чівників на південному сході 
країни.

Потім були ще знатні пред-
ставниці княжих родів із Чехії та 

Волзької Болгарії (одна із цих 
дружин дала українській історії 
князів Бориса і Гліба – святих 
православної церкви). Після за-
кінчення війни з Візантією у 989 
році Володимир Великий зму-
сив грецького імператора Васи-
лія ІІ віддати у київські невістки 
сестру Анну. Була датчанка чи 
шведка графиня фон Енгінген. 
Найбільш тривалі стосунки Во-
лодимира Святославовича були 
із його другою дружиною Рог-
недою. Її підтримку він відчував 
протягом усього свого життя під 
час політичної діяльності, вій-
ськових походів та амурних по-
ходеньок.

Ще будучи князем новгород-
ським, Володимир підкорив По-
лоцьк, убив місцевого князя Ро-
говолда та його синів, а доньку 
(Рогнедь) забрав собі на ніч за 
правом завойовника. Зранку її 
було проголошено княжною ки-
ївською – дружиною великого 
князя. Саме Рогнедь дала Воло-
димиру синів, які після його 
смерті вийшли на основну по-
літичну арену держави. Це були 
Ізяслав, Ярослав Мудрий, Все-
волод. Народила вона й доньок 
Предславу і Прямиславу. 

Надумавши одружуватись да-
лі, князь Володимир відправив 
Рогнедь доживати віку до мо-
настиря (чинив так і з іншими 
дружинами). Такі дії батька ду-
же не сподобалися княжичу 
Ярославу, який був відправле-
ний у далекий Новгород під 
контроль впливових бояр.

Найголовнішим досягненням 
Володимира Великого було, без 
сумніву, впровадження християн-
ства. Розуміючи, що Київська 
Русь уже пережила свою тради-
ційну анімістичну язичницьку ре-
лігію, князь почав замислювати-
ся над тим, щоб знайти більш 
витончені способи вираження 
духовних, соціальних та політич-
них прагнень суспільства. Якщо 
провести аналогію із сучасністю, 
Володимир Великий потрапив у 
становище глави однієї з держав 
“третього світу”, що прагне при-
скорити модернізацію своєї краї-
ни й відтак змушений вибрати 
якусь одну з двох провідних іде-
ологій найбільш розвинутих сус-
пільств світу. Для Володимира 
цими двома високорозвиненими 
системами віри, які потрапили 
до його поля зору, були христи-
янство та іслам, тобто, релігії тих 
країн, з якими Київська Русь ма-
ла й намагалася утримувати як-
найтісніші торговельні та полі-
тичні зв’язки. Хоч у “Повісті вре-
менних літ” розповідається, як 
посланці Русі відкинули іслам че-
рез те, що він забороняв ужива-
ти алкогольні напої, й начебто 
спинили вибір на християнстві з 
Візантії, яке розкішними релігій-
ними обрядами викликало захо-
плення. Насправді ж за вибором 
князя Володимира стояли кон-
кретні політичні та економічні 
чинники.

Після походу 860 року з Кон-
стантинополя була вислана на 
Русь місія, що звернула бага-
тьох у християнство. Відомо, що 
тодішній князь Аскольд був 
християнином. У першій поло-
вині Х століття була в Києві 
церква Іллі. Трактат 944 року 
говорить про християн серед 
дружини князя Ігоря. Як свід-
чить хрещення княгині Ольги, 
християнство пустило коріння в 
Києві раніше. Сусідство Русі з 
християнізованими болгарами і 
новонаверненими поляками та 
уграми лише прискорило цей 
процес. 

Прийняття християнства й 
саме його візантійського різно-
виду насамперед пояснювалося 
політичними причинами. У 987 
році за надану візантійським ім-
ператорам допомогу у приду-
шенні повстання Володимир 
Великий став вимагати видати 
за нього їхню сестру Анну. По-
боюючись, що згода на шлюб із 
“варваром” похитне престиж ім-

ператорської ди-
настії, візантійці 
всіляко намагали-
ся виправити ста-
новище, домагаю-
чись від Володи-
мира прийняти 
християнство. Але 
навіть після хре-
щення Володими-
ра у 988 році вони 
відтягували шлюб. 
Та все ж після то-
го, як русичі заво-
ювали у Криму ві-
зантійське місто 
Херсонес (Кор-
сунь), шлюб від-
бувся. У 988 році, 
прагнучи якнай-
швидше охрести-
ти свій народ, Во-
лодимир наказав 
звести юрби киян 
у притоку Дніпра 
– річку Почайну й 
там усіх разом 
охрестити. Незва-
жаючи на опір лю-
дей, ламалися 
язичницькі ідоли, 
натомість будувалися християн-
ські церкви. 

Тіснішими ставали стосунки 
Володимира, що тепер належав 
до християнської “сім’ї прави-
телів”, з іншими монархами. 
Прийняття християнства мало 
позитивні наслідки й для вну-
трішнього життя країни. Оскіль-
ки вчення візантійської церкви 
підтримувало монарше право 
на владу, київські князі знайшли 
в ній ту ідеологічну опору, якої 
раніше не мали. До того ж церк-
ва з її складною внутрішньою 
підпорядкованістю знайомила 
київських правителів із новими 
моделями управління. А в само-
му суспільстві Київської Русі 
з’явилася активно діюча устано-
ва, що не лише забезпечувала 
незнане раніше духовне й куль-
турне єднання, а й справляла 
величезний вплив на культурне 
і господарське життя. 

 Будучи видатним політиком, 
Володимир умів оцінити політич-
не значення християнства для 
своєї державної системи, хоча 
самого його, як бачимо, до водо-
хрещення привели виключно по-
літичні комбінації. Християнство 
було найважливішою складовою 
візантійської культури, су-
спільної і державної організації 
Візантії, і Володимир, прагнучи 
до зближення, до уподібнення 
своєї держави до візантійської, 
природно, побажав уподібнити її 
і з цієї важливої сторони. Він ро-
зумів, яке величезне політичне 
значення буде мати поширення 
серед народів його держави з їх 
різноманітними, примітивними і 
незакінченими релігійними віру-
ваннями, нової культурної релігії 
з багатим внутрішнім змістом і 
зовнішнім блиском мистецтва, з 
цілком закінченими формами і 
виробленою ієрархією. Розпо-
всюджувана урядом нова релігія і 
надалі повинна була триматися 
князівської влади як своєї опори 
і, зв’язуючи культурним вузлом 
племена, повинна була зміцню-
вати їхню залежність від Києва і 
київської династії.  

 Володимиром Великим були 
закладені початки організації 
церкви Київської Русі: заснова-
но митрополитну і кілька єги-
петських кафедр. Створено мо-
нументальні пам’ятники церков-
ного зодчества. Привезені з 
Херсонеса і поставлені в Києві 
бронзові фігури коней і статуї 
– спроба прилучити Русь до 
світського візантійського мис-
тецтва. Про інтерес до поши-
рення візантійського утворення 
свідчить літописна згадка про 
те, що Володимир забирав ді-
тей в людей вищих станів і від-
давав їх “на навчання книжко-
ве”. Ці прагнення його – ввести 
Русь у коло інтересів тодішньо-
го культурного візантійського 
світу – не були даремні: вже се-

ред перших поколінь київських 
учнів бачимо людину, що зна-
ходиться на висоті сучасної ві-
зантійської культури, в особі 
митрополита Іларіона, автора 
похвального слова Володими-
рові. 

З Володимира Великого по-
чинається помітний в еволюції 
Київської держави перехід від 
князів-наїзників, що тримали 
свою державу силою, до князів 
із більш вираженим характером 
правителів. Запровадження 
християнства відіграло величез-
ну роль в історичній долі україн-
ського народу. Перебуваючи на 
перехресті між християнським 
Заходом та мусульманським 
Сходом, Київська Русь остаточ-
но зв’язала себе з Європою. 
Християнство ввело Русь у коло 
європейських держав, а прав-
лячу київську династію — у се-
редовище християнських коро-
лівських родин. 

Християнська церква, яка ма-
ла на той час майже тисячоліт-
ню історію, принесла в Київську 
Русь свою систему внутрішньо-
го устрою (церковну ієрархію), 
що вплинула на формування 
феодальної і державної ієрархії 
Русі. Християнство знищило 
язичницьке племінне багато-
божжя, сприяло політичному і 
культурному об’єднанню 
східнослов’янських племен, а, 
отже, і формуванню українсько-
го етносу. Із християнством у 
Київську Русь прийшли грамо-
та, мистецтво книжкової справи 
(виготовлення пергаменту і па-
перу, переписування і оздо-
блення книг), церковний хоро-
вий спів, було розвинуто архі-
тектуру, кам’яне будівництво, 
художні ремесла мозаїки і ви-
роблення скла, фрески, іконо-
пису тощо. 

Церковне богослужіння ви-
магало значної кількості гра-
мотних людей, тому починали 
з’являтися школи, монастирі 
стали центрами ученості та лі-
тописання. Поряд із князівськи-
ми створюються перші бібліоте-
ки. Християнська мораль впли-
нула на формування руського 
писаного права, пом’якшуючи 
кару за злочини, проповідуючи 
смирення і покірність. 

Володимир Великий дбав 
про відносини Київської держа-
ви з іноземними державами та 
зміцнення її міжнародного авто-
ритету. Розвивав політичні, еко-
номічні та культурні зв’язки з 
Візантією, Польщею, Угорщи-
ною, Чехією, західноєвропей-
ськими країнами. Помер Воло-
димир Великий 15 липня 1015 
року. Похований у Десятинній 
церкві. Церква каноні-зувала 
князя Володимира як святого. 

За матеріалами  
інтернет-ресурсів підготував 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Володимир — великий  
князь Київський

Пам’ятник князю Володимиру,  
хрестителю Русі, на Володимирській гірці  

в Києві встановлений у 1853 році.

За півроку 
Укрпошта 

збільшила свою 
прибутковість 

удвічі
У першому півріччі 2015 року 

прибуток Укрпошти зріс у два 
рази порівняно з аналогічним 
періодом минулого року та 
склав 16,1 млн грн, що на 40% 
більше плану. Про це заявив 
очільник державного підприєм-
ства Ігор Ткачук на прес-
конференції в Українському 
кризовому медіа центрі 10 
серпня 2015 року. 

“Так само, як і в першому 
кварталі цього року, Укрпошта 
продовжує демонструвати пози-
тивну динаміку зростання при-
бутків, – сказав Ігор Ткачук. – За-
гальна сума доходів підприєм-
ства за шість місяців 2015 року 
склала 2 млрд. 178 млн. грн., що 
на 12,4% більше порівняно з 
аналогічним періодом минулого 
року та на 10,5% більше запла-
нованого значення. Позитивна 
динаміка нарощення доходів 
дасть можливість підприємству 
модернізуватися та покращити 
якість надання послуг”. 

За півроку середньомісячна 
заробітна плата одного праців-
ника збільшилась на 8,1% по-
рівняно з першим півріччям 
2014 року та склала 1 995,2 грн. 
Укрпошта не має заборгованос-
ті по платежах до бюджетів та 
державних цільових фондів. 
Підприємством вчасно сплаче-
но 600,7 млн. грн. до держбю-
джетів усіх рівнів, що на 3,7% 
більше плану. 

Державне підприємство сьо-
годні активно впроваджує нова-
ції. З березня в українців 
з’явилася можливість отриму-
вати товари з Китаю за 7 днів з 
моменту замовлення через 
інтернет-магазин. Наразі по-
слугою скористалися вже 16 
тис. клієнтів. 

У червні Укрпошта запустила 
нову послугу “Прискорена пош-
та”, що дає можливість отриму-
вати відправлення в той же 
день, за умови, якщо вони при-
йняті до 12-ої год. Також карди-
нально змінено рівень надання 
послуги “Кур’єрська доставка”, 
якою за півроку відправлено 
142 тис. одиниць відправлень. 

З липня українці можуть за-
мовляти товари з естонських 
інтернет-магазинів через Ук-
рпошту. Естонія стала ще одні-
єю країною, поряд з Німеччи-
ною, Чехією та Словацькою 
Республікою, з якою почала 
співпрацювати Укрпошта, про-
понуючи споживачам послугу з 
обміну згрупованими міжнарод-
ними відправленнями “Консиг-
нація”.  

Двосторонній обмін міжна-
родними електронними перека-
зами Єврожиро відкрила Укрпо-
шта з поштою Болгарії у липні. 
Для споживачів – це скорочення 
термінів пересилання грошових 
переказів до 2 год. на відміну від 
2-х тижнів, як раніше. 

Розширюючи спектр надан-
ня фінансових послуг, націо-
нальний оператор спільно з 
ПУАТ “Фідобанк” запровадив 
цілодобову послугу миттєвих 
переказів з картки на картку 
(Visa або MasterCard) через 
свій офіційний сайт www.
ukposhta.ua.  

Крім того, на підприємстві 
впроваджено приймання плате-
жів з торговельною виручкою, 
послуг з видачі готівкових ко-
штів власникам платіжних кар-
ток та їх поповнення через POS-
термінали. 

З метою максимальності 
зручності та доступності послуг 
Укрпошти, з травня в кожному 
обласному центрі (крім Доне-
цької та Луганської областей) 
запроваджено цілодобову або 
подовжену роботу поштових 
відділень (з понеділка до 
п’ятниці до 21.00, а деяких від-
ділень в Україні до 22.00 год., а 
також роботу у суботу та неді-
лю). Крім того, підприємством 
скорочено на одну добу строки 
доставки пошти та періодичних 
друкованих видань між облас-
ними центрами країни.
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Валентина СЕМЕНЯК.     
Фото автора.

Люблю вишукувати цікаві фотосюже-
ти, усмішки людей, глибоку задуму на 
обличчі, натруджені спрацьовані руки, 
і особливо очі, зрештою, погляд: це 
моя стихія. І ось сьогодні “склався” 
один цікавий сюжет. 

Під час освячення віночків на церковному 
подвір’ї у Великих Гаях помітила бабусю у 
вишитій сорочці. Через її очі струменіла са-
ма Вічність. Було у її погляді щось особливе 
і незбагненне, якась особливо-значуща при-
тягальна сила, коли розумієш, що хочеться 
“побачене” закарбувати не просто на каме-
ру, а у серці. Бабуся тримала в руках 
казково-квітковий вінок. Звісно, я зупинила-
ся і сфотографувала. Далі знімала інші сю-
жети. Коли всі вже розходилися після служ-
би, я знову побачила знайому бабусю і пій-
мала себе на думці: не знаю, як її звати. 
Вона була із якоюсь жінкою. Я насмілилась 
запитати. Та яким було моє здивування, ко-
ли з’ясувалось, що Надія Федотівна Собчук 
— бабуся відомого в Україні лідера гурту 
“С.К.А.Й.” Олега Собчука. А поряд з нею 
стояла мама Олега Лариса Миколаївна. Роз-
говорились. Так я дізналась, що Надія Федо-
тівна в минулому працювала вчителькою 
молодших класів, родом із Шумщини. Мама 
Олега розповіла, що син, коли був школя-
рем, під час літніх канікул багато часу про-
водив у бабусі. Та й зараз, коли буває у 
Тернополі, обов’язково навідується до неї  
у Великі Гаї.  

Життя прожити ●

Лідер гурту “С.К.А.Й.”  
Олег Собчук любить 

гостювати у своєї бабусі

Великогаївчанка  
Надія Федотівна Собчук.

Зіновія ШУПА,  
с. Байківці  

Тернопільського району. 

“Ні, ніколи цій зайді не переступи-
ти порога моєї хати. Я тут госпо-
диня, і так буде”, – сказала Ганна. 
Промовила так, що і сусіди б чули. 
Але у жнива рідко хто засиджував-
ся у хаті, тож чув її тільки син, 
який сидів з  похнюпленою голо-
вою, а думками був поряд з тією, 
що стала причиною сьогоднішньо-
го скандалу. Адже те, що почув 
вчора із уст коханої, стало саме 
розбратом, порушило спокій сім’ї, 
що і привело до ворожнечі між 
матір’ю та сином. 

“Але ж хіба вина у цьому лише Ната-
лія? – роздумував Ігор, пропускаючи 
повз вуха мовлені мамою слова. Дівчи-
на вагітна, і в тому, що сталося, є і його 
вина. Отож, і він є відповідальним перед 
майбутнім свого сина чи доньки. Він 
має дати їм притулок у своїй хаті. Бо до 
рідної хати дорога для дівчини закрита. 
Почувши про вагітність дочки, мати не-
мов озвіріла: “Ти осоромила наш рід 
перед Богом та людьми. Іди і більше, 
щоб ноги твоєї тут не було”. 

Скривджена, із сльозами на очах сто-
яла Наталя перед коханим, і, як вирок, 
чекала останніх слів Ігоря. Бо ж від них 
залежатиме доля не тільки її, але й  
дитинчати, що так настирливо б’ється 
під її серцем. Що має сказати їй хло-
пець, і сам не знає. Як вмовити матір, 
як переконати її? Вона ж християнка. 
Любити ближнього свого, як самого се-
бе, не раз навчала свого сина. А зараз 
забула все. Не для неї заповіді Божі, не 
для неї Господні закони. Вона готова 
забути усе, лиш би не бачити в домі ті-
єї, яка так рано “старається зв’язати 
світ її дитини, та ще й байстрюка в хату 
привести” — останні слова мовила вго-
лос. 

Це змусило Ігоря стати на захист 
своєї майбутньої половинки. Мовив: 
“Мамо, як ти смієш говорити про таке, 
як Бога не боїшся? Дитину свого сина 
та байстрюком називати?”. “Я прокляну 
його в утробі”, — продовжувала далі, не 
слухаючи сина. Тут він зрозумів, що по-
трібно шукати вихід, та який? У матір 
вселився, мабуть, злий дух, останнім 
часом і до церкви дорогу забула. То із 
сусідкою пересвариться, то з рідними 
батьками ворожнечу завела, а зараз і 
син їй впоперек горла став. 

Це трапилось, відколи батька похова-
ли. Раніше і в церкву разом, і на люди. 
А зараз відлюдькуватою стала. Ніхто їй 
не  вгодить: усе не так, та не так. Отож, 
вислухавши материні докори, Ігор по-
дався у сусіднє село до бабусі, батько-
вої матері. Після смерті сина вона була 
нечастою гостею у їхньому домі. Бо ж 
роки не ті, щоб таку відстань долати. 
Ноги уже не носять, Та й, крім онука, 
нікого у гості не чекала. А він часто про-
відував бабусю. Отак, як сьогодні. Не 
зогледівся, як торкнувся рукою бабуси-
ної хвіртки. Зраділа старенька онуку, 
словами не передати. А коли ж дізна-
лася, що скоро прабабусею стане, з 
радості й заплакала.

Невдовзі після реєстрації шлюбу мо-
лоді люди назовсім  поселилися у бабу-
синій хаті. Через пару місяців вже було 
чути дитяче “нукання”. Старенька була 
доброю нянею. На неї Наталя часто по-
лишала маленького синочка. Бабуся з 
насолодою поколісувала свого правну-
ка, із задоволенням почувала себе се-
ред рідних серцю людей. Зараз вона не 
самотня. А це головне, більше їй нічого 
і не треба в цьому житті. 

Хвилини радості закрила чорна жах-
лива звістка – трагічно загинув онук. 
Втратила найдорожче. Найбільше боя-
лась, щоб знову не залишитись наодин-
ці із старістю. Бо ж хто знає, як далі 
складеться доля Наталі. Молода ж іще. 
І заміж може вийти, та й батьки можуть 
усе простити, в дім повернути. Але цьо-
го не трапилось. Батьки горді. Поверта-
ти в хату рідну кровинку і не думали. Та 
Наталія й не збиралася залишати ту лю-
дину, яка дала їй притулок у найважчу в 
житті хвилину. Тільки завдяки старень-
кій її дитина не безбатченко, не бай-
стрюк. Жаль тільки, що малюк залишив-
ся напівсиротою. 

Небагато часу пройшло, як і сама На-
талія осиротіла. Рік за роком від неї від-
ходили рідні. Спочатку поховала бабу-
сю, потім і сина. Це була найважча хви-

лина – дивитись на таке ще маленьке 
дитяче личко синочка. Діагноз страш-
ний – лейкемія. На таку ранню розлуку 
із ріднею не сміла і думати. Тепер її до-
мівкою став цвинтар. Поряд з чоловіко-
вою могилою невеличка — синова. Оби-
дві потопали у квітах, посаджених дру-
жиною та матір’ю. Не забувала й про 
бабусину могилку.

Ганна знала про смерть сина. Якось 
приїхала на його могилу, побачила мо-
гилку внука. “Боже, за що ж так? Невже 
це моє прокляття? Прости мене, дитин-
ко, прости”, – гірко заплакала і вперше 
покаялась жінка. Шкодувала, що роз-
мовляла з мертвим, а не живим онуком. 
Надто пізно прийшла каятись, адже на 
похороні сина не хотіла бачити ані неві-
стки, ані онука. А після похорону, про-
давши хату, назавжди виїхала із села. 

Отож, сьогоднішня зустріч була пер-
шою. Та краще б її не було. Усе життя 
мучитиме сумління. 

Але ж як склалася доля тієї, яка носи-
ла під серцем це дитя, її онука? Відчула 
раптом любов, яка запанувала в її серці 
до дитини. Розуміла одне – надто пізно 
пізнала її. Онук веселими оченятами 
дивився з фотографії на свою бабусю. 
Він тільки починав пізнавати цей світ. 
Жінка впала на могилу і гірко заплакала. 
Її ридання не могла не почути Наталя, 
яка йшла до могилки, ведучи за руку ді-
вчинку років шести. Почувши, відійшла 
вбік. Розуміла: вони надто чужі. Чужими 
й залишились. Ріднею після смерті си-
ночка для неї стала маленька сиротинка 
Оксанка. Мати дівчинки померла, коли 
їй не було ще й чотирьох. Батько зали-
шився наодинці з розбитою долею, шу-
кав розраду в оковитій. Маленька доне-
чка, часто з заплаканими оченятами, 
розкуйовджена, сиділа самотою у віко-
нечку, виглядаючи татка. Була бабуся, 
був і дідусь, та жили далеко. Батько сам 
опікувався донечкою. Та ця опіка става-
ла чимраз гіршою. Радше волів бачити 
оковиту, ніж рідну дитину. Живучи по 
сусідству, Наталя мала змогу не раз 
спостерігати за цим. Шкода було ма-
леньку. І коли дівча приходило до її 
Юрасика, старалась і погодувати, і при-
голубити. Отож, відчуваючи Наталину 
ласку та любов, маленька Оксанка, за-
буваючись, не раз називала її мамою, 
хоч  розуміла, що це мама тільки Юрчи-
ка. А як би їй хотілось мати саме таку 
матусю. Та якось після смерті хлопчика, 
Оксанка забігла в хату Наталі, промов-
ляючи: “Тітонько Наталю, не плачте, я 
стану для вас рідною донечкою, я буду 
вас любити не менше, ніж Юрасик. 
Правду кажу. А кого мені ще, крім вас, 
любити? Ви мені, як мама, я не хочу по-
вертатись туди, де п’яний татусь щось 
меле крізь сон та сварить мене”. І На-
таля пригорнула до себе дівчинку. Зі-
гріла своєю любов’ю, витерла заплакані 
очі, промовивши: “Залишайся, донечко, 
назавжди”.

Так зростала Оксанка поміж п’яним 
татусем і вродливою, милосердною та 
привітною тьотею Наталею, яку інколи і 
“мамою” називала. Коли якось гостюва-
ли дідусь з бабусею, дівчинка мовила: 
“Ось моя матуся”. В цей час Наталя по-
ралася на своєму подвір’ї, почула слова 
дівчинки, підійшла і ласкаво зазирнула 
в її оченята: “Яка ж ти у мене хороша, 
моя маленька, донечко!”. Дідусь з бабу-
сею хотіли забрати дівчинку до себе, та 
Наталя з Оксаною вмовили їх. Дівчинка 
перейшла жити у дім Наталі. Не перечив 
й Іван, так звали Оксаниного татуся. А 
згодом і сам зачастив у її хату. Та не-
довго. Як тільки починались чергові за-
пої, тижнями тинявся, сам не знаючи, 
де і навіщо. Заради Оксанки Наталя, 
все ж, дала згоду на одруження. Та не 
судилося. Через два роки спільного 
життя знайшли Івана на вулиці мертвим. 
Помер від переохолодження. Ось до чо-
го довела горілка.

Зараз Наталя не сирота. З нею живе 
її названа донька, найрідніша, наймилі-
ша Оксанка. В Оксанки вже своя сім’я. 
Люблячий чоловік, двоє діток, уже до-
рослі. Горнуться до бабусі Наталі вже й 
правнуки Оленка та Матвійко. Погляда-
ючи на них, з очей жінки скапує сльоза: 
згадала свого Юрасика. Він був саме 
таких років. 

Отож, взявши за руку правнуків, пря-
мувала до його могили, яку зараз до-
глядає Оксана. Квіти на його могилі 
були посаджені колись саме її руками. 
Оксана добре знала: “За добро і ласку 
Господь заплатить сторицею”. Так, як і 
її названій матусі…

Квіти  
для сина

Тісто: 2 склянки борошна, 150 г вершко-
вого масла, 0,5 ч. ложки солі, 1 ст. ложка 
цукру, 5-6 ст. ложок крижаної води.

Начинка: 1-1,2 кг зелних яблук, 2/3 склян-
ки цукру (якщо яблука кислі, то 1 склянку), 
25 г вершкового масла, 1-2 ст. ложки крох-
малю, 1 ч. ложка меленої кориці, 0,5 ч. лож-
ки мускатного горіха, 1 ч. ложка лимонного 
соку, 2 ст. ложки цукру (для посипання).

Борошно просіяти в миску разом з сіллю 
і цукром. Додати нарізане на невеликі кубики 
холодне масло, посікти ножем на крихту. До-
дати воду, замісити ножем тісто. Розділити 
його на дві кульки (більшу і меншу) і загор-

нути кожну в плівку. Покласти в холодильник на півгодини.
Яблука почистити, нарізати на дрібні шматочки. Перемішати яблука в мисці разом зі 

спеціями, цукром, лимонним соком і крохмалем. Відставити.
Розкачати на посипаній борошном поверхні більшу кульку і перенести в змащену мас-

лом форму (краї тіста мають звисати з форми). Викласти начинку, покласти на неї шма-
точки вершкового масла. Розкачати другу кульку тіста і накрити начинку. Краї тіста за-
щипнути, а посередині зробити дірочку, для виходу пари.

Зверху пиріг змастити водою і посипати цукром. Поставити в розігріту до 2200 граду-
сів Цельсія духовку. Через 10 хв. зменшити температуру до 180°С і випікати 40-50 хв. до 
утворення золотистої скоринки.

Перевірені рецепти ●

3-4 великі яблука, 3 ст. ложки цукру, 
ванілін, соди - на кінчику ножа, 2 яйця, 
дрібка солі, мука, олія — для смаження.

Яблука вимити, зрізати шкірку і натерти 
на грубій тертці або подрібнити у бленде-
рі. Змішати з цукром і яйцями. Додати 
ванільний цукор і соду з борошном. Бо-
рошно додавати поступово, доводячи тіс-
то до консистенції густої сметани. Сково-
роду розігріти, але не дуже сильно. Сма-
жити на вершковому маслі або олії неве-
ликі оладки. Подавати гарячі яблучні олад-
ки з медом або варенням.

Яблучні оладки

Яблучний пиріг

* Зберегти молоко свіжим у жарку пору 
року можна протягом 2-3 днів. Для цього в 
молоко всипають 1 ч. л. цукру на 1 л молока. 
Потім його кип’ятять двічі на день (уранці та 
ввечері), не відкриваючи кришку каструлі 
після закипання.

* Якщо молока багато, але немає можли-
вості все його поставити в холодильник, час-
тину заморозьте в пакеті, попередньо випус-
тивши повітря й закріпивши отвір. Потім 
брикет замороженого молока вивільніть з 
пакету і опустіть у парне молоко. Чим більше 
заморожених брикетів, тим нижчої темпера-
тури ви досягнете.

* Щоб молоко не скипілося, додайте в 
нього 1 ч. л. цукру на 1 літр або п’ять-вісім 
крапель розчину солі (на одну частину солі 
- одна частина води).

* Молоко не “втече”, якщо краї каструлі 

змастити жиром.
* Якщо сир дуже кислий, залийте його 

таким же об’ємом свіжого молока й залиште 
на годину-дві. Потім відкиньте на марлю, по-
кладену на сито або друшляк.

* Без холодильника сир зберігають у тка-
нині, змоченій солоною водою.

* За відсутності холодильника вершкове 
масло в домашніх умовах довше зберігати-
меться свіжим, якщо його щільно загорнути 
в пергаментний папір порціями по 100-150 г 
і покласти в скляну банку з солоною водою 
(1 частка солі й 3 частки води). Воду слід 
міняти щоденно, а банку тримати в темному 
місці.

* Щоб на день-два зберегти м’ясо від 
псування, залийте його сирим молоком (щоб 
м’ясо було повністю вкрите). Молоко затри-
мує розмноження гнильних мікроорганізмів.

Ради-поради ●

Спека за вікном
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ПРОДАМ
* пшеницю. Тел. (097) 437-62-

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

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

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

* телицю, червоно-красу,  
6 місяців, с. Смиківці. Тел.: 
(098) 816-66-14.

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

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

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

РОБОТА
* прийму на роботу в СТО ав-

тослюсаря, автослюсаря-
зварювальника, рихтувальника, 
маляра. Тел.: (067) 700-55-02, 
51-00-97.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

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

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

* виконуємо сантехнічні і  

газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 

знижки. Тел. (097)14-86-723. 
* здам в оренду рихтуваль-

ний і малярний цех. Тел.: (067) 
700-55-02, 51-00-97.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 

тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у села, 
запис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. Тел. (0352) 54-11-93.

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 ●

Треба знати ●

Тетяна МАТВІЇШИН, 
заступник начальника 

управління — начальник 
відділу з питань праці та 

соціально-трудових відносин 
Тернопільської РДА.

— На що працівник повинен 
звернути першочергову увагу 
при працевлаштуванні?

— При влаштуванні на роботу 
першочергово увагу необхідно 
звернути на дотримання робото-
давцем правил прийому на робо-
ту. Правила такі: прийняти заяву 
від працівника, укладати трудо-
вий договір, видати наказ про 
призначення на посаду, ознайо-
мити працівника під розпис з по-
садовою інструкцією, правилами 
внутрішнього трудового розпо-
рядку, правилами безпеки на ро-
бочому місці.

— На яких підставах наймач 
може відмовити у влаштуванні 
на роботу?

— Відповідно до ст. 22 Кодексу 
законів про працю України (КЗпП), 
забороняється необгрунтована 
відмова в прийомі на роботу пра-
цівників залежно від їхньої статі, 
раси, національності, мови, соці-
ального походження, майнового 
стану, місця проживання, став-
лення до релігії, переконань, на-
лежності до громадських 
об’єднань.

Однак підприємство не обме-
жене у виборі працівників для за-
міщення вакантних посад залеж-
но від їх рівня освіти, стажу робо-
ти, ділових якостей, репутації та 
ін. У цьому випадку не є дискри-
мінацією при прийомі на роботу 
встановлення прямих або непря-
мих переваг, пов’язаних з ділови-
ми якостями та професійними 

навичками працівника, а також 
переваги, які визначаються влас-
тивими певній категорії працівни-
ків вимогам.

— У чому різниця між суміс-
ництвом та суміщенням?

— Згідно з п. 1 Положення про 
умови роботи за сумісництвом 
працівників державних підпри-
ємств, установ, організацій, за-
твердженому наказом Мінпраці, 
Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. 
№ 43, сумісництвом є виконання 
працівником, крім своєї основної, 
іншої регулярної оплачуваної ро-
боти на умовах трудового догово-
ру у вільний від основної роботи 
час у цього ж або іншого (інших) 
роботодавця, на одному або на 
декількох підприємствах. Посади, 
на яких працюють сумісники, ма-
ють бути передбачені штатним 
розкладом підприємства.

Згідно зі ст. 105 КЗпП, сумі-
щенням є виконання на тому ж 
підприємстві поряд зі своєю осно-
вною роботою (тобто, протягом 
робочого дня), обумовленою тру-
довим договором, додаткової ро-
боти за іншою професією (поса-
дою) або обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника без звіль-
нення від основної роботи. За 
суміщення професій (посад) або 
виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника прово-
диться доплата до основного за-
робітку (окладу).

— Які особливості працевла-
штування неповнолітніх?

— Згідно зі ст. 188 КЗпП, не 
допускається прийняття на робо-
ту осіб, молодших 16 років, проте 
за згодою одного з батьків або 
особи, що його замінює, на робо-
ту можуть прийматися особи, які 
досягли 15 років. Особи віком від 

14 до 15 років (школярі, учні ПТУ, 
середніх спеціальних навчальних 
закладів) можуть прийматися на 
роботу у вільний від навчання час 
лише за згодою одного з батьків, 
або особи, що його замінює. По-
рушення встановлених обмежень 
тягне за собою припинення тру-
дових відносин з підлітком і при-
тягнення до відповідальності ро-
ботодавців.

Забороняється застосування 
праці осіб, молодших 18 років, на 
важких роботах і на роботах зі 
шкідливими або небезпечними 
умовами праці, а також на під-
земних роботах, або укладення 
трудового договору з громадяни-
ном, якому за медичним висно-
вком запропонована робота про-
типоказана за станом здоров’я.

— Які особливості працевла-
штування інвалідів?

— Статті 19 і 20 Закону України 
від 21.03.91 р. № 875 “Про осно-
ви соціальної захищеності інвалі-
дів в Україні” зобов’язують під-
приємців, що мають найманих 
працівників, створювати спеці-
альні робочі місця згідно з норма-
тивами і працевлаштовувати інва-
лідів. Так, ст. 19 цього Закону для 
підприємств, установ, організа-
цій, а також фізичних осіб, які ви-
користовують найману працю, 
встановлено норматив робочих 
місць для працевлаштування ін-
валідів у розмірі 4% середньоо-
блікової чисельності штатних пра-
цівників облікового складу за рік, 
а якщо працює від 8 до 25 осіб, 
— у кількості одного робочого 
місця. Крім перерахованих вище 
основних документів, інвалід при 
влаштуванні на роботу повинен 
представити документ про при-
значення інвалідності.

Як правильно  
оформити трудові відносини

Паспорт громадянина Украї-
ни — основний документ, 
який посвідчує особу власни-
ка. Якщо закордонний пас-
порт можна оформити за 
власним бажанням, то отри-
мати внутрішній — обов’язок 
кожного українця, якому ви-
повнилося 16 років.

Зволікати з оформленням доку-
мента не слід, зауважують у мігра-
ційній службі Тернопільщини. Зро-
бити це потрібно не пізніше, ніж 
через місяць після виповнення 16-
річного віку, адже проживання без 
паспорта особи, якій виповнилося 
16 років — адміністративне право-
порушення, за яке передбачено по-
карання у вигляді штрафу від одно-
го до трьох неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (від 17 до 
51 грн.). Окрім того, відсутність пас-
порта тягне за собою цілу низку 
клопотів, адже без нього не можна 
вчиняти жодних юридично значи-

мих дій.
Аби отримати паспорт громадя-

нина України, слід звернутися до 
територіального підрозділу мігра-
ційної служби чи Центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) за 
місцем проживання з відповідною 
заявою. Із необхідного з собою слід 
мати свідоцтво про народження та 
дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 
см. Послуга з оформлення паспор-
та громадянина України у зв’язку з 
досягненням 16-річного віку нада-
ється безкоштовно. У міграційній 
службі просять батьків прослідкува-
ти, щоб їхні діти вчасно отримали 
свій перший паспорт.

Довідково: з початку року мігра-
ційною службою Тернопільщини ви-
дано 4767 паспортів громадянина 
України особам, які досягли 16-
річного віку.
За матеріалами управління ДМС 

України в Тернопільській 
області.

Консультації ●

16 років — час отримувати 
український паспортНа Тернопіллі тривають за-

г а л ь н о д е р ж а в н і 
оперативно-профілактичні 
заходи “Мак-2015”. 

Мета відпрацювань – активі-
зація боротьби з незаконним 
обігом наркотиків; скорочення 
сировинної бази для виготов-
лення наркотиків; виявлення та 
перекриття джерел і каналів 
надходження наркотичних засо-
бів до споживачів; посилення 
антинаркотичної пропаганди та 
профілактики наркоманії; попо-
внення і використання опера-
тивних обліків щодо осіб, при-
четних до незаконного обігу 
наркотиків, виявлення незакон-

них посівів рослин маку сно-
творного та конопель, перекрит-
тя каналів надходження цих рос-
лин у незаконний обіг.

Відповідно до чинного зако-
нодавства, посів та вирощуван-
ня снодійного маку та  конопель 
дозволяється лише за наявності 
відповідного дозволу. А тому 
правоохоронці нагадують грома-
дянам про недопущення неле-
гальних посівів наркотичних рос-
лин на присадибних ділянках, 
дачах і в інших місцях, оскільки 
це тягне за собою адміністра-
тивну або кримінальну відпові-
дальність.

У ході проведення відпрацю-
вань станом на сьогоднішній 

день працівниками Тернопіль-
ського РВ УМВС України в Тер-
нопільській області виявлено 13 
фактів незаконного посіву сно-
дійного маку. За цими фактами 
порушено кримінальні прова-
дження.

Працівники міліції закликають 
громадян не бути байдужими і 
повідомляти про відомі їм наса-
дження наркотичних рослин.

 
Марія ЛУЦИШИН, 

 старший інспектор по РН  
та ГФ СДІМ МГБ 

Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

Право ●

“Мак – 2015”

Індекси споживчих цін у липні 2015 року
За даними Державної служби статистики України, величина індексу споживчих цін у Тернопільській 

області в липні 2015 року до червня 2015 року становила 98,5%, з початку року – 141,5%, в Україні  – 
99,0% та 139,3% відповідно. Дані в Україні – без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.                                                       

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Африканська чума свиней  – 
вірусна хвороба свиней, яка 
проявляється лихоманкою, 
значними крововиливами, си-
нюшністю та змертвінням шкі-
ри, ураженням внутрішніх ор-
ганів та високою смертністю, 
що призводить до значних 
економічних збитків. Хворіють 
свині всіх вікових груп.

Характерним для хвороби є 
ознаки:

* раптова загибель тварини за 
відсутності клінічного прояву;

* підвищення температури тіла 
40,5 – 42С;

* зниження апетиту, в’ялість, 
швидка втомлюваність, слабкість 
тазових кінцівок, хитка хода, поси-
лена спрага, тварини лежать, за-
рившись в підстилку;

* ядуха, кашель, блювота, діарея 
(іноді з кров’ю), частіше запор, сли-
зисті виділення з очей та носа, па-
раліч тазових кінцівок, можливі 
аборти у самок;

* синюшність шкіри та 
червонувато-фіолетові плями чере-
ва, підгрудка, мошонки, вух, п’ятачка 
та кінцівок.

Хвороба охоплює 40-65% 
поголів’я тварин, 85-100% з яких 
гине продовж 6-13 діб.

Зараження свиней відбувається 
шляхом безпосереднього контакту 
(від свині до свині). Опосередкова-
но: через ґрунт, незнезаражені кор-
ми, предмети догляду й утримання, 
стічні води, транспортні засоби, 
бродячих тварин, птахів, комах та 
обслуговуючий персонал; при зго-
довуванні харчових відходів, що 
містять продукти забою хворих чи 
інфікованих тварин.

На цей час ефективної вакцини 
не існує, лікувати тварин, хворих на 
африканську чуму, заборонено. У 
випадку виявлення вогнища інфек-

ції поголів’я свиней знищується 
безкровним методом (ліквідація 
всіх тварин у радіусі 10 км). від ньо-
го. Здорових свиней, які контакту-
вали з хворими тваринами, забива-
ють. Трупи свиней спалюють.

У господарстві, у якому виявле-
но африканську чуму свиней, за-
проваджують карантин. Люди на 
африканську чуму свиней не хворі-
ють.

Вірус цієї залишається життєз-
датним: у м’ясі від хворих тварин – 
до 155 днів; у гною та ґрунті – до 3 
міс.; у трупах свиней – до 2,5 міс.; у 
копчених м’ясопродуктах – 6 міс.; в 
солонині – до 1 р.; в замороженому 
м’ясі – до 3 р.

Щоб запобігти занесенню збуд-
ника африканської чуми свиней в 
господарстві потрібно дотримува-
тись таких умов:

* утримувати свиней в закритих 
приміщеннях, не допускаючи їх ви-
гулу та контакту з іншими тварина-
ми;

* переведення господарств на 
«закритий режим» роботи;

* обслуговувати тварин лише у 
змінному спецодязі, використову-
вати окремі засоби догляду та ін-
вентар;

* не купувати тварин у невста-
новлених для цього місцях та без 
супровідних ветдокументів;

* не забивати хворих свиней те 
не переробляти туші захворілих 
тварин;

* не утримувати в приватному 
господарстві свиней, якщо Ви мис-
ливець на диких свиней;

* не згодовувати свиням харчові 
відходи, що містять свинину чи про-
дукти забою без проварювання.

Роман СИСАК,  
заступник начальника 

Тернопільської районної 
державної лікарні ветмедицини.

SOS! ●

Африканська  
чума свиней



Суботній вечірП’ятниця, 21 серпня 2015 року11
Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №32 

від 14 серпня 2015 року.

На заправку з величезним гуркотом 
в’їжджає навчальна машина. Вискакує 
блондинка:

— Повний бак, будь ласка!
— Ви хоча б двигун заглушіть, а то гуде, 

як трактор!
— Та це не двигун, це інструктор!

— Ти спиш?
— Ні.
— А чого очі закрив?
— Зір економлю.

— З вас вийшов би прекрасний злочи-
нець. 

— Чому, шеф? 
— Ви не залишаєте жодних слідів своєї 

діяльності.

Совість придумали злі люди, щоб вона 
мучила добрих.

Туристичне агентство “ШТУКАТУР” — 
за штуку в будь-яку країну світу.

— Моя дружина стверджує, що всі чо-
ловіки — дурні. 

— Неправду каже, ось я, наприклад, 
неодружений...

— Маму, тату, я хочу жити один.
— Ми раді за тебе синку.
— Ваші речі я вже зібрав. 

— Рядовий Бондаренко, чому ви не ки-
даєте в суп лавровий лист? 

— Так його ж ніхто не їсть...

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Гороскоп ●

Останній тиждень літа передбачається 
досить активним. Важливих справ  розпо-
чинати небажано і з’ясовувати  стосунки зі 
своїми супротивниками також. У середині 
тижня братимете участь в спірній справі. 
Вам пора відпочити, чекайте гостей на-
прикінці тижня.

Зірки обіцяють невеликі конфлікти зі 
співробітниками і колегами напикінці тиж-
ня, а також поїздку, яка принесе вам за-
доволення. Можливо, доведеться відмо-
витись від бажаної прогулянки через не-
заплановані витрати. Будьте в центрі ува-
ги, вам доручать важливу справу. Дотри-
муйтесь у всьому рівноваги.

Через власну легковажність можете по-
трапити у скрутне становище, тому не 
звертайте уваги на дрібниці, зосереджуй-
тесь на головному. Це дасть можливість 
вдало вирішити невідкладні справи. Біль-
ше уваги приділяйте своїм власним по-
требам, нічого важливого не плануйте. 
Обережно ставтесь до здоров’я, будьте 
обережні за кермом і в роботі з механіз-
мами у кінці тижня.

Розраховуйте на нові знайомства, які 
вам будуть вигідні і корисні. Не виключе-
но, що від них залежить майбутній успіх. 
Будьте більш рішучими і не вагайтесь, як-
що вам пропонують  не зовсім прийнятні 
умови партнерства. Старайтеся в другій 
половині тижня бути обережними на до-
розі. Хтось захоче дублювати вас.

Як і минулого тижня, будете вирішувати 
проблеми, що мають для вас велике зна-
чення. Отримаєте задоволення від своєї 
роботи. У вихідні будете здивовані почу-
тим. Поталанить тим, хто на відпочинку. 

Не переймайтесь чужими проблемами і 
не старайтесь вирішувати їх, або допома-
гати вийти з становища, що склалося, бо 
через деякий час будете звинувачені у 
цьому. Добре було б, якби свою енергію 
ви спрямували на турботу про власне 
здоров’я та облаштування сімейного за-
тишку. Наприкінці тижня ваші старання 
будуть виправдані.

Тиждень принесе вам заспокоєння і 
рівновагу. Можливі пригоди будете згаду-
вати з усмішкою. Не варто поспішати з 
рішенням, від якого буде залежати спокій 
у вашому домі. Успіх залежить від пра-
вильно обраної тактики. Якщо якісь питан-
ня потрібно вирішувати в держаній уста-
нові, плануйте на першу половину тижня.

Незважаючи на досить сприятливий 
час, ви чимось будете незадоволені. За-
хочеться чогось особливого. Будете шука-
ти різних варіантів та підходів. Якось легко 
будуть будуватися стосунки з людьми, у 
досить стислі строки виконаєте важливу 
роботу. Милуйтесь літом.

Здебільшого представників цього знаку 
на цьому тижні будуть випробувати про-

блеми побуту та роботи. Це та пора, яка 
нагадує вам про обіцянки і борги. 

Ваші плани стануть реальністю, бо 
час, який гальмував ваші починання, ві-
дійшов. Пора нарешті серйозно зважити, 
що ви можете, а що ні. Від прийнятого 
вами рішення на цьому тижні буде зале-
жати  зміцнення позицій у справі, за яку 
доведеться взятись мимоволі. Наприкін-
ці тижня можливі хвилювання.

Смугу перешкод, що може виникнути, 
ви вже з перших днів тижня подолаєте 
без особливих зусиль. Не зважайте на 
різні дрібні звинувачення. Молодих че-
кає подія, що змінить світогляд, або ста-
новище. Більше часу приділяйте собі і 
тим справам, що стосуються вас.

Зірки обіцяють досить вдалий тиж-
день, якщо не враховувати неприємнос-
тей, що можуть статися в кінці семиден-
ки і вимагатимуть рішучих дій. Намагай-
тесь підключити до справ знайомих лю-
дей. Чекайте на допомогу і підтримку. 
Хтось знайде згубу.

від Івана Круп'яка з 24 по 30 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)



12 сторінкаП’ятниця, 21 серпня 2015 року

Вітаємо! ●Цікаві зустрічі ●

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Вчора потягом “Червона ру-
та” до Тернополя із Станис-
лавова (теперішній Івано-
Франківськ) завітав сам пан 
Потоцький. Оскільки прямо-
го потягу до нашого міста не 
було, то йому довелось до-
биратись спочатку до Ямни, 
а вже потім — до нас. Пер-
шими зустріли його креа-
тивні тернопільці з арт-
галереї “Бункермуз”.

Хто такий пан Потоцький? Це 
надзвичайно цікавий і багато-
гранний чоловік. Оскільки він 
з’явився на світ у ту мить, коли 
зірки вилаштовувалися у сузір’я 
Близнюків, то одночасно вміє ро-
бити все. Ось тільки послухайте. 
Прогулюватися на ровері біля па-
сажу Гатенбергів неподалік Віче-
вого майдану, розсуджувати ме-
диків і залізничників за право во-
лодіння будівлею, що на вулиці 
Галицькій, купувати порося у ві-
рменів на площі Ринок, випити 
доброго пива у місцевій броварні 
на вулиці Новгородській, диригу-
вати оркестром з балкона філар-
монії на вулиці Леся Курбаса під 
час свята музики. 

Про себе пан Потоцький не 
любить розповідати, бо надзви-
чайно скромний у побуті. Але тер-
нопільці, які прийшли на зустріч, 
довідались про його пригоди від 
Петра Буяка, котрий останнім ча-
сом скрізь його супроводжує. Са-
ме він розповів, що недавно до 
пана з Португалії приплив його 
рідний брат. Він пришвартувався 
до причалу на березі місцевого 
озера, яке раніше у Станиславові 
мало вихід до моря, а сьогодні 
розташоване в кінці вулиці Геть-
мана Мазепи. А перед тим, як 
їхати до Тернополя, пан Потоць-

кий вирішив добряче попаритися, 
і пішов до лазні на вулиці Низо-
вій... де його несподівано вкусив 
за вуса рак. Ну, і головне. Всі ви-
роки біля будівлі суду на вулиці 
Грюнвальдській  зачитує саме він. 
В останньому, до речі, йдеться 
про заборону правопорушникам 
їсти... тістечка.

Петро Буяк — це головний “ме-
ценат”, себто — художник,  який 
вигадав образ пана Потоцького, 
бо якби не він, то бачити б нам з 
вами  станиславівського дивака, 
як своїх вух. Відтепер картини Бу-
яка подорожують містами та ті-
шать український люд. У чому 
криється секрет успіху? Як тільки 
художник  стає біля своєї картини 
і починає говорити.... пан Потоць-
кий оживає.  Просто на очах у всіх 
відбувається феноменальне пе-
ревтілення! Слухаєш, спостеріга-
єш  і вже не можеш відрізнити: де 
сам автор, а де герой полотна. 
Уявіть собі, я не пам’ятаю такого 
вернісажу, де б художникові дяку-

вали гучними оплесками, як ар-
тисту на сцені. Петра Буяка тер-
нопільці просто скупали в оплес-
ках! Втім, взявши до рук візитівку 
Петра, я не здивувалась, коли за-
мість очікуваного слова “худож-
ник” прочитала “artist”. Адже ан-
глійською це й означає... худож-
ник. Від себе додам — артистич-
ний художник. Якщо зазирнути до 
словника іншомовних слів, то 
можна прочитати ще одне зна-
чення: особа, яка досягнула неа-
бияких успіхів у певній галузі. 

Коли казати про Петра Буяка, 
то в цьому ніхто й не сумніваєть-
ся. Тому й не дивно, що незаба-
ром українці (від малого до вели-
кого) зможуть насолоджуватися 
анімаційними фільмами про пана 
Потоцького, над якими зараз по-
чалася посилена робота в Івано-
Франківську. До слова: івано-
франківці випустили розкішні по-
штові листівки під інтригуючим 
заголовком “Пригоди пана  
Потоцького у Станиславові”.

Пана Потоцького тернополяни 
скупали в оплесках

Художник Петро Буяк презентував  
у Тернополі картини в арт-галереї “Бункермуз”.

Щиро вітаємо з 
днем народження 
Б у ц н і в с ь к о г о  
сільського голову 
Марію Петрівну 
МАЦ.

Хай здоров’я, 

   радість і достаток

Сипляться, немов вишневий цвіт, 

Хай малює доля з буднів свято, 

І дарує Вам багато літ! 

З повагою — члени виконкому 
Буцнівської сільської ради, 

колеги, друзі.

Щиро вітаємо з 55-річчям  
Ярослава Петровича ГИРУ з  
с. Великий Глибочок Тернопіль-
ського району.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

З повагою — колеги  
по роботі УзЕМК Тернопільської 

обласної ради.

Вітаємо з днем народження за-
відувача клубом с. Малий  
Ходачків Дарію Іванівну ПОПІВ та 
художнього керівника будинку 
культури с. Козівка Марію  
Михайлівну ПОТІХУ. Бажаємо за-
лишатися енергійними і невтомни-
ми, завзятими і неспокійними ду-
шею, щирими і турботливими, ще-
дрими на добро. Нехай Господь 
щедро дарує Вам щастя, здоров’я, 
світлу радість та родинні гаразди. 

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

З повагою — працівники відділу   
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, Тернопільська 
районна організація профспілки          

працівників культури.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального  
робітника селища Велика Бере-
зовиця Марію Ярославівну  
ВОЙНАРОВСЬКУ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

Вітаємо з днем народження 
Ганну Петрівну БАРАН із села 
Смиківці Тернопільського району.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить!

З любов’ю — чоловік 
Мирослав, донька Оксана, зять 

Юрій, онуки Ольга та Андрій. 

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського вітає з 
днем народження вчителів почат-
кових класів Аллу Юліанівну  
БАЛАБАН і Марію Степанівну 
БУТРИН.

Хай здоров’я, радість і достаток, 

Сипляться, немов вишневий цвіт, 

Хай малює доля з буднів свято

І дарує Вам багато літ! 

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вітає з днем народження 
голову профкому, вчителя почат-
кових класів Галину Богданівну 
КОВДРИН, учителя фізики, малю-
вання та основ християнської ети-
ки Галину Михайлівну КОНДРО, 
із 75-річчям учителя-пенсіонера 
Віру Павлівну МАР’ЯШ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Колектив Шляхтинецької  
ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського 
вчителя української мови і літера-
тури Оксану Петрівну 
КРАШІВСЬКУ і її чоловіка  
Руслана з народженням донечки.

Народилося дівчатко, 

Наче сонце, ангелятко, 

Хай радіє вся земля —

У світі кращої нема. 

Хай усмішкою втішає

І щасливою зростає, 

У любові і красі, 

І в достатку і в добрі. 

Вітаємо з днем народження 
хірурга ТРТМО Романа Васи-
льовича БАЛАБАНА, стоматоло-
га ТРТМО Ольгу Зіновіївну  
КОВАЛЬЧУК, офтальмолога 
ТРТМО Марію Михайлівну  
СИМЕЦЬ, терапевта ТРТМО  
Наталію Євгенівну ЦАРЕГО-
РОДЦЕВУ, лікаря загальної 
практики-сімейної медицини 
ТРТМО Олену Дмитрівну  
ТЕРЕЩЕНКО, сестру-господиню 
ТРТМО Віру Петрівну КОРШИ-
ЛІВСЬКУ, молодших медичних 
сестер ТРТМО Ірину Романівну 
ПОШВУ, Світлану Богданівну 
ПЕТРОВИЧ, медсестру ТРТМО 
Наталію Ярославівну ДЖЕРДЖ, 
Зоряну Іванівну САГАЙДАК, 
бухгалтерів ТРТМО Галину  
Омелянівну КУТНУ, Інну  
Ярославівну ЛЕВЧЕНКО, інже-
нера ТРТМО Юрія Петровича 
СІВІНСЬКОГО, машиніста із 
прання ТРТМО Мирославу  
Володимирівну ЛЬОХ, інженера 
з охорони праці ТРТМО Івана 
Андрійовича ТУЧИКА, акушера 
ФАПу с. Дубівці Світлану  
Зеновіївну ЗАРІЧНУ, фельдше-
ра ФАПу с. Лозова Валентину 
Володимирівну КУБРАК, фель-
дшера ФАПу с. Плотича Марію 
Валеріївну ЛІЩЕНЮК,  
завідувача господарства Баво-
рівської СДЛ Ольгу Михайлівну 
МІКУЛУ.  

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.

Педагогічний та трудовий колек-
тиви НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів — ДНЗ” щиро вітають з днем 
народження директора НВК Андрія  
Богдановича РОМАНЮКА.

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким,

Ще довго-довго днi й лiта, 

А тиха радість, чиста i висока,

Щоденно хай до хати заверта. 

Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi, 

Любовi, доброти i щастя повен дiм, 

Нехай у серцi розкошує лiто 

І соняхом квiтує золотим. 

З днем народження вітаємо 
Шляхтинецького сільського  
голову Дмитра Михайловича  
ФЕДОРЧУКА.

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 й надії.

З повагою —  колектив 
Шляхтинецької  
сільської ради

Вітаємо з днем народження 
мельника ПП “Агрон” Андрія  
Євгеновича САПИЛА.

Хай щастя й здоров’я 

не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки, 

Нехай завжди Вам усміхається доля, 

Несуть тільки радість із собою роки. 

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження вчителя 
біології Ольгу Іванівну ВОВК.

Хай доброта і краса процвітають,

А доля успіх безцінний несе,

Теплом і любов’ю зажди очі сяють

Й задумане здійсниться все!

Щирі вітання з днем наро-
дження надсилаємо секретарю 
Шляхтинецької сільської ради 
Дарії Володимирівні  
КАЛІЩУК. 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — колектив 
Шляхтинецької сільської 

ради.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Торік на початку весни, ко-
ли починалася окупація 
Криму, було передчуття, 
загроза війни. Так звані 
“зелені чоловічки” встанов-
лювали на півострові свої 
порядки, захоплювали по-
зиції українських військо-
вих. Чужинці почувалися 
свавільно на нашій терито-
рії. Нитка поступово натя-
гувалась. Здавалось, ще 
трохи — і порветься. Від 
маленької іскри могло роз-
горітися вогнище конфлік-
ту. Перший постріл міг 
спровокувати війну. Страш-
но було навіть уявити, що в 
Україні може бути війна. 
Наша держава не готова 
була воювати. Росія легко 
окупувала Кримський пів-
острів.

У квітні 2014 року заворушен-
ня почалися на Донбасі. Антите-
рористична операція перетвори-
лася у справжню війну. Гібрид-
ну, абсурдну, незрозумілу. Се-
паратисти і російські найманці 
почали “гратись” у ДНР та ЛНР. 
Ще не отямившись від цинічних 
розстрілів демонстрантів узимку 
на Майдані, українцям довелось 
переживати втрати тисяч своїх 
воїнів і цивільних. Те, чого най-
більше боялися, сталося.

Війна на сході спричинила 
часткову мобілізацію в Україні. 
Нещодавно завершилася її шос-
та хвиля. Військові комісари час-
то нарікають, що через ухиляння 
від призову не вдається викона-
ти мобілізаційний план, який по-
трібен для того, щоб провести 
ротацію. Чи маємо право засу-
джувати так званих “ухилянтів”? 

На думку спадає друга частина 
трилогії Жан-Поля Сартра “Шля-
хи свободи” — “Відстрочення”. 
Герої живуть в очікуванні Другої 
світової війни, мобілізація ско-
вує їхню свободу вирішувати са-
мим. Право на страх має кожен. 
Навіть найсміливіший. 

Причиною ухиляння від призо-
ву є, перш за все, не відсутність 
патріотизму, а боязнь абсурднос-
ті і хаосу в системі оборони Укра-
їни. Боязнь, що всі плани, рішен-
ня втрачають силу. Деякі чинов-
ники навіть у воєнний час не со-
ромляться наживатися на люд-
ських бідах. Зруйнована систем 
обліку військовозобов’язаних. Як 
у нас оборона могла бути на ви-
сокому рівні, якщо у військкома-
тах у попередні роки коштів не 
вистачало навіть на придбання 
канцелярського приладдя? Це не 
проблема, це наша біда.

Не визначений чітко процес 
вручення повісток. Хлопців і чо-
ловіків виловлюють просто на 
вулиці. Під час війни нівелюєть-
ся людське. Люди стають не 
особистостями, а ресурсами. 
Війна на Донбасі розвинула в 
Україні по-справжньому унікаль-
не явище — волонтерський рух. 
Волонтери — серце української 
армії. Згуртованість і бажання 
допомогти, підтримати один од-
ного показують, що ми живі як 
нація. 

Нещодавно міністр внутрішніх 
справ України Арсен Аваков зая-
вив, що для підвищення боєздат-
ності армії необхідно здійснюва-
ти конкретні дії, а не змушувати 
чоловіків насильно йти воювати. 
“Армію потрібно переводити на 
професійну контрактну основу, 
знизивши чисельність військ і 
збільшивши зарплати реальним 
кваліфікованим військовим та їх-

нє забезпечення. Ми не такі ба-
гаті, щоб не мати професійної 
армії”, — зазначив міністр на 
своїй сторінці у Facebook. Арсен 
Аваков уточнив, що успіх україн-
ської армії на сході залежить від 
порядку, підготовленості і моти-
вації. Глава МЗС пообіцяв якнай-
швидше внести свої пропозиції 
на розгляд вищого керівництва 
України.

Постає питання: чи справді 
Україна готова мати контрактну 
армію? Чи може справа піти далі 
гучних слів і порожніх обіцянок? 
Реформа змінює менталітет чи 
менталітет впливає на ефектив-
ність проведення реформи? 
США, наприклад, які мають най-
сильнішу армію в світі, витрача-
ють на оборону 643 мільярди 
доларів щорічно. У сусідній Поль-
щі, яка п’ять років тому перевела 
армію на контрактну основу, бю-
джетне фінансування на 120 ти-
сяч осіб становить близько 10,5 
мільярдів доларів. За підрахунка-
ми експертів, на утримання 
контрактної армії в нашій держа-
ві потрібно на рік понад сто мі-
льярдів гривень. Контрактна ар-
мія в Україні — реальність чи 
знову популізм? Тим часом у мі-
ністерстві оборони України не 
виключають ще три хвилі частко-
вої мобілізації… Залежно від роз-
витку ситуації на сході.  

Як би там не було, за рік ві-
йна сформувала українську ар-
мію. Залишається надія, що в 
тих, хто розпочав цю війну, ви-
стачить розуму, щоб її припини-
ти. Ніяка війна не може тривати 
вічно. Потрібно пам’ятати і гідно 
шанувати воїнів, які перебува-
ють на варті нашого спокою. Ко-
жен із нас так чи інакше вже 
мобілізований. Війна в кожному 
з нас. І вона триває...

Позиція ●

Про контрактну армію  
і “вуличну” мобілізацію


