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Газета Тернопільської районної ради

Основи державності

Наша держава відзначила 24-ту річ-
ницю своєї незалежності. На жаль, ця 
історична дата позначена надскладни-
ми і трагічними воєнними випробуван-
нями для Вітчизни. Українська армія 
дає гідну відсіч російському агресору, 
який, терплячи військові поразки, вда-
ється до нової тактики – розхитує ситу-
ацію всередині країни. Тому ми сьогод-
ні, як ніколи, повинні бути єдиними у 
прагненні захистити свою Батьківщину, 
зміцнити її обороноздатність і побуду-
вати міцну економіку.

Аграрії Тернопільщини цьогоріч зі-
брали рекордний урожай ранніх зерно-
вих, зробивши свій вагомий внесок у 

продовольчу безпеку держави. Сіль-
ськогосподарські підприємства і фер-
мерські господарства краю в числі тих, 
хто найбільше долучається до волон-
терської підтримки українського вій-
ська. Президія ради об’єднання при-
йняла рішення про формування нової 
продовольчої колони для бійців АТО і 
закликає всіх хліборобів долучитися до 
цієї патріотичної акції.

Головна політика селянина – ростити 
хліб, але нас не може не турбувати 
зростаюче взаємопоборювання у полі-
тичному середовищі України і Терно-
пільщини зокрема. Складається вра-
ження, що дехто з політиків заради 

власних амбіцій немовби підігрує 
російсько-терористичним загарбникам 
та сепаратистським угрупуванням, сію-
чи серед населення зневіру і депресію. 
Це недопустимо у час фактичної війни, 
бо послаблює віру в перемогу.

Звертаємося до керівників агропід-
приємств, фермерських господарств і 
всіх хліборобів краю стати поруч із на-
шим Президентом у скрутну для Вітчиз-
ни годину. І своєю самовідданою пра-
цею зміцнювати українську  державу, 
підтримувати національне військо та 
наповнювати продовольчий ринок про-
дуктами харчування за доступними для 
населення цінами.

Вставаймо, браття-українці , 
з’єднаймо помисли свої,

ми в рідній хаті — не чужинці, ми в 
рідній хаті — хазяї!

Члени президії ради об’єднання 
сільськогосподарських підприємств 

Тернопільщини:  
Іван Чайківський, Олег Крижовачук, 

Антон Білик, Юрій Березовський, 
Йосип Гасюк, Василь Градовий,  

Володимир Коваль, Богдан Олійник, 
Микола Пилипів, Юрій Пудлик,  

Олександр Самсоненко.

Ухвалено на засіданні президії ради 
об’єднання 25 серпня 2015 року.

Станьмо поруч з Президентом  
у скрутний для Вітчизни час

Звернення 
ради об’єднання сільськогосподарських товаровиробників  

Тернопільщини до керівників агропідприємств, фермерських господарств і всіх хліборобів краю

2 стор. 
Народний депутат України Тарас Юрик, голова Тернопільської районної  

державної адміністрації Олександр Похилий серед молоді та юних учасників 
відзначення 24-ї річниці Незалежності України на Співочому полі с. Великі Гаї. 

Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію, про 

прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання та інші обставини, 
що можуть вплинути на пенсійне забезпечення. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.
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День Незалежності ●

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

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

Іншою важливою метою функціонування „телефону довіри” є надання 
Державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області у межах ком-
петенції інформаційно-консультативних послуг громадськості з питань 
здійснення фінансового контролю за дотриманням чинного законодав-
ства при витрачанні бюджетних коштів, використанням державного чи 
комунального майна. Крім цього, Державна фінансова інспекція в Терно-
пільській області просить інформувати про можливі прояви корупції або 
службового недбальства в діях и працівників під час проведення ними 
контрольних заходів.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзвонити на 
„телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за номером 
(044) 425-38-18.

Фото Ярослава 
СТАРЕПРАВО.

 
Відзначення Дня  
Незалежності спо-
внене пафосним, 
н а ц і о н а л ь н о -
патріотичним на-
строєм. Це правиль-
но. Так має бути. 
Маємо гордитися 
тим, що у нас є своя 
держава, яку ми лю-
бимо. Очевидно, це 
основа, з якої все 
починається.

Саме таким — гарним, 
яскравим, хвилюючим — 
було відзначення Дня 
Державного прапора 
України і 24-ї річниці Не-
залежності України мину-
лої неділі на Свочому по-
лі у Великих Гаях. Краси-
ве місце, любовно догля-
нуте завдяки зусиллям 
великогаївської терито-
ріальної громади. 

П р о д о в ж е н н я  
на 12 стор.

Основи державності
Народний аматорський хор клубу с. Великі Гаї (художній керівник Іван Виспінський) супроводжував 

відзначення Дня Державного прапора України та 24-ї річниці Незалежності України.

Під час церемонії підняття Державного прапора України (зліва направо): 
керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик, 

народний депутат України Тарас Юрик, заступник голови РДА Уляна Люлька, 
голова Тернопільської районної державної адміністрації 

 Олександр Похилий, Великогаївський сільський голова Олег Кохман, 
заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний,  

начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій Галайко.

Напередодні Дня 
Незалежності Украї-
ни будівельні брига-
ди Тернопільщини 
завершили роботи 
на усіх чотирьох 
опорних пунктах у 
зоні проведення ан-
титерористичної 
операції. Це понад 
17,5 км стіни обо-
рони, яка уже слу-
жить надійним за-
хистом для військо-
вослужбовців. Там 
можуть розмісти-
тись сотні бійців. 
Оглянув споруджені 
опорні пункти голо-
ва Тернопільської 
облдержадміністра-
ції Степан Барна. 

“Об’єкти складаються 
з вогневих споруд – блін-
дажів, призначених для 
перебування бійців, із 
місць для схову бронетехніки та 
технічного спорядження для захис-
ту екіпажу, із закритих переходів 
між окопами. Споруди обшиті 
дерев’яним брусом та забезпечені 
необхідним обладнанням, всере-
дині облаштовані дренажні коло-
дязі для відводу води, — повідомив 
Степан Барна. —  Бійці 17-ої та 54-
ої бригад уже зайняли новозбудо-
вані укріпрайони, освоїли їх та го-
тові давати відсіч ворогу. Я пере-
конаний, ці споруди врятують не 
одне життя. Дякую всім, хто долу-
чився до зведення лінії оборони на 
Сході, тим самим проявив свідому 
громадянську позицію”.

Нагадаємо, що об’єкти оборо-
ни, які зводили будівельні бригади 
Тернопільської області, – у першій 

лінії оборони. Це дві споруди фор-
тифікації у місті Попасна і ще дві 
– у місті Золоте Луганської облас-
ті. На об’єктах працювало близько 
200 будівельників із трьох буді-
вельних компаній області  – ТОВ 
“Тернопільбуд” (близько 100 пра-
цівників), ПП “Креатор-Буд” 
(близько 50 працівників) та ТОВ 
“Добробуд” (близько 50 чоловік). 
Роботи проводили під контролем 
комісії від військових, до складу 
якої входять військові інженери та 
представники Головного 
квартирно-експлуатаційного 
управління Міністерства оборони 
України.

 “Попри те, що на території бу-
дівництва велись обстріли, вико-
навці робіт дотримались  необхід-
них термінів та норм Міністерства 

оборони України. Оглянувши бу-
дівництво фортифікаційних споруд, 
комісія Міністерства прийняла наші 
чотири об`єкти, — прокоментував 
голова Тернопільської ОДА  Сте-
пан Барна. — Дякую за допомогу 
правоохоронцям обласного УМВС, 
які базувались в Попаснянському 
районі та забезпечували захист 
будівельників. Неоціненну допомо-
гу надали медики Тернопільської 
міської лікарні швидкої допомоги, 
які постійно перебували на місці 
зведення споруд”.

Всього на сході України мають 
спорудити майже 250 опорних 
пунктів, сотні кілометрів траншей і 
окопів, кілька сотень бетонних вог-
невих споруд. Вартість лише одно-
го опорного пункту складає близь-
ко трьох мільйонів гривень.

Це важливо ●

Будівельники Тернопільщини здали 
усі оборонні об’єкти на сході України

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна (третій зліва)  
та народний депутат України Тарас Юрик (другий справа) з бійцями АТО  

біля фортифікаційних споруд на сході України.

З початком нового 
навчального року!

Шановні краяни! 1 вересня — День знань, стартує новий навчальний 
рік. Це період особливого суспільного піднесення, адже навчально-
виховні заклади — школи, ДНЗ, виші — відчиняють свої двері, щоб юне 
покоління здобувало знання, набувало вмінь і навичок, готувалося до 
викликів дорослого життя. Важливо ростити наших дітей знаючими, 
але надважливо — і в цьому нас переконують нинішні складні події в 
Україні — ростити їх справжніми патріотами Української держави, гідни-
ми громадянами, здатними творити, розбудовувати, берегти і захища-
ти свою державу, її національні надбання.

Першочерговою у цій справі є роль учителя, вихователя, викладача, 
наставника. Суспільна повага і суспільне сприяння — головні чинники, 
які мають бути відчутними для кожного освітянина —  
людини, яка плекає майбутнє української нації.

З початком нового навчального року Вас, педагоги, школярі, студен-
ти! Щиро зичимо натхнення до праці і здобуття знань, наполегливості, 
віри у свої сили, впевненості у щасливому завтрашньому дні Україн-
ської держави. 

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХиЛий, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

10-13 вересня 2015 року у Львові відбудеться 22-ий Міжнародний 
книжковий Форум видавців. Мета форуму – привернути увагу гро-
мадськості до найактуальніших проблем сучасного українського кни-
говидання, підтримати традицію фахових дискусій та семінарів. У 
рамках форуму діятиме літературний фестиваль і книжковий ярма-
рок, функціонуватимуть шість тематичних майданчиків: “Історична 
правда”, “Жіноча тема”, “Чоловічий клуб”, “Кулінарія”, “Дитячий май-
данчик”, “Середня школа”. Вперше Форум видавців відвідають авто-
ри з Зімбабве, Китаю і Єгипту, а також із Білорусі, Бразилії, Естонії, 
Ізраїлю, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Фінлян-
дії, Франції. Квитки можна придбати на офіційному сайті форуму ви-
давців. Вартість квитка на три дні — 70 гривень. 

Анонс ●

Володимир Борисович Осядач 
народився 22 липня 1983 року в 
місті Бережанах Тернопільської об-
ласті. У 2005 році закінчив Прикар-
патський національний університет 
імені Василя Стефаника за спеці-
альністю “Правознавство”, присво-
єно кваліфікацію юриста; у 2015 
році — Луцький національний тех-
нічний університет за спеціальніс-

тю “Промислове та цивільне будів-
ництво”, здобув фах інженера-
будівельника. 29 лютого 2008 року 
прийняв Присягу державного служ-
бовця. У листопаді 2005 року при-
значений на посаду інженера-
інспектора І категорії інспекції дер-
жавного архітектурно-будівельного 
контролю управління містобуду-
вання та архітектури Тернопіль-
ської міської ради. З лютого 2008 
року перебував на посаді головно-
го спеціаліста відділу контролю за-
будови міста Тернополя інспекції 
державного архітектурно-
будівельного контролю у Терно-
пільській області. З квітня 2008 
року — завідувач сектору право-
вого забезпечення інспекції дер-
жавного архітектурно-будівельного 
контролю у Тернопільській області. 
З вересня 2010 року — завідувач 
сектору юридично-кадрового, а з 
лютого 2012 року — юридичного 
забезпечення інспекції державно-
го архітектурно-будівельного 
контролю у Тернопільській облас-
ті. Згідно з розпорядженням голо-
ви Тернопільської РДА №93-к від 
25 серпня 2015 року, призначений 
на посаду першого заступника го-
лови Тернопільської райдержадмі-
ністрації. 

Призначення ●

Володимир Осядач —  
перший заступник голови 

Тернопільської 
райдержадміністрації

Перший заступник  
голови Тернопільської РДА 

Володимир Осядач.
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До уваги платників 
податків!

Тернопільська ОДПІ нагадує 
платникам податку на нерухоме 
майно та транспортного податку 
про необхідність сплати належ-
них сум до бюджету протягом 
60 днів з дня отримання повідо-
млення — рішення. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ ДФС 
у Тернопільській області.

Великобірківська селищна 
рада Тернопільського райо-
ну проводить конкурс суб’єктів 
оціночної діяльності на прове-
дення експертної оцінки зе-
мельної ділянки ФО-П Депутат 
Оксани Богданівни площею 
0,0247 га для обслуговування 
викупленої 1/2 частини мага-
зину “Господарські товари” в 
смт. Великі Бірки по вул. Шев-
ченка №20.

Заяви про участь у конкурсі 
приймаються до 28 вересня 
2015 року за адресою: смт. Ве-
ликі Бірки Тернопільського ра-
йону Тернопільської області 
вул. Грушевського, 53. За до-
датковою інформацією зверта-
тися за номером 49-23-60.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Про те, яким буде новий на-
вчальний рік для освітян, учнів, 
їхніх батьків в інтерв’ю корес-
понденту газети “Подільське 
слово” розповів начальник 
відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації Василь 
Цаль.   

— Василю Зеновійовичу, чи 
готові навчальні заклади Терно-
пільського району до початку но-
вого навчального року? 

— Цьогоріч першого вересня в 
Тернопільському районі за парти 
сядуть 4 тисячі 596 учнів, серед них 
543 першокласники. Всі наші шко-
ли, дошкільні, позашкільні навчальні 
заклади готові до початку нового 
навчального року. В кожному на-
вчальному закладі проведено по-
точні ремонти. Під час капітальних 
ремонтів у деяких навчальних за-
кладах замінено вікна і двері, відре-
монтовано паливні, котельні, тепло-
траси, підвальні приміщення. Пла-
нуємо вирішити питання м’якої по-
крівлі у Великобірківській, Мишко-
вицькій та Дичківській школах. Для 
проведення ремонтних робіт вико-
ристано 220 тисяч гривень бюджет-
них і 545,1 тисячі гривень позабю-
джетних коштів. Вдячний спонсо-
рам, батькам, усім, хто долучився 
до підготовки навчальних закладів. 

— Якою буде структура нового 
навчального року? 

— Цьогоріч структура навчально-
го року визначатиметься навчальни-
ми закладами з наступним її за-
твердженням у відділі освіти. На 
останній нараді з керівниками на-
вчальних закладів вирішено, що у 
Тернопільському районі вона буде 
однаковою для всіх навчальних за-
кладів і орієнтовно затверджена на 
початку вересня. Швидше за все, 
цьогорічна структура навчального 
року дублюватиме минулорічну і бу-
де спрямована на максимальну еко-
номію енергоносіїв: тривалі зимові 
канікули, навчальний період зосе-
реджено на осінь і весну. 

— Як цьогоріч буде з опален-
ням у навчальних закладах Тер-
нопільського району? 

— Сьогодні є заборгованість за 
енергоносії в навчальних закладах. 
Справа в тому, що бюджет на цей 
рік формувався на основі бюджету 
минулорічного. Останнім часом та-
рифи на тепло і електроенергію 
суттєво зросли. Уряд обіцяв ком-
пенсувати різницю, однак поки що 
все залишається на рівні обіцянок. 
Відділ освіти неодноразово звер-
тався на сесії до депутатів Терно-
пільської районної ради з прохан-
ням виділити додаткові кошти на 
погашення заборгованості, направ-
лено звернення щодо цього питан-
ня прем’єр-міністру і Президенту 
України. До початку нового опалю-
вального сезону заборгованість по 
енергоносіях у навчальних закладах 
Тернопільського району має бути 
погашена. 

— Як забезпечується харчу-
вання школярів? 

— Право на безоплатне харчу-
вання в дошкільних навчальних за-

кладах і школах ма-
ють діти-сироти, діти-
інваліди та діти, по-
збавлені батьківсько-
го піклування, діти із 
сімей, які отримують 
допомогу відповідно 
до Закону України 
“Про державну соці-
альну допомогу мало-
забезпеченим сім’ям”, 
діти, батьки яких є 
(були) учасниками ан-
титерористичної опе-
рації, діти переселен-
ців із зони проведен-
ня АТО. На організа-
цію безкоштовного 
харчування учнів за-
гальноосвітніх шкіл у 
2015 році з Терно-
пільського районного 
бюджету заплановано 
виділити 700 тисяч 
гривень. На кінець 
2014-2015 навчально-
го року в Тернопіль-
ському районі безко-
штовно харчувалися 
понад 300 учнів. Се-
редня вартість обіду 
для школярів, яким 
надано безоплатне 
харчування, становить 
9 гривень. Керівники 
навчальних закладів залучають 
спонсорську допомогу, використо-
вують продовольчу сировину із при-
садибних ділянок. З 1 вересня цьо-
го року зросте вартість харчування в 
дошкільних навчальних закладах 
Тернопільського району з 8 до 12 
гривень. Це рішення прийняте спіль-
но з керівниками ДНЗ і батьками. 
Для цього Тернопільська районна 
рада вже виділила 100 із запланова-
них 200 тисяч гривень. Згідно з чин-
ним законодавством, у сільській 
місцевості батьки сплачують не 
менше 40%, у міській місцевості та 
у селищах Велика Березовиця і Ве-
ликі Бірки — 60% спожитих продук-
тів, решта сплачується з районного 
бюджету. Байковецька, Великогаїв-
ська, Гаї-Шевченківська сільські ра-
ди передали кошти зі свого бюдже-
ту районному бюджету для покра-
щення харчування вихованців своїх 
дошкільних навчальних закладів. 

— Яка ситуація з перевезен-
ням учнів? 

— У минулому навчальному році 
чотирма шкільними автобусами до 
навчальних закладів підвозилися 
319 учнів (45,44% від потреби під-
возу) та 25 педагогічних працівників 
(9,13% від потреби підвозу). Інші 
учні та вчителі підвозилися рейсо-
вими автобусами. Потребуємо до-
датково п’ять шкільних автобусів 
для забезпечення організованого 
підвозу учнів, зокрема, в Настасів-
ському, Почапинському і Мишко-
вицькому напрямках. 

— На чому робитимуться ак-
центи в навчально-виховному 
процесі? 

— Враховуючи нові суспільно-
політичні реалії в Україні після Рево-
люції Гідності, обставини, пов’язані 
з російською агресією, дедалі біль-
шої актуальності набуває виховання 
в молодого покоління почуття патрі-
отизму, активної громадянської по-

зиції. Цього року будуть новації в 
навчальних планах ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів щодо викладання предмету “За-
хист Вітчизни”. Заплановано вве-
дення в штатний розпис посади 
військового керівника — людини, 
яка має безпосереднє відношення 
до військової справи. Плануємо 
оновити кабінети військової підго-
товки. Актуальною є організація 
збирання та поширення в школах 
інформації про героїчні вчинки укра-
їнських військовослужбовців, бійців 
добровольчих батальйонів, які вою-
ють на сході, волонтерів і тих, хто 
зробив значний внесок у зміцнення 
обороноздатності України. В мину-
лому навчальному році в навчальних 
закладах Тернопільського району 
проведено 48 зустрічей з бійцями 
АТО. Зосереджено увагу на вивчен-
ні християнської етики, що прище-
плює дітям християнські моральні 
цінності, виховує духовно багатих 
особистостей. Збільшиться кількість 
годин для вивчення іноземної мови. 
Основна іноземна мова в навчаль-
них закладах Тернопільського райо-
ну — англійська. Російська мова не 
вивчається навіть на рівні факульта-
тиву.   

— Чи всі школярі Тернопіль-
ського району забезпечені під-
ручниками? 

— Забезпеченість підручниками 
в Тернопільському районі становить 
97%. У зв’язку зі змінами у шкільній 
програмі не надруковані підручники 
для 4-их і 7-их класів. Їх ми повинні 
отримати до кінця жовтня. Половину 
вартості цих підручників оплачує мі-
ністерство освіти і науки України, 
половина оплачується з місцевого 
бюджету. На наступній сесії зверне-
мося до депутатів Тернопільської 
районної ради з проханням виділи-
ти 250 тисяч гривень на оплату під-
ручників. 

— Нещодавно з метою оптимі-
зації мережі навчальних закладів 

було реорганізовано 
Мар’янівську ЗОШ І-ІІ 
ступенів. Чи запланова-
но найближчим часом 
реорганізацію інших на-
вчальних закладів Тер-
нопільського району? 

— Згідно з рекоменда-
ціями Міністерства освіти і 
науки України, школи І-ІІ 
ступенів, в яких навчаєть-
ся менше 40 учнів, реорга-
нізуються в школи І ступе-
ня, школи І-ІІІ ступенів, де 
менше 100 учнів, — у шко-
ли І-ІІ ступенів. У Терно-
пільському районі малоу-
комплектованими є ЗОШ 
І-ІІ ступенів у Козівці, Сми-
ківцях, Йосипівці, Домамо-
ричах та ЗОШ І-ІІІ ступенів 
у Довжанці. Мар’янівську 
школу реорганізовано у 
Мар’янівську ЗОШ І ступе-
ня з перспективою ство-
рення на її базі НВК-ДНЗ. 
Вивільнені педагогічні пра-
цівники працевлаштовані. 
Планувалась аналогічна 
реорганізація Смиковець-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів, од-
нак представники місцевої 
влади, громади села, пе-
дагогічний колектив і чле-
ни батьківського комітету 

запевнили, що разом із відділом 
освіти Тернопільської РДА співфі-
нансуватимуть школу. Перш, ніж 
проводити реорганізацію навчаль-
них закладів, потрібно звернути ува-
гу на її економічну доцільність, на 
можливість підвезення учнів до ін-
ших шкіл, надання їм якісних освіт-
ніх послуг, на працевлаштування 
вивільнених працівників і раціональ-
ність використання вивільнених 
приміщень. 

— Чи виникають проблеми із 
влаштуванням дітей у дитячі сад-
ки? 

— Відверто кажучи, проблеми є. 
В Тернопільському районі функціо-
нують 30 дошкільних навчальних за-
кладів (у тому числі 10 НВК), в яких 
виховується більше півтори тисячі 
дітей. Переповнений Великобере-
зовицький ясла-садок, в якому на 
160 місць 260 дітей. Є потреба від-
криття додаткових груп у Лозівсько-
му НВК і Великолуцькому ДНЗ. 

— Що побажаєте педагогам, 
учням і батькам напередодні 
старту нового навчального року? 

— Перш за все, бажаю міцного 
здоров’я, мирного неба, терпіння. 
Бажаю, щоб держава цінувала пра-
цю педагогів і гідно її оплачувала. 
Для педагогічних працівників Терно-
пільського району повністю закла-
дено заробітні плати на 2015-2016 
навчальний рік із урахуванням 
20-відсоткової надбавки та інших 
надбавок, передбачених чинним за-
конодавством України. До червня 
цього року всім педагогам виплачу-
валася індексація. Продовжимо ви-
плату індексації, якщо матимемо 
фінансову спроможність. Щиро зичу 
освітянам сили і мудрості для вті-
лення творчих ідей. Бажаю педаго-
гам, щоб новий навчальний рік при-
ніс задоволення від плодів їхньої 
праці, вдячних учнів, які завжди 
пам’ятатимуть і шануватимуть їх. 

Василь Цаль:  
“Перш ніж проводити реорганізацію 

навчальних закладів, потрібно звернути 
увагу на її економічну доцільність”

Начальник відділу освіти Тернопільської  
райдержадміністрації Василь Цаль.

До того часу слід навести лад 
в існуючій солідарній системі 
виплат, ліквідувати спеціальні 
пенсії та, врешті, запровади-
ти накопичувальну систему. 
Експерти схвалюють, що Мі-
ністерство соціальної політи-
ки взялось за неповоротку 
пенсійну систему: український 
ринок до цього готовий.

Українці отримуватимуть пенсії 
за новою системою. Мова йде про 
те, що спершу потрібно навести 
лад у діючій солідарній системі за-
безпечення. Зараз, фактично, діє 
принцип взаємодопомоги поко-

лінь: економічно активне та пра-
цездатне населення відраховує 
певну частину доходу на утриман-
ня пенсіонерів. Цей підхід змінять, 
і з 1 січня 2016 року пенсії для 
держслужбовців, депутатів та про-
курорів нараховуватимуть за тим 
же законом, що і решті українців. 
Привілеї залишаться тільки у вій-
ськових.

Друга серйозна зміна — запро-
вадження накопичувальної систе-
ми. Мова іде про те, що страховий 
внесок відраховуватиметься на 
рівні 2% у 2017 році, а до 2022 він 
збільшиться до 7%. Паралельно з 
цим зменшуватимуть розмір нара-

хувань за заробітну плату, яку ро-
ботодавець відраховує за кожного 
працівника до Пенсійного фонду. 
Запроваджувати цей принцип по-
чнуть із 1 січня 2017 року. Накопи-
чувальна система для людей, що 
молодші за 35 років, буде 
обов’язковою, а для старших — за 
бажанням.

Пенсійна реформа передбачає 
перехід на нову логіку пенсійного 
забезпечення: майбутня пенсія 
знаходиться в руках персонально 
кожної людини.

Таким чином, на розмір пенсії 
впливатимуть власні накопичення 
та пенсійна страховка. Контролю-

вати накопичені кошти буде дер-
жава, використовуючи приватні 
механізми. Зокрема, через Пенсій-
ний фонд створять накопичуваль-
ний пенсійний фонд. Він і здійсню-
ватиме публічне адміністрування 
та дозволить уникнути створення 
паралельних структур.

Накопичувальна система — по-
зитивне рішення уряду, яке дозво-
лить розвантажити солідарну пен-
сійну систему України, яка є майже 
банкрутом. 

За метеріалами управління 
Пенсійного фонду України 
в Тернопільському районі.

Новації ●

Пенсійна реформа має запрацювати 
на повну потужність вже від 1 січня 2017 року

На теренах нашого краю завер-
шуються жнива. Праця на полях 
Тернопільського району не припи-
няється ні на мить, адже зерно, 
яке збирають та звозять з ланів до 
комори — це хліб, багатство нашої 
країни. Тому під час збирання зер-
нових вкрай важливо дотримува-
тися правил пожежної безпеки. 
Адже серед втрат, які можуть по-
нести господарства, найбільші — 
завдані вогнем. У ці спекотні дні 
гарячі сонячні промені допомага-
ють людині засмагнути, але в той 
же час вони швидко, навіть після 
рясного дощу, висушують землю. 
У цю пору навіть найменша іскра 
може обернутися великою поже-
жею. Тому навіть незначна люд-
ська необачність може призвести 
до тяжких наслідків.

Необхідно слідкувати не лише 
за приміщеннями, де зберігати-
меться зерно, а й за технікою, за-
діяною на жнивах. Щоб кожен 
комбайн, жатка, трактор, автомо-
біль були забезпечені справними 
іскрогасниками, вогнегасниками 
та заземлюючими пристроями. 
Хлібороби знають, якої непоправ-
ної шкоди може завдати урожаєві 
вогонь. То чому з року в рік ми 
стаємо все більше необережними 
та недбалими у поводженні з “чер-
воним півнем”?

Аналізуючи причини пожежі на 
ланах, видно, що переважна їх 
більшість спричиняється найпро-
стішими чинниками: порушення 
правил експлуатації машин та 
агрегатів, випалювання стерні, ди-
тячі пустощі з вогнем, порушення 
правил експлуатації теплових ге-
нераторів під час сушіння, недо-
тримання елементарних правил 
пожежної безпеки. У цей період 
найменша іскра від сільгоспмаши-
ни чи кинутий недопалок можуть 
призвести до масштабного заго-
ряння.

Місця постійного скиртування 
грубих кормів повинні бути огоро-
джені, обладнані блискавкозахис-
том та забезпечені первинними 
засобами пожежегасіння. Суворе 
дотримання протипожежних вимог 
є одним з головних напрямів збе-
реження врожаю від пожеж.

Вся сільгосптехніка, задіяна на 
збиранні урожаю, повинна бути 
забезпечена первинними засоба-
ми пожежегасіння та протипожеж-
ним обладнанням. Щодня до по-
чатку роботи необхідно ретельно 
очищати іскрогасник та вихлопну 
трубу від нагару. Необхідно забо-
ронити роботу всієї збиральної 
техніки без капотів, використання 
паяльних ламп для випалювання 
пилу в радіаторах двигунів, за-
правляти збиральну техніку безпо-
середньо на хлібних масивах. 

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС  

в Тернопільській області.

Збережемо  
врожай!



Програма телепередачП’ятниця, 28 серпня 2015 року

31 серпня
понеділок 

1 вересня
вівторок

2 вересня
середа

3 вересня
Четвер

4 вересня
п’ятниця

5 вересня
субота

6 вересня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 17.55, 
        22.40, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15, 18.50 Про головне.
10.15 Перша студiя.
10.55 Д/ф “Стародавнi китайськi скарби”.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 Д/ф “По той бiк людства. 
          Свiт машин”.
13.10 Вiкно до Америки.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.20 М/ф.
15.35 Музичне турне.
16.25 Х/ф “48 годин на день”.
18.05, 22.50 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Дорогi депутати.
19.50, 21.40 З перших вуст.
20.00 Перша шпальта.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
23.00, 23.25 Спецпроект “Велика країна”.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,
            23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-2”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Свати-6”.
22.00 “Грошi”.
23.35 “Мiнкульт”.

інтер
06.05 Д/ф “Великi українцi”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Х/ф “Дуенья”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
12.45, 14.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50, 16.15 “Чекай на мене. Україна”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пiзнай мене,
          якщо зможеш”. (2).
23.45 Т/с “Три товаришi”.
00.45 Т/с “Банкiри”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Звіт міського голови
         Тернополя за 2011 р.
07.45 Програма «Євромакс».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Знайдеш друга —
         придбаєш скарб». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Звіт міського голови 
         Тернополя за 2011 р. 
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.30 Звіт міського голови 
         Тернополя за 2011 р.
22.45 Х/ф «Вторгнення на землю». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.50, 8.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi новини.
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
09.35 Х/ф “Офiцери”.
11.40, 13.20 Х/ф “Мисливець за головами”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Похмiлля у Вегасi”.
16.35 Х/ф “Холостяцька вечiрка. 
         З Вегаса в Бангкок”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Релiкт”. (2).

стб
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.00, 18.30 “За живе!”
10.15 “Зiркове життя”.
11.15 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “Україна має талант!-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.55 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.50 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.05 Т/с “Друзi”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.25 М/ф “Iлля Муромець 
        i Соловей-Розбiйник”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.10 Дешево i сердито.
23.15 Х/ф “На вiдстанi любовi”. (2).

канал “україна”
06.00 Подiї тижня з О. Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Недоторка”.
15.30 Т/с “Недоторка”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Водний свiт”. (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 “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 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 “Стародавні культури”.
10.30 “Велети духу і слави.
         Українська місія”.
10.35 “Назбиране”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Скарби роду”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
15.00 “А у нас кіно знімали…”
15.30 “Будьте здорові”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Немов сльозинка на щоці землі…”
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Сад. Город. Квітник”.
17.50 “Край, в якому я живу”.
18.00 “Вишиванка”.
18.35 “М-хвиля”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “В об’єктиві ТТБ”.
21.30 “Косачі в Колодяжному”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 12.00, 17.55,
         19.50, 21.40, 23.55 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.10 Подорожнi.
10.55 Український корт.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.05 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.35 Дорогi депутати.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.05 Казки Лiрника Сашка.
15.20 М/ф.
15.30 Хочу бути.
15.50 Фольк-music.
16.55 Д/ф “По той бiк людства. Свiт машин”.
18.15 Новини. Свiт.
19.45 З перших вуст.
20.00 Д/ф “Конгрес культури 
      “Схiдного партнерства”.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Д/ф “Українська Гельсинська спiлка”.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50 “Мiняю жiнку-2”.
12.20, 21.00 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Свiт навиворiт-6”.
00.00 Трилер “Час”. (2).

інтер
05.45 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
       14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Горобини кетяги червонi”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20, 16.15 Т/с “Снайпери: 
        Любов пiд прицiлом”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.45 Т/с “Три товаришi”.
00.45 Т/с “Банкiри”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Звіт міського голови 
        Тернополя за 2012 р.
07.45 «Сільський календар».
08.15 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Знову до школи». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Звіт міського голови
         Тернополя за 2012 р.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 Унікальна Україна.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.00 Провінційні вісті
22.30 Звіт міського голови 
          Тернополя за 2012 р.
22.45 Х/ф «Час під вогнем». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55 Х/ф “День бабака”.
11.55, 13.20 Х/ф “Дев’ять ярдiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Дев’ять 
        ярдiв-2. Десять ярдiв”.
16.35 Т/с “Код Костянтина”.
17.30 Т/с “Слiдчi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Пес”.
22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
23.20 Т/с “Морська полiцiя. Новий Орлеан”.

стб
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10, 18.30 “За живе!”
10.20 “Зiркове життя”.
11.20 “Битва екстрасенсiв”.
13.10 “Україна має талант!-3”.
19.55 “Врятуйте нашу сiм’ю-4”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю”.
00.05 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.05 Т/с “Друзi”.
09.05 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах.
21.05 Х/ф “Простачка”.
23.10 Х/ф “Випускний iспит”. (3).

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 “На шляху до серця”.
15.30 Т/с “На шляху до серця”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
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, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс:
         Школа чарiвниць”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 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 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 Д/Ф “Молодь змінює світ”.
13.40 “Немов сльозинка на щоці землі…”
14.00 “Вишиванка”.
14.35 “Біржа праці”.
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Косачі в Колодяжному”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Замки Тернопілля”.
17.15 “Cоло на два голоси”.
18.00 “Творчий портрет”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 Звіт міського голови Тернополя.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Зона ризику”.
20.25 “Тернопіль сьогодні”.
20.30 Звіт міського голови Тернополя.
20.40 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.20 “Мій Шевченко”.
21.30 “Європа очима українця”.
22.30 Звіт міського голови Тернополя.
22.40 “Чаc країни”.
23.10 Мовлення у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.20, 22.30,
         23.55 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35, 23.30 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.30 Д/ф “Конгрес культури “Схiдного 
         партнерства”.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 Включення з Кабмiну.
13.15, 18.05, 22.50 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.05 Казки Лiрника Сашка.
15.20 Хто в домi хазяїн?
15.40 Музичне турне.
16.35 Х/ф “Секрет озера Ерроу”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50 “Мiняю жiнку-2”.
12.20, 21.00 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Життя без обману”.
00.00 Трилер “Вежа”. (2).

інтер
05.45 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Горобини кетяги червонi”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.15, 16.15 Т/с “Снайпери:
         Любов пiд прицiлом”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.45 Т/с “Три товаришi”.
00.40 Т/с “Банкiри”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Звіт міського голови 
         Тернополя за 2013 р.
07.45 Європа у фокусі.
08.15 Етнографія і фольклор.
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 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Джок». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Звіт міського голови Тернополя за 2013 р.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Звіт міського голови 
        Тернополя за 2013 р.
22.45 Х/ф «Вихід у рай». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
11.00, 17.40 Т/с “Слiдчi”.
12.00, 13.10, 23.20 Т/с “Морська полiцiя. Новий 
Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20 Дiстало!
15.20, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Пес”.
01.00 Х/ф “Релiкт”. (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!”
10.20 “Зiркове життя”.
11.15 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “Україна має талант!-3”.
19.55, 22.45 “МастерШеф-5”.
00.00 “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 вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху?-4.
20.55 Х/ф “Дуже погана училка”. (2).
22.45 Х/ф “Крутi кекси”.

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 “На шляху до серця”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
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, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 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 “Живе багатство України”.
12.20 “Мій Шевченко”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Замки Тернопілля”.
13.45 Д/ф “Молодь змінює світ”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Творчий портрет”.
15.30 “Час змін”.
16.00 “Вісті ТТБ”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Легенди Запоріжжя”.
17.30 “Білі хмари на тлі золотому”.
18.00 “Вінтаж”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.35 “Тернопіль сьогодні”.
18.40 “Міста твої, Житомирщино”.
18.50 Звіт міського голови Тернополя.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.30 Звіт міського голови Тернополя.
20.40 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “Своє, українське”.
22.30 Звіт міського голови Тернополя.
22.40 “Чаc країни”.
23.10 Мовлення у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.10, 8.05, 9.00, 14.35, 21.30, 
          22.50 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.20 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.10 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.05 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.10 Т/с “Польськi свята”.
14.45 Фольк-music.
15.50 Д/ф “Кузьма Дерев’янко. 
         Генерал Перемоги”.
16.40 Д/ф “Народження Шарло”.
17.45 Театральнi сезони.
18.25 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика з “Країни мрiй”.
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 “Свiт навиворiт-6”.
12.15 “Iнспектор Фреймут”.
13.55 “Життя без обману”.
15.10 “Мiняю жiнку-10”.
16.35, 17.55 “Чотири весiлля-4”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Дочекатися кохання”.
00.50 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.

інтер
05.30 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.30 Х/ф “Неймовiрнi пригоди iталiйцiв у Росiї”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.10 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний”. Йєллоустоун.
11.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
12.00 Т/с “Сiльський романс”.
15.50 Х/ф “Її серце”.
17.45, 21.30 Т/с “Легковажна жiнка”.
20.00 “Подробицi тижня”.
00.50 Х/ф “Чорта з два”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Кому вгору, кому вниз». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
  архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Діти-шпигуни». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Вдалий вибір».
16.30 «Слідства. інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Модна правда».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Краплі дощу на розпечених
        скелях». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
06.00 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.45 Т/с “Рюрiки”.
09.15 Зiрка YouTube.
11.55 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Нацiональна безпека”.
14.55 Х/ф “Нестримнi”.
16.50 Х/ф “Нестримнi-2”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Нестримнi-3”.
22.50 Х/ф “Рембо-4”. (2).
00.30 Х/ф “Подвiйний КОПець”. (2).

стб
04.35 Х/ф “Золоте теля”.
05.05 Нiчний ефiр.
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на майданi”.
10.55 Програми.
12.45 “МастерШеф-5”.
16.00 “Х-Фактор-6”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”.
20.50 “Один за всiх”.
22.15 “Врятуйте нашу сiм’ю-4”.

новий канал
06.05, 10.20 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
10.25 Х/ф “Стюарт Лiттл”.
12.05 Х/ф “Простачка”.
14.10 Х/ф “Особливо небезпечна”.
16.10 Х/ф “Полiцейська академiя”.
18.05 М/ф “Три богатирi i
          Шамаханська цариця”. (2).
19.40 М/ф “Три богатирi на дальнiх 
         берегах”. (2).
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя-2”. (2).
22.45 Х/ф “Нестерпнi боси”. (2).
00.40 Х/ф “Дюплекс”. (2).

канал “україна”
07.20 Реальна мiстика.
09.10, 22.00 Х/ф “Наречений”.
11.00 Т/с “Берег надiї”.
15.00 Х/ф “45 секунд”.
17.10 Т/с “Сонячне затемнення”.
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.00 Т/с “Сонячне затемнення”.
23.50 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/ф “Чарiвна карусель”.
07.30 Байдикiвка.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.30 М/ф “Астерiкс i вiкiнги”.
13.00 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.45 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
16.30 Х/ф “Схiдна наречена”.
18.30 Х/ф “З Новим роком, мами!”
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту”.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.45 “Мальовниче Тернопілля”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.40 “Край, в якому я живу”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Храми Поділля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Перлини Прибузького краю”.
17.30 “А у нас кіно знімали…”
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Смакота”.
18.30 “Живі сторінки”.
19.00 “Музичний калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Подорож гурмана”.
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 Д/Ф “Патріарх”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 17.55, 22.40, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.15, 18.50 Про головне.
10.10 Д/ф “Вони боролись до загину”.
11.10 Вiкно до Америки.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 Вересень.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05, 22.50 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.05 Казки Лiрника Сашка.
15.20 Як це?
15.50 Надвечiр’я. Пам’ятi Тамари Щербатюк.
16.45 Свiтло.
17.30 Книга.ua.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.25 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
         16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50 “Мiняю жiнку-2”.
12.20, 21.00 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Мiняю жiнку-10”.
23.30 “Право на владу-2”.

інтер
05.45 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Даша”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.35 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20, 16.15 Т/с “Снайпери:
         Любов пiд прицiлом”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.45 Т/с “Три товаришi”.
00.45 Т/с “Банкiри”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Звіт міського голови 
          Тернополя за 2014 р.
07.45 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Маестро моди.
12.40 «Модна правда».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Поважай батька свого». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Звіт міського голови 
         Тернополя за 2014 р.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 «Вдалий вибір».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.30 Звіт міського голови 
        Тернополя за 2014 р.
22.45 Х/ф «Засліплююча посмішка 
        Нью-Джерсі». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
11.00, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.00, 13.20, 23.20 Т/с “Морська полiцiя.
         Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20 Дiстало!
15.20, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Пес”.
01.05 Х/ф “Смерть на похоронах”. (2).

стб
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.00, 18.30 “За живе!”
10.10 “Битва екстрасенсiв”.
12.10 “Україна має талант!-3”.
19.55, 22.45 “Зваженi та щасливi-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 “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.20 Х/ф “Особливо небезпечна”.
22.20 Х/ф “Чудовий вчитель”.

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 “На шляху до серця”.
15.30 Т/с “На шляху до серця”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
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, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
15.50 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 “Випробуй на собі”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Білі хмари на тлі золотому”.
14.00 “Легенди Запоріжжя”.
14.30 Д/Ф “Молодь змінює світ”.
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.30 “М-хвиля”.
18.00 “Роки і долі”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 Звіт міського голови Тернополя.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Що робити?”
20.25 “Тернопіль сьогодні”.
20.30 Звіт міського голови Тернополя.
20.40 “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 Звіт міського голови
         Тернополя.
22.40 “Чаc країни”.
23.10 Мовлення 
        у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
       21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 Агровектор.
06.30, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.40, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
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 Д/ф “Українська Гельсинська спiлка”.
11.20 Д/с “Клуб пригод”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15, 22.50 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.05 Казки Лiрника Сашка.
15.20 Школа Мерi Поппiнс.
15.35 Спогади.
16.00 Театральнi сезони.
16.35 Вiра. Надiя. Любов.
17.30 Д/ф “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля-3”.
10.50 “Мiняю жiнку-2”.
12.20 Т/с “Свати-6”.
13.25 “Ворожка”.
14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.10, 20.50 “Мультибарбара”.
21.15 “Вгадай ящик”.
22.05 “Свiтське життя”.
23.05 Бойовик “Великий майстер”. (2).

інтер
05.45 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Даша”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
12.35 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20, 16.15 Т/с “Снайпери: 
        Любов пiд прицiлом”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Англiйський пацiєнт”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Звіт міського голови
         Тернополя за 2015 р.
07.45 «Слідства. Інфо».
08.15 Культура і мистецтво.
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 Культура і мистецтво.
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Мою дружину звуть Моріс». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 Унікальна Україна.
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Звіт міського голови 
         Тернополя за 2015 р.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.30 Звіт міського голови 
        Тернополя за 2015 р.
22.45 Х/ф «Блідо-блакитна стріла». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
11.00, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.00, 13.20, 23.20 Т/с “Морська 
        полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20 Дiстало!
15.20, 16.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Пес”.
01.05 Х/ф “Ла Бамба”. (2).

стб
05.20 Х/ф “Казки... Казки... Старого Арбата”.
07.00 Х/ф “Подорож у закоханiсть”.
09.10 Х/ф “Дiвич-вечiр”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.35 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.00, 6.55 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.00 Т/с “Друзi”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
13.55 Звичка одружуватися.
15.20, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00, 1.55 Абзац!
21.40 Як стати супермоделлю?
22.40 Суперiнтуїцiя.
00.00 Аферисти в мережах.

канал “україна”
06.10, 6.05 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 “На шляху до серця”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Х/ф “45 секунд”.
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, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс:
         Школа чарiвниць”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.35 М/с “Каспер”.
11.00 Обережно, дiти!
12.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50 Вiталька.
17.10 Країна У.
18.10 Х/ф “12 мiсяцiв”.
20.00 Х/ф “Друзi друзiв”. (2).
21.50 Х/ф “З Новим роком, мами!”
23.30 Х/ф “Даю рiк”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. 
         Українська місія”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “М-хвиля”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Роки і долі”.
14.00 “Що робити?”
15.00 “Шлях до себе”(В. Стус).
15.35 “У долонях вічності”.
16.50 Д/ф “Європейський вибір”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Західний експрес”.
17.15 “Луцьк: на розвої віків…”
17.30 “Cлово має народний депутат”.
18.00 “Учнівський щоденник”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “У пошуках легенд”.
18.40 “Тернопіль сьогодні”.
18.50 Звіт міського голови 
         Тернополя.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Удосвіта”.
20.30 Звіт міського голови Тернополя.
20.40 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни — рятувальник”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “Кобзар єднає Україну”.
22.30 Звіт міського голови Тернополя.
22.40 “Чаc країни”.
23.10 Мовлення у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.00, 11.00, 
       13.35, 21.30, 22.50 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.10 Казки Лiрника Сашка.
09.20 Казки вiденського лiсу.
09.35 Хочу бути.
09.55 М/ф.
10.30 Книга.ua.
11.10 Д/ф “Народження Шарло”.
12.10 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.20 Д/ф “Подорожуй Литвою”.
13.00 Свiтло.
13.45 Д/ф “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
14.30 Х/ф “Параджанов”.
16.15, 18.35 Т/с “Польськi свята”.
19.55 Д/ф “Putin`s way”.
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»
06.00 “Грошi”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Пригоди 
        ведмедикiв Гаммi”.
08.55 “Свiтське життя”.
09.55, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
10.55 Мелодрама “Дочки-матерi”.
14.45 “Вгадай ящик”.
15.35 “Спецiальний випуск. 
        Вечiрнiй квартал”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.10 Х/ф “Едвард  руки-ножицi”.

інтер
05.45 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.05 Х/ф “Небезпечнi гастролi”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
        iталiйцiв у Росiї”.
11.30 Т/с “Три товаришi”.
15.15 “Бенефiс “Кроликiв”. 
       30 рокiв гумору”.
16.30 Х/ф “Дiм для двох”.
18.30, 20.30 Т/с “Легковажна жiнка”.
20.00 “Подробицi”.
00.45 Х/ф “Усе можливо”.

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Кому вгору, кому вниз». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Репортаж». (1).
14.00 «Вдалий вибір».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Діти-шпигуни». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Олег Герман, «Читаючи
        Шевченкові листи».
21.30 Х/ф «Водій». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.10 Стоп-10.
08.05 Провокатор.
10.00 Секретний фронт.
11.00 Антизомбi.
11.55 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.10 Цивiльна оборона.
14.05 Iнсайдер.
15.00 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Нестримнi-2”.
22.00 Х/ф “Нестримнi”.
23.05 Х/ф “Подвiйний КОПець”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Казка про царя Султана”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.58 Т/с “Коли ми вдома”.
12.00 “Танцюють всi!-8”.
15.50 “Зваженi та щасливi-5”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
21.55 “Хата на тата”.
23.50 Х/ф “Подорож у закоханiсть”.

новий канал
06.00, 8.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
08.05 Дешево i сердито.
10.05 Ревiзор.
12.20 Хто зверху?-4.
14.20 Т/с “СашаТаня”.
17.30 Х/ф “Дуже погана училка”.
19.20 М/ф “Три богатирi
         i Шамаханська цариця”. (2).
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя”. (2).
23.00 Х/ф “Вовк з Уолл-стрiт”. (3).

канал “україна”
07.00, 15.00 Подiї.
07.15 Т/с “Жiночий лiкар 2”.
08.50 Вiдверто з Машею Ефросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00, 15.20 Т/с “Ключi вiд минулого”.
18.50 Футбол. Вiдбiрковий матч до 
        Євро-2016. Україна  Бiлорусь.
21.00 Т/с “Берег надiї”.

тет
06.00 М/ф “Острiв скарбiв”.
07.55 Байдикiвка.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.30 М/ф “Чарiвна карусель”.
12.55 М/ф “Астерiкс
         i вiкiнги”.
14.30 Х/ф “Схiдна наречена”.
16.25 Х/ф “12 мiсяцiв”.
18.10 Х/ф “Друзi друзiв”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави.
         Українська місія”.
10.35 “Учнівський щоденник”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Музеями Тернопілля”.
12.15 “Актуально”.
12.30 “На часі”.
13.00 “Луцьк: на розвої віків…”
13.20 Д/ф “Європейський вибір”.
13.30 “Народні перлинки 
         з бабусиної скриньки”.
14.00 “Запрошує Оксана”.
14.45 “У пошуках легенд”.
15.00 “Біля рідних джерел”.
15.30 “Абетка здоров’я”.
16.00 “Словами малечі 
        про цікаві речі”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Театральні зустрічі”.
18.40 “Думки вголос”.
19.00, 21.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.15 “Храми Поділля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.30 “Поклик таланту”.
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

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

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

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

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

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

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

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

Ініціативи ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Свого часу французький 
письменник, адепт філосо-
фії екзистенціалізму Альбер 
Камю сказав: «Школа готує 
нас до життя в світі, якого 
не існує». Саме на таку дум-
ку можна наштовхнутися, 
спостерігаючи навчальний 
процес в українських  
школах.

Більшість знань, умінь та на-
вичок учень отримує в першу 
чергу від учителя. Іноді батькам 
доводиться вдома виконувати 
вчительські обов’язки, доопра-
цьовуючи шкільний матеріал із 
дітьми. Безперечно, в наших 
школах працює багато хороших 
учителів. Проте бувають уроки 
«для галочки». 

Дехто скаже, що за копійки, 
які держава виплачує педагогам, 
не дуже хочеться напружуватись, 
шукати нові методи подачі мате-
ріалу. Звичайно, гроші у всі часи 
були хорошим мотиватором, але 
ж не все впирається в гроші. Так, 
для прикладу, у Південній Кореї, 
яка разом із Фінляндією сьогодні 
очолює світовий рейтинг систем 
освіти, мінімальна зарплата пе-
дагога становить 3 тисячі дола-
рів. Сумно, що про освіту наші 
урядовці думають в останню чер-
гу (якщо взагалі думають). 

Шкільні програми в Україні пе-
ревантажені. Складається вра-
ження, що люди, які їх уклада-
ють, або геть віддалені від шко-
ли, або зумисне затуманюють 
мізки дітям. Завдання кожного 
вчителя – відібрати цільні зерна 
від полови, сказати більше, ніж 
написано в книжці, розтлумачити 
всі важливі моменти, в першу 
чергу, навчити дітей вчитися. 
Вчитель має навчити відрізняти 

правду від брехні, добро від зла, 
любов від ненависті. Педагог – 
це інструктор із плавання в морі 
життя. У зв’язку з глобалізацією 
суспільства, необхідно подавати 
питоме, національне у контексті 
європейського та світового. Хо-
рошим кроком є переплетене 
вивчення у школах української 
літератури і зарубіжної, історії 
України і всесвітньої історії.

Однак, переформатування 
шкільної програми і друку нових 
підручників недостатньо для під-
вищення якості освіти. Потрібно 
забезпечувати школи новітніми 
технічними засобами. Час не 
стоїть на місці, тому і нам не вар-
то зупинятися. Вчитель 
зобов’язаний бути обізнаним у 
всіх галузях – тільки так він може 
зацікавити дітей. Педагог не по-
винен боятися експериментува-
ти, сміливо позбуватися штампів, 
деканонізовувати класику, осу-
часнювати минуле, так би мови-
ти, якнайшвидше втікати з «мо-
розильної камери», створювати в 
класі «спеку дискусії». Прикла-
дом такого вчителя для мене є 
викладач зі старого доброго 
фільму «Товариство мертвих по-
етів» у виконанні непереверше-
ного Робіна Вільямса.

Деякі підручники, які нібито 
рекомендовані міністерством 
освіти та науки, просто перена-
сичені маразмами, від яких необ-
хідно негайно рятувати дітей. У 
підручнику математики для дру-
гого класу наведено приклад: 
12:2=12 (схоже, таким чином 
проводиться підрахунок держбю-
джету України). Спеціалісти на-
рахували в підручнику з матема-
тики для першого класу 153 по-
милки, для другого – 160! Хоча 
видавець це заперечив. 

От як можна поставитися до 
такого твердження: в тексті без-

ліч разів пропущено тире для 
того, щоб діти «не плутали його 
зі знаком «мінус»?! Боги абсурду 
нервово посміхаються. А таке за-
питання в підручнику української 
мови для другого класу: «Діти, як 
ви думаєте, навіщо люди летять 
у космос? Чого людині не виста-
чає? Їй не вистачає знань». Отак 
собі й уявляю, як безмежними 
космічними просторами літають 
величезні шматки знань. Можете 
почитати статті Зої Звиняцьків-
ської «Нема слів», «Слова на бук-
ву Х, або Новий український бук-
вар», «Цвинтар як модель життя, 
або Укрмова і космічні знання» на 
«Українській правді» – ще й не 
таке дізнаєтесь. Про підручники 
з історії взагалі промовчу. Діти 
вивчають у школі не те, що від-
бувалося в минулому, а те, що 
понаписували різні «історики». 
От що б пригодилося на уроках 
історії, то це не підручник, а «ма-
шина часу». Як на мене, до під-
ручника взагалі варто звертатися 
в останню чергу, оскільки він не 
може посприяти розвитку свіжої, 
а головне, власної думки.

Найкраща освіта – це самоос-
віта. Моя домашня бібліотека – 
мій маленький університет, де я 
сам обираю вчителів. Україн-
ський письменник Олександр Ір-
ванець писав: «Освіта – це не 
завжди те, що тобі дають у пев-
ному навчальному закладі. Пере-
важно це те, що ти сам спромож-
ний узяти». Приємно наповнюва-
ти себе чимось новим, збагачу-
ватися, бути одночасно самому 
собі й учнем, й учителем. Учите-
лі, батьки повинні переконати ді-
тей, що бути освіченим, начита-
ним – це модно і стильно. Дер-
жава повинна дбати про культ 
освіченої людини. Вчитель не до-
поможе, якщо учень сам не буде 
зацікавлений у власних знаннях.

Позиція ●

Учнів треба рятувати  
від шкільних підручників

За перший місяць після за-
пуску електронної послуги 
Держгеокадастру “Замов-
лення витягу з Державного 
земельного кадастру” серві-
сом скористалися 780 грома-
дян. 

Найбільша кількість заяв стосу-
валась ділянок у Києві та Київській 
області – 89 та 535 заяв на отри-
мання витягу відповідно. Таке спів-
відношення пов’язане з тим, що 
сервіс почав діяти на території сто-
личної області і поступово був роз-
ширений на решту регіонів. 

Також в трійці областей з най-
більшою кількістю запитів Харків-
ська – 65 та Рівненська – 37 запи-
тів. 

Як свідчить місячна практика 
експлуатації сервісу, обробка за-
явки займає в середньому добу. 
Інтерфейс формування замовлен-
ня, система електронних підтвер-
джень на е-мейл та функція елек-
тронної оплати послуги працюють 
без нарікань. “Сервіс доступний по 
всій території України, тож прин-
цип екстериторіальності діє, що і 
було основною нашою метою”, – 
заявив голова Держгеокадастру 
Максим Мартинюк. 

Серед елементів, які потребу-
ють вдосконалення, – робота front 
office. “Можна запустити бездоган-
ну послугу, використати найсучас-
ніші технології, все продумати, од-
нак все розіб’ється об ефект, який 
справить некомпетентний чи про-
сто необізнаний працівник ЦНАПу, 
який видаватиме готовий витяг, – 
відзначає Максим Мартинюк. – 
Система є консервативною, для її 
подолання потрібні значні зусилля, 
причому всіх зацікавлених сторін”. 

Держгеокадастр проводить тренін-
ги для працівників на місцях щодо 
обробки електронних заявок та 
для працівників ЦНАПів, тож їх на-
вички будуть вдосконалюватись. 

Також спеціалісти Держгеока-
дастру проаналізували структуру 
відмов у наданні витягів. Найбіль-
ша їх кількість виникає в разі по-
дачі заявки на отримання витягу 
неналежною особою, яка не про-
йшла процедуру ідентифікації. Це 
причина майже половини (46%) 
відмов. 

Також причиною відмови може 
стати відсутність XML-файлів та 
відсутність правовстановлюючих 
документів, невідповідність пода-
них документів вимогам та помил-
ка в документації в землеустрою. 

Довідково:
30 червня 2015 року Державна 

служба України з питань геодезії, 
картографії та кадастру та Держав-
не агентство з питань електронно-
го урядування України запустили 
електронну послугу “Замовлення 
витягу з Державного земельного 
кадастру”. Сервіс дозволяє замо-
вити витяг через Публічну када-
строву карту, яка розміщена на 
офіційному сайті Держгеокадастру. 
У систему інтегрована функція он-
лайн оплати послуги через сервіс 
моментальних платежів Liqpay 
Приватбанку. Банківська комісія 
при цьому не стягується. Підтвер-
дження про сформовану заявку та 
повідомлення про готовність доку-
менту користувач отримує на свою 
електронну адресу. Отримати вже 
виготовлений витяг громадяни мо-
жуть у найближчому ЦНАПі.
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Електронною послугою 
замовлення витягу про 

земельну ділянку за перший 
місяць скористалися 780 

громадян

У Тернопільському міськра-
йонному центрі зайнятості 
відбулась робоча зустріч ди-
ректора центру Анатолія 
Куриляка, представників Тер-
нопільської міської ради та 
Фонду розвитку громадських 
організацій “Західноукраїн-
ський ресурсний центр”. Зу-
стріч пройшла в рамках ді-
яльності Центру підтримки 
підприємницьких ініціатив, 
що діє у міськрайонному цен-
трі зайнятості.

“За сприяння Тернопільської 
міської ради Західноукраїнський 
ресурсний центр розпочинає про-
ект, основною метою якого є інте-
грація в суспільство внутрішньопе-

реміщених осіб через проведення 
тренінгів з самозайнятості, профе-
сійне навчання, перепідготовку 
внутрішньопереміщених осіб та 
грантовий супровід у рамках про-
грами з виплатою коштів для за-
початкування бізнесу”, — наголо-
сив президент Західноукраїнсько-
го ресурсного центру Василь 
Полуйко. 

Оскільки цей проект передба-
чає надання початкового капіталу 
для бізнесу внутрішньопереміще-
ним особам, які перебувають на 
обліку у центрі зайнятості, то для 
навчання переселенців Анатолій 
Куриляк запропонував використо-
вувати приміщення Центру під-
тримки підприємницьких ініціатив. 

Під час зустрічі також йшлося 

про те, що у рамках проекту ЄС 
“Соціальна адаптація тимчасово 
переміщених осіб у м. Тернопіль” 
планується відкриття 5 додаткових 
груп у дитячих дошкільних вихов-
них закладах міста та створення 
робочих місць для працевлашту-
вання переселенців.

Бажаючих долучитись до цього 
проекту за більш детальною інфор-
мацією про можливість організації 
самозайнятості та надання робочих 
місць жителям східних областей за-
прошують звернутись у Тернопіль-
ський міськрайонний центр зайня-
тості за адресою: м. Тернопіль,  
вул. Текстильна, 1-б, тел. 25-16-72.

За матеріалами 
Тернопільського МРЦЗ.

ЦППІ допоможе соціальній 
адаптації тимчасово  
переміщених осіб

Директор Тернопільського МРЦЗ Анатолій Куриляк (у центрі) з представниками 
Тернопільської міської ради та Фонду розвитку громадських організацій 

“Західноукраїнський ресурсний центр”.

З початку запровадження 
ініціативи про забезпечення 
учасників АТО земельними 
ділянками у Тернопільській 
області військові отримали 
у власність 514 наділів. 

Із загальної кількості виділе-
них на сьогодні земель військо-
вослужбовці планують викорис-
тати 383 ділянки для садівни-
цтва, 118 ділянок – для будівни-
цтва та обслуговування житлових 
будинків та господарських спо-
руд. Ще 13 власників займати-
муться особистим селянським 
господарством.

Загалом органи земельних 
ресурсів та місцевого самовря-
дування Тернопільської області 
отримали від учасників АТО 
1833 заяви на отримання зе-
мельних ділянок. Найбільшу кіль-
кість клопотань військові подали 
у Тернопільському (761), Зборів-
ському (91), Бережанському (76) 
районах та місті Тернополі (649).

Розглянувши отримані заяви, 
землевпорядники прийняли 
1503 рішення про надання до-
зволів на розроблення проектів 
землеустрою на землі площею 
223,8 гектари. Інші звернення 

знаходяться у стадії розгляду. 
На Тернопільщіні учасники АТО 

отримають 714 земельних діля-
нок для індивідуального садівни-
цтва, 717 — для будівництва та 
обслуговування житлового будин-
ку та господарських споруд, а 
також 72 — для ведення особис-
того селянського господарства. 

Довідково.
Надання у власність земельних 

ділянок учасникам АТО здійсню-
ється у порядку, визначеному 
статтею 118 Земельного кодексу 
України, за умови, що такий гро-
мадянин не скористався своїм 
правом на безоплатне отримання 
у власність земельної ділянки від-
повідного цільового призначення 
та надав документ, який посвід-
чує його участь в АТО.

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

Прес-служба 
Держгеокадастру.

На Тернопільщині 
учасники АТО отримали 
514 земельних ділянок

Це важливо ●

У майбутнє
Ти, все-таки, колись 

подумаєш над цим,
Але пройде вже час, 

залишишся один,
Окутаний чеканням цим 

сумним,
Тоді здаватиметься 

все тобі не тим.
Не роблячи нічого,

 (а дарма),
Змінить не можна все на краще,
Заслуга праці прийде 

вже сама.

Прості слова
Усе потрібно заслужити,
Ми все повинні пережити,
Дарма нічого не буває
І покарання не минає.
Хоч інколи в житті хтось 

грізний,
Не будь же ти до нього

 злісний,
Добро ніколи не минає,
Надія й віра не згасає!

Мар’яна МАКАР, 
с. Велика Лука, 

Тернопільський район.

Ліричний зошит ●
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“Не бороніть дітям приходити 
до мене, таких бо Царство не-
бесне”. 

(Мр.10,16).
Ісус любить, щоб діти при-
ходили до Нього, і служите-
лі церкви роблять усе для 
того, щоб донести до дітей 
відчуття Божої любові та 
дати змогу їм спілкуватися 
з Богом, пізнати Його всім 
серцем та душею.

Саме з цією метою з благо-
словення о. Івана Гавліча нещо-
давно „Веселі канікули з Богом” 
провели катехит Ірина Петрів та 
аніматор Аліна Гронська. Вони 
згуртували та об’єднали навколо 
себе дітей сіл Жовтневе та 
Чернелів-Руський, подарували їм 
багато гарного настрою, збага-
тили дитячі серця любов’ю, щи-
рістю і добром.

Весело провести дозвілля ви-
явили бажання більше тридцяти 
дітей. Протягом п’яти днів малі 
парафіяни вчилися спільно про-
водити час із Богом, більше Його 
пізнати і полюбити, розвивати 
свій внутрішній світ. Кожен день 
спілкування наповнювався різни-
ми цікавими подіями, веселоща-
ми і моральним духом.

Життя табору існувало за свої-

ми правилами, які жодним чином 
не обмежували дітей,а лише спо-
нукали відпочивати корисно, ве-
село та цікаво. Усі були активни-
ми, слухняними та творчими, що 
сприяло хорошому відпочинку.

Діти слухали катехизацію та 
науки священика, розважали на 
тему „Сповідь та Євхаристія”. 
Кожного дня мали змогу брати 
участь у Святій Літургії та спільно 
приступали до святих тайн. Щи-
ро й відверто молилися на вер-
виці за мир і спокій в Україні та 
щасливе повернення наших вої-
нів додому. У день річниці пам’яті 
загиблого в АТО Володимира 
Гарматія, нашого односельчани-
на, зі сльозами на очах діти мо-
лилися за спасіння його душі.

Перевірити свою креативність 
і поділитися нею з іншими учас-
никами табору мали можливість 
під час квесту. Свої знання Божої 
науки, кмітливість та спритність 
представляли три команди. Здо-
були перемогу у захоплюючій грі 
члени команди „Ангелята”. Діти 
повправлялися у майстер-класах, 
де вчилися творити дива власни-
ми руками.

Далі на них чекала розважаль-
на програма, яка включала різно-
манітні ігри, вивчення релігійних 
пісень, виконання бансів — усе 

це на прославу Творця. В ігровій 
формі вони пізнавали Господа, 
мали нагоду більше дізнатися 
про Церкву та своє місце в ній. 
Не обійшлося і без солодощів та 
солодких напоїв, якими частува-
ли усіх присутніх. На завершення 
роботи табору учасники оформи-
ли великий плакат, переглянули 
презентацію „Веселі канікули з 
Богом” з фотографій, зроблених 
під час відпочинку, та на згадку 
отримали подарунки.

Час пролетів швидко й непо-
мітно. Зі слів дітей можна зрозу-
міти, що їм сподобалось відпо-
чивати у таборі.

Дякуємо Богу за те, що благо-
словив на спільну працю й відпо-
чинок усіх учасників табору та 
дав сили й натхнення для твор-
чості. Щире слово подяки для 
кожного, хто молитвою, працею 
чи добрим словом сприяв про-
веденню дозвілля.

Хочеться вірити, що зерна, 
посіяні в дитячі душі, принесуть 
добірний урожай, і ці канікули не 
просто запам’ятаються дітям, 
але допоможуть їм глибше пізна-
ти та зрозуміти суть того, що від-
починок є найкращим тільки тоді, 
коли це відпочинок з Богом.  

Ганна ОЖГА.

Веселе дозвілля з Богом
Отець Іван Гавліч, катехит Ірина Петрів (крайня справа) та аніматор  

Аліна Гронська (крайня зліва) з учасниками табору „Веселі канікули з Богом”  
у храмі Покрови Пресвятої Богородиці в с. Чернелів-Руський.

Учасники табору „Веселі канікули з Богом” після майстер-класу  
„Квіти для мами” біля церкви Пресвятої Трійці у с. Жовтневе.

31 серпня 60-
річний ювілей від-
значає начальник 
архівного відділу 
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Павло Сте-
панович БРУТКО. Ві-
таємо! Щиро зичимо ко-
зацького здоров’я, профе-
сійних успіхів, родинного затишку, 
щастя й добра на многії літа!

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги,

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі.

Щиро вітаємо з ювілеєм члена 
виконавчого комітету Великобере-
зовицької селищної ради Марію 
Іванівну ПАПІНКО.

Хай сонце світить із ясного неба,

Бажаємо всього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро ві-
таємо з юві-
леєм дорогу 
куму, талано-
виту, чудову   
л ю д и н у 
Юлію Іва-
нівну СВАТ-
КО із с. 
Мишкович і 
Тернопіль-
ського райо-
ну. 

30  літ — прекрасний  вік!

Треба три таких прожити.

Хай кохає чоловік,

Будуть здорові твої діти.

Хай Бог пошле літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг.

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим  стелиться до ніг.

З повагою — Галина і Андрій 
Бутениць із с. Мишковичі.

Педагогічний колектив НВК 
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДНЗ” вітає з днем народження ку-
хара школи Світлану Степанівну 
КОНСТАНТЮК, учителя англій-
ської мови Світлану Ярославівну 
СКАЛЬКО, соціального педагога 
Галину Миколаївну БРИЛІН-
СЬКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

Вітаємо з днем народження 
зубного техніка ТРТМО Ольгу Бог-
данівну ГОТИЧ, стоматологів 
ТРТМО Романа Івановича ГОТИ-
ЧА, Марту Ігорівну СТОРОЖКО, 
лікаря УЗД Жанну Миколаївну 
ВЛАДИШЕВСЬКУ, акушера-
гінеколога ТРТМО Ольгу Михай-
лівну РЕВУ, лікаря-ендоскопіста 
ТРТМО Юрія Михайловича ГА-
РАСИМЧУКА, дерматовенеролога 
ТРТМО Марію Василівну МИКО-
ЛАЇШИН, лаборанта ТРТМО Ма-
рію Іванівну ЛЮБУ, молодших 
медсестер ТРТМО Ярославу 
Ярославівну ВЕЛИГАН, Марію 
Григорівну САВКУ, медичних сес-
тер ТРТМО Галину Ігорівну 
МЕЛЬНИЧУК, Юлію Іванівну 
СВАТКО, Зою Яківну КУЧЕРУК, 
операційну медсестру хірургічного 
відділення ТРТМО Ольгу Іванівну 
ЗАТОРСЬКУ, бухгалтера ТРТМО 
Оксану Василівну ЖАРИКОВУ, 
працівника кухні ТРТМО Марію 
Михайлівну КУРАНТ, медичну се-
стру Ступківської АЗПСМ Людми-
лу Володимирівну ЧУЙКО, мед-
сестру Баворівської СДЛ Марію 
Богданівну ЛАХОВСЬКУ, акуше-
ра ФАПу с. Стегниківці Марію Єв-
генівну ШТАНКЕВИЧ.

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 колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів ві-
тає з днем народження вчителя 
хімії Євгенію Ярославівну 
ОВЧАРИК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, 

                   віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі.

  
З ювілеєм сердечно вітаємо 

гарну жінку, хорошу людину, 
продавця магазину с. Буцнів 
Марію Євстахіївну ГАЛАЙКО. 
Щиро зичимо любові, добра, 
злагоди, міцного здоров’я, ро-
динного благополуччя та здій-
снення мрій і сподівань.

Господь хай посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — Буцнівський 
сільський голова  

Марія Мац, друзі.

Відділ культури Тернопіль-
ської РДА, Тернопільська ра-
йонна організація профспілки 
та працівники культури Терно-
пільського району щиро вітають 
із 25-річчям головного спеціа-
ліста відділу культури Терно-
пільської РДА Юлію Миколаїв-
ну КАЧОРОВСЬКУ. Нехай чари 
у Вашому житті будуть тільки 
світлими, сни солодкими, а дні 
сонячними та зігрітими теплом 
дружніх сердець! Зичимо щас-
тя, успіхів, любові, вірних друзів 
та світлих мрій! 

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай 

Господь освятить!

Вітаємо з днем народження 
бухгалтера ПП “Агрон” Роману 
Володимирівну ЛОЗІНСЬКУ.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

Виконком Романівської сіль-
ської ради вітає з народженням 
синочка вихователя дитячого 
садка “Сонечко” Марію  
Андріївну АНТОНЮК.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
соціального робітника  
с. Козівка Наталію Богданівну 
ЗАВЕРУХУ.

Нехай волошками цвітуть 

літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів й надії.

Вітаємо з днем народження 
членів виконавчого комітету Ве-
ликоберезовицької селищної 
ради Михайла Степановича 
ШЕВЧУКА, Івана Васильовича 
КРУПКУ.

Натхнення, здоров’я міцного, 

як криця,

А щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради,  
члени виконкому, 

депутатський корпус.
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Податкові новини ●

З 29 липня цього року. набрали чин-
ності зміни, внесені Законом України 
16 липня 2015 року № 643-VIII “Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо удосконалення адміні-
стрування податку на додану вартість” 
до статті 209 Податкового кодексу 
України, яка встановлює порядок дії 
спеціального режиму оподаткування у 
сфері сільського та лісового господар-
ства, а також рибальства. 

Державна фіскальна служба України  лис-
том від 11.08.2015 р. № 29560/7/99-99-19-
03-02-17 надала роз’яснення про особливос-
ті застосування системи електронного адміні-
стрування ПДВ для сільськогосподарських 
підприємств. 

Як і раніше, сума ПДВ, нарахована сіль-
ськогосподарським підприємством на вар-
тість поставлених ним сільськогосподарських 
товарів чи послуг, не підлягає сплаті до бю-
джету та повністю залишається в розпоря-
дженні такого сільськогосподарського під-
приємства для відшкодування суми податку, 
сплаченої (нарахованої) постачальнику на 
вартість виробничих факторів, за рахунок 
яких сформовано податковий кредит, а за на-
явності залишку такої суми податку — для ін-
ших виробничих цілей. 

З врахуванням змін, внесених Законом № 
643, платникам податку — сільськогосподар-
ським підприємствам, що обрали спеціаль-
ний режим оподаткування відповідно до стат-
ті 209 Кодексу, в системі електронного адмі-
ністрування ПДВ до вже відкритих основних 
рахунків у системі електронного адміністру-
вання податку на додану вартість відкрива-
ються додаткові рахунки, призначені для пе-

рерахування коштів на спеціальні рахунки 
сільськогосподарських товаровиробників, від-
криті в установах банків чи  в органах, які 
здійснюють казначейське обслуговування 
бюджетних коштів. 

Таким чином, сільськогосподарські підпри-
ємства використовують у системі електро-
нного адміністрування два електронних ра-
хунки: основний та додатковий. 

Основний електронний рахунок признача-
ється для проведення розрахунків з бюдже-
том. На основний електронний рахунок сіль-
ськогосподарські підприємства перерахову-
ють зі свого поточного рахунку кошти в сумах, 
необхідних для реєстрації податкових наклад-
них по діяльності іншій, ніж сільськогосподар-
ська. З основного електронного рахунку ко-
шти перераховуються до бюджету. Крім того, 
з основного електронного рахунку за заявою 
платника перераховуються: до бюджету – су-
ми податкового боргу за несільськогосподар-
ською діяльністю; на поточний рахунок плат-
ника – кошти, що перевищують суму, яка 
підлягає перерахуванню до бюджету. 

Додатковий електронний рахунок призна-
чений для перерахування коштів на спеціаль-
ні рахунки сільськогосподарських підпри-
ємств. На цей рахунок сільськогосподарським 
підприємством зараховуються кошти з поточ-
ного рахунку в сумі, необхідній для реєстрації 
податкових накладних, які складаються сіль-
ськогосподарським підприємством при здій-
сненні операцій з постачання сільськогоспо-
дарських товарів чи послуг у межах спеціаль-
ного режиму оподаткування. 

Відділ комунікацій  
Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  

у Тернопільській області.

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

Мишковичі-2-Ігровиця (матч перенесено).
У наступному турі (30 серпня) зіграють: 

вища ліга — Дубівці-Великі Бірки, Біла-
Дичків, Озерна-Грабовець, Великі Гаї-
Велика Березовиця, Шляхтинці-Товстолуг, 
Велика Лука і Мишковичі-Плотича; перша 
ліга — Великий Глибочок-Прошова, Гаї 
Шевченківські-Домаморич, “Динамо” 
(Тернопіль)-Острів, Романівка-Білоскірка, 
Пронятин-Івачів, Байківці-Кутківці; друга 
ліга — Залізці-Смиківці, Забойки-
Товстолуг-2, Петриків-Баворів, Малий 
Ходачків-Велика Лука і Мишковичі-2, 
Ігровиця-Домаморич, Жовтневе-Лозова.

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського 
району. Тур 14

Право ●

Зміни в системі електронного 
адміністрування ПДВ для 

сільськогосподарських підприємств 

Цього тижня минає 25 років відтоді, як 
у ніч на 28 серпня 1990 року у Наста-
сові в першому серед сіл України було 
повалено пам’ятник Леніну. Згадує 
тодішній сільський голова Михайло 
Йосипович Добровольський. 

“Зранку 28 серпня, на свято Успіння Пре-
святої Богородиці, йдучи на роботу, прой-
шов повз пам’ятник, не звернувши уваги на 
нього. У сільраді мені сказали, що “зник Ле-
нін”. Тут мене вже чекали представники 
КДБ, прокуратури, міліції. Питають, як це 
сталося. Відповідаю, що нічого не знаю. “Як 
ти не знаєш?” “А ви мені не говорили роби-
ти там чергування”. Пішли на місце. Було 
видно сліди від протектора коліс. Вони огля-
нули, щось записували. Мене більше не тур-
бували. Було повалено погруддя (верхню 
третину пам’ятника). У той же день я розпо-
рядився підводою завезти бюст у колгоспну 
комору на зберігання. Потім зателефонував 
в обласну архітектуру, щоб фахівці оцінили 
можливість реставрування пам’ятника. Вони 
дали висновок, що пам’ятник не підлягає 
реставруванню. На основі цього рішенням 
сесії сільської ради постановили демонтува-
ти весь пам’ятник, а за кілька днів демонту-
вали пам’ятник разом з постаментом. Його 
залишки відвезли в глиняний кар’єр на око-
лиці села (урочище “Озірце”). Згодом поста-

ло питання відновити пам’ятник, який стояв 
там раніше. На зборах громади села при-
йняли рішення придбати фігуру Божої Мате-
рі (із червоного каменю), фотографію якої 
привіз родич настасівчанина п. Богдана Кузя 
із с. Сади Теребовлянського району. Пред-
ставники настасівської громади поїхали в 
Сади, схвалили покупку. Активісти Руху Зе-
новій Грубий, Володимир Ракочий, Ярослав 
Базар, Богдан Ворожбит та інші рухівці під-
готували місце під постамент – засипали 
ями і рів, насипали пагорб. Згодом фігура 
постала на новому постаменті й була освя-
чена в 1992 році. У середині 1990-х років, 
встановлюючи фігуру Матері-України, скуль-
птор п. Вільгушинський частково удоскона-
лив пам’ятник. У 2012 році за кошти ПАП 
“Агропродсервіс” вимурувано високий мур і 
переміщено пам’ятник з постаментом при-
близно на два метри у напрямку на північний 
схід”.

Дякуємо за мужній вчинок тим, хто долу-
чився до повалення Леніна. Ви – справжні 
патріоти України. Хай Господь дарує вам до-
вгих років життя. Хай перебувають з Богом 
душі тих із сільських сміливців, кого немає 
уже з нами.

 
Ігор МИКОЛІВ, 

с. Настасів.

Сторінки історії ●

Повалення Леніна 
в Настасові

Богатирські ігри на честь святкування 
24-ої річниці Незалежності України ско-
лихнули містечко Козова. Очевидно, що 
для району змагання стали новинкою і 
змусили битись частіше не одне серце. 
Адже в районний центр з’їхались спортс-
мени з чи не з усієї Західної України, аби 
продемонструвати свої вміння та привіта-
ти городян зі святом. За сприяння та під-
тримки голови Тернопільської обласної 
організації політичної партії “Нові облич-
чя” Ігоря Чайківського сотні козівчан мали 
нагоду декілька годин спостерігати, як 
мужні хлопці вправляються із штангами та 
навіть автомобілями. 

— Щиро радий, що маю можливість при-
вітати вас з 24-ою річницею Незалежності 
України. Раніше це свято сприймалося про-
сто як поважний день календаря. Зараз для 
кожного з нас воно наповнене неабияким 
змістом і трепетом. Ми разом пережили не-
мало бід, не раз доводилось йти наперекір 
тим, хто вважає нас не гідними мати свою 
країну. Та вистояли! Бо інакше не можемо! 
Взимку чи влітку, в мороз чи спеку – завжди 
готові показати, що заслужено носимо зван-
ня сильної, нероздільної нації. Ніхто не має 
права цього змінити, з нами нескорима ду-
ша, з нами Україна, — наголосив голова Тер-

нопільської обласної організації політичної 
партії “Нові обличчя” Ігор Чайківський. 

Пан Ігор, до слова, також свого часу за-
ймався спортом і розуміє, наскільки це важ-
ка та системна праця. Він підкреслив, що 
зараз головне завдання, яке стоїть перед 
кожним свідомим українцем, – це не бути 
байдужим і не стояти осторонь проблем, з 
якими стикнулась наша держава. До речі, як 
стало відомо з достовірних джерел, “Нові 
обличчя” йдуть на місцеві вибори і висувати-
муть Ігоря Чайківського на посаду міського 
голови Тернополя. 

Тільки активним людям, з чіткою життє-
вою позицією можна довірити долю країни. 
Тільки їм під силу зберегти цілісність кордо-
нів, повагу до мови, шану до наших Героїв. 
Україна повинна перестати будуватись на 
брехні, хабарництві та корупції, — наголосив 
Ігор Чайківський. 

Під час богатирського турніру учасники 
були розділені на шість команд по двоє в 
кожній. На хлопців чекав ряд випробувань: 
викидання на високі тумби каменю вагою 
від 50 до 100 кг, піднімання колоди вагою 
100 кг та гантелі (однією рукою), яка ва-
жить 50 кг. Кульмінацією турніру стало пе-
ретягування учасниками богатирських ігор 
автобуса за допомогою канату.

Вибори-2015 ●

“Нові обличчя” 
боротимуться за крісло 

мера Тернополя

Голова Тернопільської обласної організації політичної партії 
 “Нові обличчя” Ігор Чайківський (другий зліва) з учасниками богатирських ігор  

на честь святкування 24-ї річниці Незалежності України у смт. Козова.

®
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ПРОДАМ
* пшеницю. Тел. (097) 437-

62-86, (093) 283-86-37. 
*ВАЗ 2107, 2005 року ви-

пуску. Газ-бензин. Тел.: (067) 
924-76-90, (067) 369-26-54.

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

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

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

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

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

259-19-58, 066 665-36-06.
* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada, 

Chevrolet на виплат. Пенсіоне-
рам і пільговикам знижки. Тел. 
097-800-62-81.

РОБОТА
* прийму на роботу в СТО 

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

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

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

* лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, 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: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. Пен-
сіонерам та учасникам 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 фото-
кліпів. Тел. (0352) 54-11-93.

ВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачене посвідчення 

багатодітної сім’ї, видане на ім’я 
Дриганець Денис Павлович  
№ ВО 017293, вважати 
недійсним.

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 ●

Ми — українці ●

Новації ●

Скоморохівський сільський голова Петро Бондзюх та учасники відзначення  
24-ї річниці Назалежності Україні у клубі села Смолянка Тернопільського району.

17 серпня вступив у силу 
затверджений постановою 
Кабінету Міністрів Порядок 
забезпечення доступу но-
таріусів до Державного зе-
мельного кадастру. В цей 
же день до бази даних був 
підключений перший при-
ватний нотаріус – Людмила 
Мельник, яка зможе разом 
з кадастровими реєстрато-
рами надавати громадянам 
витяги про земельні ділян-
ки, необхідні для здійснен-
ня земельних угод. 

Елетронна послуга «Надання 
нотаріусам доступу до Держав-
ного земельного кадастру» роз-
роблена за сприяння Міністер-
ства юстиції фахівцями Держге-
окадастру в рамках кампанії з 
делегування частини повнова-
женнь та децентралізації у сфері 
земельних відносин. 

Щороку за заявами громадян 
видається приблизно мільйон 
витягів – це найбільш популярна 
послуга у сфері земельних від-
носин. З початку  цього року ви-
дано 563 826 витягів з кадастро-
вої системи про земельні ділян-
ки.

Дотепер право видавати ви-
тяги з Державного земельного 
кадастру мали лише кадастрові 
реєстратори. Делегуючи ці по-
вноваження, Держгеокадастр 
має на меті знизити рівень цен-
тралізації надання послуг у сфе-
рі земельних відносин та за ра-
хунок зменшення навантаження 
на  кадастрових реєстраторів 
підвищить рівень комфорту для 
громадян. «Усі необхідні для 
здійснення земельних угод до-
відки тепер можна отримати в 
одному місці. Свідомо відмовля-
ючись від ексклюзивного права 
надавати витяги з Державного 

земельного кадастру, ми розши-
рюємо вікно можливостей для 
користувачів наших послуг», — 
відзначає голова Держгеокада-
стру Максим Мартинюк. 

Підключення нотаріусів до 
системи Державного земельно-
го кадастру відбувається за за-
явним принципом. На цей час 
відповідні заяви подали вже де-
кілька десятків нотаріусів.

Для роботи з Державним зе-
мельним кадастром робоче міс-
це нотаріуса повинно відповіда-
ти технічним вимогам, зокрема  
в частині інформаційної безпеки 
та захисту даних.  Після вико-
нання технічних вимог підклю-
чення нотаріуса здійснюється 
протягом одного робочого дня. 

Адміністратор кадастру за-
безпечує консультації та прово-
дить для нотаріусів майстер-
класи щодо користування систе-
мою. 

Довідково
Закон «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо 
уточнення повноважень нотаріу-
сів та особливостей реєстрації 
похідних речових прав на зе-
мельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення» прийня-
тий 5 березня 2015 року та на-
брав чинності 25 березня 2015 
року. Кабінет Міністрів України 
постановою від 24 червня 2015 
р. № 457 «Деякі питання надан-
ня нотаріусам доступу до Дер-
жавного земельного кадастру» 
визначив Порядок підключення 
нотаріусів до бази Держземка-
дастру для отримання  витягів з 
земельної бази даних. Усього в 
Україні близько 6500 нотаріусів. 

Вартість послуги з надання 
витягу про земельну ділянку ста-
новить 53 гривні. Всі кошти 
спрямовуються до загального 
фонду державного бюджету.

Держгеокадастр 
підключив першого 

нотаріуса до Державного 
земельного кадастру

З метою створення для дітей з 
інвалідністю умов, які забезпечують 
їх гідність, сприяють формуванню 
упевненості у собі та полегшують 
адаптацію до життя у суспільстві, 
Всеукраїнське громадське 
об’єднання “Національна асамблея 
інвалідів України” та Дитячий фонд 
ООН (ЮНІСЕФ) оголошують кон-
курс серед громад на встановлення 
інклюзивних дитячих майданчиків.

До участі у цьому конкурсі за-
прошуються всі бажаючі громади, а 
саме: територіальні громади, гро-
мадські об’єднання, державні адмі-
ністрації, навчальні заклади, реабі-
літаційні установи, зацікавлені у 
створенні інклюзивного суспіль-
ства.

У рамках конкурсу планується 
встановлення 4 інклюзивних дитя-

чих майданчиків, які відповідатим-
уть сучасним екологічним вимогам 
та всім нормам безпеки для гри ді-
тей.

Для участі у цьому конкурсі не-
обхідно до 11 вересня 2015 року 
вибрати місце для встановлення 
майданчика та заповнити анкету 
учасника на веб-сайті конкурсу за 
посиланням: http://konkurs.naiu.org.
ua/anketa.

З детальними умовами участі 
можна ознайомитися на веб-сайті 
конкурсу (http://konkurs.naiu.org.ua) 
або на веб-сайті ВГО “Національна 
асамблея інвалідів України” (http://
naiu.org.ua). 

За матеріалами відділу 
економічного розвитку і 

торгівлі Тернопільської РДА.

Конкурси ●

“Можливості для всіх”

У Верховній Раді України за-
реєстровано законопроект за 
№2767 від 30. 04. 2015 р.  
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо запровадження накопи-
чувальної системи 
загальнообов’язкового дер-
жавного Пенсійного страху-
вання та єдиних принципів на-
рахування пенсій». 

Із 1 січня 2017 року запроваджу-
ється другий рівень системи пен-

сійного забезпечення. Учасниками 
накопичувальної системи пенсійно-
го страхування будуть особи, яким 
на вказану дату виповниться не 
більше 35 років. Водночас надаєть-
ся право застрахованим особам, 
яким станом на 1 січня 2017 року 
виповниться не більше 55 років, до-
бровільно прийняти рішення до 1 
січня 2018 року щодо добровільної 
участі у накопичувальній системі 
пенсійного страхування.

Розмір внеску у перший рік ста-
новитиме 2 відсотки та щороку 

збільшуватиметься на один відсо-
ток до досягнення 7 відсотків. У 
міру збільшення розміру внеску 
для застрахованої особи, почина-
ючи з 2018 року, відповідно змен-
шуватиметься розмір єдиного вне-
ску для роботодавця, тобто, від-
будеться частковий перерозподіл 
сплати розміру єдиного внеску від 
роботодавця до працівника (по 1 
відсотку щорічно), і вже у 2022 ро-
ці ставка єдиного внеску для ро-
ботодавця буде зменшена на 5 
відсотків.

Пенсійна реформа ●

Із 1 січня 2017 року  
запроваджується другий рівень системи 

пенсійного забезпечення

* За січень–червень 2015 р. 
підприємствами Тернопільського 
району реалізовано промислової 
продукції (товарів, послуг) на 389,9 
млн. грн., що становить 7,8% за-
гального обсягу реалізованої про-
мислової продукції в  області. Ре-
алізація промислової продукції на 
одну особу населення в січні–
червні 2015 р. в районі становила 
5872,6 грн. (у січні–червні 2014 р. 
– 3760,4 грн.).

* Станом на 1 серпня 2015 р. 
сільськогосподарськими підприєм-
ствами зернові та зернобобові куль-
тури скошено та обмолочено на 
площі 4978 га, що складає 30,5% 
площ, посіяних під урожай 2015 р. З 
цієї площі зібрано 241,9 тис. ц збіж-
жя в початково оприбуткованій вазі 
(на 22,0% менше в порівнянні з 1 
серпня 2014 р.), у т.ч. ячменю – 
139,9 тис .ц, пшениці – 67,5 тис. ц, 
зернобобових культур – 33,8 тис. ц, 
вівса – 0,7 тис. ц. З площі 1790 га 

(77,5% до посіяного) намолочено 
49,8 тис. ц ріпаку. Овочів відкритого 
ґрунту зібрано 7,5 тис. ц з площі 
220 га. У середньому з 1 га зібраної 
площі отримано 48,6 ц зерна (на 1,0 
ц більше, ніж на 1 серпня 2014р.), 
ріпаку – 27,8 ц (на 0,3 ц більше), 
овочів відкритого ґрунту – 34,3 ц (на 
5,1 ц менше). Сільськогосподарські 
підприємства (крім малих) у січні–
липні 2015р. реалізували аграрної 
продукції на суму 593,6 млн. грн., 
що в 2,1 раза більше, ніж у січні–
липні 2014 р. Обсяг реалізації про-
дукції тваринництва зріс у 2,5 раза, 
рослинництва – в 1,8 раза. Агро-
формування продали переробним 
підприємствам 44,5% сільськогос-
подарської продукції, на ринку – 
0,4%, за іншими напрямами 55,1% 
від її загального обсягу реалізації у 
вартісному виразі. 

* За січень–липень 2015 р. під-
приємствами Тернопільського ра-
йону виконано будівельних робіт на 

суму 92,7 млн. грн., що становить 
20,8% загального обсягу в області. 
За січень–червень 2015 р. в районі 
прийнято в експлуатацію 26623 м2 
загальної площі житла, що в 1,8 ра-
за більше січня–червня 2014 р.

* За січень–липень 2015 р. під-
приємствами автомобільного тран-
спорту (з урахуванням вантажних 
перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) перевезе-
но 91,7 тис. т вантажів, що на 8,2% 
більше, ніж за січень–липень 2014 
р. Виконано вантажооборот у обся-
зі 47,1 млн. ткм, або 91,0% від об-
сягу січня–липня 2014 р.

Послугами пасажирського тран-
спорту скористалися 1168,2 тис. 
пасажирів та виконано пасажироо-
борот у обсязі 21,0 млн. пас .км, що 
відповідно становить 91,2% та 
95,5% обсягу січня–липня 2014 р.
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Статистична панорама ●
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Консервації ●

Фотомить ●

Асорті “Літня 
благодать”

Огірки, помідори, 
перець болгарський, 
капуста білокачанна,
2-3 цибулини,
3-4 зубчики часнику,
зелень кропу і петрушки,
перець горошком,
Для маринаду:
1,5 літра води,
2 ст. ложки солі,
4 ст. ложки цукру,
1 ст. ложка оцту 9%.
У стерильну банку скласти чисті 

огірки, помідори, перець (можна 
нарізати смужками), невеликі ци-
булини (можна нарізати кільцями), 
часник, петрушку, кріп, перець го-
рошком. Місце, що залишиться, 
заповнити нашаткованою капус-
тою.

Приготувати маринад. Залити 
банку киплячим маринадом і сте-
рилізувати 15-20 хв.

Перед закриванням додати 
ложку оцту.

Помідори з аличею
1,3-1,4 кг дрібних помідорів,
 300 г дикої кислої аличі,
2 ст. ложки солі,
4 ст. ложки цукру,
3 гілочки + 3 парасольки кропу,
6 зубчиків часнику,
6 вишневих листків,
1 листя хрону,
3 кружальця гострого перцю,
15-18 горошин чорного перцю,
3 гвоздики — за бажання,
1 лавровий листок — за бажан-

ня,
1 невеликий болгарський пе-

рець — за бажання.
Банки помити, ошпарити окро-

пом. Кріп, листя вишні та хрону, 
аличу і помідори помити. На дно 
банок покласти гілочки кропу, лис-
тя вишні та хрону, грубо нарізаний 
часник, горошини чорного перцю, 
гвоздику.

Вкласти помідори і аличу, пара-
сольки кропу, можна додати нарі-
заний болгарський перець. Залити 
окропом, накрити кришками і за-
лишити на 15 хв. Потім воду злити 
в каструлю, закип’ятити. Знову за-
лити помідори і залишити на 15 хв. 
Злити воду в каструлю, додати 
сіль, цукор, лаврове листя, 

кип’ятити маринад 30 секунд. За-
лити помідори маринадом, герме-
тично закрити. Накрити до повного 
охолодження.

Кабачки  
у томатному соку
1 кг молодих невеликих кабач-

ків,
200 г томатної пасти,
2 ст. ложки цукру,
1,5 ст. ложки солі,
0,5 ч. ложки чорного меленого 

перцю,
150 г олії без запаху,
4 ст. ложки оцту 9%,
0,5 ч. ложки насіння гірчиці,
800 мл води,
Помити і очистити від шкірки (за 

потреби) кабачки. Нарізати ски-
бочками 0,8-1 см.

Томатну пасту розчинити з во-
дою в каструлі, додати сіль, цукор, 
перець, насіння гірчиці і олію, по-
ставити на вогонь. Довести суміш 
до кипіння і опустити в неї кабачки. 
Довести до кипіння і варити ще 20-
25 хв. За 5-10 хв. до закінчення 
варіння додати оцет.

Готові кабачки розкласти в чисті 
стерилізовані банки, накрити криш-
ками і закрити. Поставити під ков-
дру до повного охолодження.

Для кращого аромату можна 
додати будь-яку зелень - свіжу або 
суху. її потрібно додавати в сік на 
початку варіння. Любителі часнику 
можуть додати і його.

Диво-баклажани
2 кг баклажанів,
1,5 кг помідорів,
7 болгарських перців,
1 головка часнику,

2 ст. ложки солі,
250 г цукру,
150 мл олії,
80 мл оцту 9%,
Баклажани нарізати шматочка-

ми, можна очистити або залишити 
зі шкіркою. Посолити їх, переміша-
ти і залишити на годину. Потім 
промити і трохи відтиснути. Помі-
дори, часник і перець змолоти че-
рез м’ясорубку. Додати цукор, 
сіль, олію і оцет. Варити 20-30 хв. 
з моменту закипання. Додати ба-
клажани і варити близько 15-20 хв. 
після закипання. Періодично ку-
штувати, щоб вони не зварилися 
надто сильно. Розкласти у банки і 
закрити. Зберігати в прохолодно-
му місці.

Помідори 
половинками

Помідори (середні),
Цибуля ріпчаста,
Перець чорний горошком,
Зубчики часнику,
Для маринаду:
3,5 літра води,
4 ст. ложки солі,
2 склянки цукру,
1,5 склянки оцту 9%,
На дно літрових банок покласти 

кільцями цибулю, зубчики часнику, 
7-9 горошин чорного перцю. По-
мідори розрізати на дві частини і 
покласти у банки розрізом донизу. 
Для маринаду все закип’ятити і за-
лити банки.

Стерилізувати 1-літрові банки 
10 хв. (після закипання води до-
вкола банки). Вийняти і закрити 
герметично кришками. Переверну-
ти банки і охолодити, добре на-
кривши.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

З чого починається будь-яке 
нормальне місто? Будь-яке 
нормальне місто починається 
із залізничного вокзалу. За-
лізничним вокзалом воно й 
закінчується. Саме на вокза-
лах переплітаються всі арте-
рії міста, саме тут усі ріки 
зливаються воєдино.

Десятки, а то й сотні людей, не-
мов мурахи в мурашнику, мету-
шаться, бігають туди-сюди, кудись 
поспішають. Таке враження, що всі 
вони безтурботно спали у своїх до-
мівках, царстві затишку й домовле-
ностей, аж тут раптом хтось пові-
домив, що ось-ось, із хвилини на 
хвилину, буде кінець світу. Здаєть-
ся, вони втікають лише від самого 
слова “кінець”. Вокзал – це місце і 
сміху, і сліз (як щастя, так і печалі), 
зустрічей і прощань. Вокзал – це 
такий собі маленький інтернаціо-
нал. 

Поряд із газетним кіоском тем-
ношкірі юнаки п’ють із пластикових 
пляшечок молоко, яке засліплює 
їх, наче шкіра білих. До них приєд-
нуються дві темношкірі дівчини, які 
пахнуть п’янкими джунґлями 
(шлейф запахів так і тягнеться за 
ними), від чого темніє в очах і за-
биває памороки, і своїми теплими 
голосами починають співати їм 
джаз. За буфетним столиком сто-
ять двоє смуглих, мовби молочний 
шоколад, арабів і щось завзято 
розповідають стрункій, довгоногій, 
кучерявій чорнявці в червоній шкі-
ряній курточці й короткою зачіс-
кою, на що та лише поправляє 
стрілки на колготках і гучно смієть-
ся, засліплюючи діамантовим 
блиском очей і струшуючи зі смо-
ляних кучерів учорашні думки. Що 

ті араби їй втирають? Мабуть, де-
кламують рубаї Омара Хайяма. 

Біля входу в чоловічий туалет 
декілька монголо-казахів прискі-
пливим оком оцінюють територію: 
таке враження, що зараз вони за-
хоплять цей вокзал і спалять його 
до біса, як свого часу Батий спалив 
Київ. Десь із вулиці долинає музи-
ка. Здається, співає ZAZ. До залу 
очікування заходить галаслива юр-
ба циганів, наче з фільму Еміра 
Кустуріци. Жінки з малими дітьми 
на руках, чоловіки – з гітарами че-
рез плече. Стара циганка в черво-
ній бандані із зображенням Че Ге-
вари щось гучно кричить по-
своєму, по-циганськи, дає запоти-
личника малому, якому на вигляд 
років сім-вісім. Той починає голо-
сно ревіти. 

На пероні декілька монашок 
розгортають перед собою вели-
чезну карту, яка, наче ширма, хо-
ває їх від очей інших людей, і про 
щось шепочуться. Старенький, як 
світ, дідусь, схожий на Волта Ві-
тмена, із нерозчесаною бородою 
з листя трави, із зім’ятим капелю-
хом на голові, в довгому, потер-
тому сірому плащі, що прикриває 
худе тіло, несе на горбатій спині 
величезний наплічник, який аж 
розперло від усього, що в нього 
напхали. Здається, дідусь зібрав 
докупи, як розкритий парашут, 
усе своє життя і всунув до напліч-
ника. За стареньким поспішає 
якась Баба-Клава-з-Балаклави, 
яка тягне за собою “кравчучку” на 
коліщатах. Виглядає доволі сер-
дито – така собі козир-дівка “ли-
хих дев’яностих” із творів Квітки-
Основ’яненка. Уявляю, як тихо, з 
обережністю в голосі, в її сму-
гастій сумці перешіптується між 
собою чорне золото – соняшни-
кове насіння. “Сольоне, сольоне”, 

– ніби на підтвердження моїх ду-
мок у вухах відлунює бабусин го-
лос. 

Вокзалом ходить підозріла груп-
ка людей, в довгих плащах і темних 
окулярах. Таких можна побачити у 
фільмах про італійську мафію. Во-
ни підходять до людей і щось про-
понують. “Сектанти”, – мимоволі 
подумалось: чи то євангелісти, чи 
то свідки Єгови. Не має значення. 
Вокзальний п’яничка на прізвисько 
Вгашений (в цьому прізвиську, 
власне, вся його біографія), який 
живе недалеко на лавці, і якому 
місцеві буфетниці щоразу налива-
ють чогось, щоб серце зігрів і не 
помер десь раптово між побитих 
пляшок і зграй сизих голубів, по-
хитуючись, підходить до них і по-
чинає приставати. “Відчепись!”,  – 
сектанти дають зрозуміти, що не 
налаштовані на розмову. Як в анек-
доті: “Його посилали, а він повер-
тався”.

Люди в залі довго й нудно чека-
ють на потяг. Дехто читає Керуака. 
Авжеж, Керуака. А що ще читати в 
дорозі? Читають Керуака й п’ють 
гарячу, як серця всіх оцих мандрів-
ників, каву із пластикових стакан-
чиків. Приміщенням розповсюджу-
ється аромат кави, аромат бла-
женства. Напевно, в раю пахне 
кавою. Так, у раю пахне кавою. 

– Братику, а, братику! – підхо-
дять до мене сектанти. – Ти знаєш, 
що таке любов? 

– Любов – це як світло в холо-
дильнику: світить, поки дверцята 
відкриті. 

– Що? – не врубалися мої спів-
розмовники. 

– Нічого, – кажу. – Малий я ще, 
щоб думати про любов.

Поїзд іде на захід. У декого він 
іде на схід. Інших напрямків просто 
не існує.

Нарис ●

Вокзальна пастораль

Художній керівник БК с. Мишковичі Тетяна Гонтарук (зліва) 
та директор будинку культури села Чернелів-Руський Людмила 
Мита на фестивалі “Дзвони Лемківщини”, серпень 2015 року.

Фото Ірини ЮРКО.

Готове листкове тісто. При-
готування листкового тіста — до-
сить складний і трудомісткий 
процес. Адже його потрібно не 
лише замісити, а й багато разів 
згорнути і розкачати, періодично 
ставлячи на холод, щоб шари не 
склеїлися між собою. Таке вели-
чезне вкладення часу і сил себе 
не виправдовує: заморожене тіс-
то з магазину нітрохи не по-
ступається приготовленому влас-
норуч. Тому багато людей давно 
перестали робити вдома при-
мхливе листкове тісто.

Зазвичай в супермаркетах є 
два види листкового тіста — 
дріжджове і бездріжджове. Пер-
ше ніжніше і м’якше, з ним ви-
йдуть чудові круасани і солодкі 
пиріжки. Друге ідеальне для 
штруделів і простих видів випічки 
на кшталт вушок з корицею або 
горіхових язичків.

Фольга для запікання. Алю-
мінієвій харчовій фользі можна 
заспівати цілу оду. Що в неї не 
загорнеш — рибу зі шпинатом, 
свинячий окіст або просто овочі 
— все гарантовано вийде смач-
ним і дуже соковитим. А головне 
— приготування і прибирання за-
беруть мало часу.

Рецепт будь-якої страви у 
фользі зводиться до декількох 
простих і коротких дій: змастити 
фольгу олією або вершковим 
маслом, викласти на неї м’ясо 
або рибу, додати овочі і відпра-
вити все це в духовку. А найпри-
ємніше те, що потім не дове-
деться мити деко, а, можливо, і 
тарілки, адже деякі страви — на-
приклад, запечену рибу — пода-
ють у фользі.

Важливий момент: вибирай-
те фольгу для запікання з позна-

чкою підвищеної міцності. Вона 
не лише міцніша і надійніша за 
звичайну, а й не розповзається 
під ножем і краще тримає тепло.

Горщики для запікання. По-
рційні горщики для запікання — 
чудовий самостійний посуд. По-
трібно лише покласти в горщик 
м’ясо або додати овочі, залити 
сметанним або іншим соусом, 
посипати сиром — і поставити в 
духовку на годину-півтори. До 
речі, готову страву потім можна в 
горщиках і подати.

Оптимальний варіант — гор-
щики для запікання з кераміки. 
Вони рівномірно прогріваються і 
довго зберігають тепло, роблячи 
приготовлені в них страви дуже 
ніжними і зберігаючи максимум 
вітамінів. Купуючи горщики, 
уважно огляньте їх зсередини. 
Правильні екземпляри — ті, що 
покриті рівним шаром глазурі: 
без тріщин, надщерблень і буль-
башок.

Мультиварка. Цей багато-
функціональний кухонний гаджет 
по-справжньому вміє економити 
час і сили господині. Він не лише 
тушкує і варить, а й готує на парі 
і навіть запікає. І все це практич-
но без участі людини: достатньо 
лише закинути продукти в чашу і 
вибрати потрібний режим.

Дорогоцінний час економлять 
і кілька дуже корисних функцій. 
По-перше, режим автоматичного 
підігріву, що підтримує страву 
теплою до 12 годин. По-друге, 
таймер відстрочки старту. Ця 
опція дозволяє з вечора заванта-
жити в агрегат, наприклад, кру-
пу, молоко і сушені ягоди, а до 
моменту пробудження отримати 
кілька порцій гарячої ароматної 
каші.

Зручно ●

Заощаджуємо  
час на кухні

Ніна ВЕРЕСЮК.

Як довго я чекала тебе, сину,
Весна змінила зиму, і зі сну
Все прокидалось, 

літо наступило,
Та серпень звістку все 

ж приніс страшну.
Ще хоч би раз поглянути 

в ті очі,
Що в них відбилась неба 

голубінь,
Надіялась в безсонні 

довгі ночі,

Що ти повернешся, 
та чорна тінь

Усе покрила: сонце, 
землю, квіти,

Чому усюди плач, 
ридання, крик?

У тебе не народяться вже діти,
Не станеш на весільний 

ти рушник.
Безжально пісня 

“Пливе кача” лине,
Стяг покриває цинкову труну,
Ховає нині мати свого сина
І проклина війну…

Вірш з конверта ●

Присвячується Герою з с. Забойки 
Тернопільського району Андрію 

Капчуру, який загинув за Україну
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №33 

від 21 серпня 2015 року.

— О, Віталік, скільки літ, скільки 
зим?

— Два роки, чотири місяці, три тижні 
і 5 днів. Коли гроші повернеш?

— Тату, мені щось треба тобі сказа-
ти…

— Тільки чітко і лаконічно!
— Сто гривень.

Чим менше волосся на голові — тим 
більше за ним потрібно доглядати.

— І як ти не втомлюєшся лежати цілими 
днями?

— Я перевертаюся.

Єдина річ, яку можна назвати «друж-
бою», — це сирок.

У кінотеатрі дама підходить до каси і 
купує квиток. Касир їй каже:

— Жіночко! Ви берете вже четвертий 
квиток!

— Просто, біля входу в зал, якась жінка 
мої квитки рве!

— Милий, ти не бачив книги «Як про-
жити до ста років»?

— Я її спалив!
— Навіщо?
— Твоя мама хотіла її прочитати! 

Заступник говорить своєму шефові: 
— Шеф, я придумав, як наша компанія 

може заощадити чималу суму! 
Шеф: 
— Ти що, звільняєшся?

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Гороскоп ●

Отримаєте гарну звістку, пропозицію і 
непогані результати. Можливе знайом-
ство з цікавою людиною. У вирішальний 
момент отримаєте підтримку від симпати-
зуючої вам людини. Маленька, але дуже 
бажана мрія збудеться. Дехто може вия-
витись без грошей. Не витрачайте час і 
силу на непотрібну справу.

Варто переключатись на що-небудь 
приємне, емоційне, або творче. Тоді ваш 
розум запрацює глибше та інуітивніше — 
саме собою прийде рішення. Добре по-
бути не на виду у всіх, а на другому плані. 
Не ставте себе в таке становище, в якому 
не зможете вирішити того, що вас хви-
лює. Грандіозних планів не розгортайте, 
вони зараз не на часі.

У вашій душі зародяться великі сумніви 
та невпевненість у собі. Щось заважатиме 
просуванню вперед. Можливо, зіткнетесь 
з прихованими ворогами, або конкурента-
ми. Появиться дуже багато варіантів і 
зваб, тому будете не постійні в бажаннях і 
мінливі у рішеннях. Люди вашого кола мо-
жуть не завжди розуміти вас.

Прийміть пропозицію, домовтесь щодо 
роботи. Добре обговорити нову справу. 
Відчуєте власну правоту і бажання зроби-
ти щось по-іншому. Вам допоможе люди-
на, яка володіє потрібною інформацією. 
Можете чекати на одне, а отримаєте інше. 
Ризикуєте непомітно опинитись в чужій 
павутині. Отримаєте підтримку від переві-
рених людей.

Плаватимете на хвилях власної ма-

ленької радості. Не зважайте на те, що 
вона у вас з’явиться. Опинитесь у колі 
симпатичних нових друзів. Добре закін-
чаться судові справи. Дехто може вас лег-
ко перебороти, оскільки мету обрали не-
правильно. В кінці тижня може виникнути 
невизначеність у стосунках.

Увесь особистий час буде віддано 
об’єкту вашого серця. Якщо посварилися, 
то не загострюйте, а відразу знайдіть рі-
шення для примирення. Починайте вирі-
шувати грошові витрати, а в сім’ї — нові 
покупки. Можете брати кредити, головне 
— щоб не опинитись в полоні власних уяв-
лень і помилок. На підтримку не розрахо-
вуйте.

Якщо очікуєте отримати борг або соці-
альну допомогу, то не очікуйте їх і не дуже 
розраховуйте на це. Любовні справи мо-
жуть загальмуватись через брехню і гро-
ші. Будете схильні непомітно вибирати те, 
що вам буде потрібне в майбутньому. За-
раз краще використовувати свою силу в 
парі або в колективі, що не є численним. 
Не ризикуйте.

Помиритесь з кимось з колег або під-
леглих. Пом’якшаться умови роботи і клі-
мат у колективі. Захочете зробити яке-
небудь поліпшення або перестановку у 
домі або в офісі. Хтось може розчарувати-
ся у порядності партнера. Не бажайте ба-
гато, щоб не страждати від  заздрощів. Не 
дійте навмання, бо наживете собі воро-
гів.

Будете учасником подій, які зачеплять 
вас до глибини серця і викличуть приємне 
хвилювання. Дочекайтеся потрібного 

дзвінка або повідомлення, не беріть на 
себе чужі обов’язки, бо потрапити в не-
скінченну залежність. Уникайте марних 
сторонніх справ і не витрачайте на те 
грошей і часу.

Успішно вирішите сімейні конфлікти, 
оскільки станете джерелом тепла і розу-
міння. Для сім’ї буде зроблено корисні 
придбання. Матеріально чи морально 
підтримайте когось з оточення. Старай-
тесь правильно оцінювати те, що маєте, 
— як фінанси, фізичні сили, так і почут-
тя.

Зараз бажано до чогось головного не 
братись, але вас буде кортіти замість то-
го, щоб закінчувати — навпаки затівати 
нескінченні справи. Тому можете поста-
вити себе в ніяке становище. Можете по-
жертвувати своїми інтересам. Життя по-
жвавиться завдяки хвилюючим душу по-
діям. Обережно за кермом і з механізма-
ми.

Зніметься напруження минулих тижнів, 
якщо воно було пов’язане з великим ви-
тратами. Хтось має шанс виграти і зраді-
ти від приємного сюрпризу. Із задово-
ленням візьметеся за нову роботу. Ви-
никнуть надзвичайні стосунки з оточен-
ням або батьками.

від Івана Круп'яка з 31 серпня по 6 вересня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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День Незалежності ●

Продовження.
Початок на 2 стор.

Гостріше, ніж учора, відчува-
ється ціна мирної днини: під звуки 
Державного гімну України учасник 
АТО, великогаївчанин Андрій Світа 
підняв біля пам’ятника Тарасу 
Шевченку український прапор. Ві-
йнуло тривогою, адже на сході 
України на нашу Незалежність за-
зіхає агресор. Тому особливий 
зміст вклали у свої звернення до 
громади отець Роман Гриджук, 
голова Тернопільської районної 
державної адміністрації Олек-
сандр Похилий, заступник голови 
Тернопільської районної ради Ро-
ман Наконечний, народний депу-
тат України Тарас Юрик, Велико-
гаївський сільський голова Олег 
Кохман, ведуча урочистостей — 
головний спеціаліст відділу куль-
тури Тернопільської РДА Любов 
Шарган, позаштатний радник го-
лови РДА, учасник антитерорис-
тичної операції на сході України 

Михайло Собчак. Їх звернення до 
учасників урочистостей співзвучні 
з настроєм кожного, хто присутній 
був того дня на Співочому полі у 
Великих Гаях: мусимо бути силь-
ними і єдиними, пам’ятати поімен-
но загиблих за Україну в часи іс-
торичні і зараз, наполегливо від-
стоювати свої громадянські права 
і свою гідність, дбати про оборону 
держави, ростити майбутні поко-
ління патріотами-націоналістами. 

Великогаївський сільський го-
лова Олег Кохман відзначив гра-
мотами і подяками мешканців 
Великих Гаїв — учасників анти-
терористичної операції Тараса 
Гогоца, Андрія Світу, Святослава 
Сокальського, Андрія Стомарів-
ського, Ігоря Галька, Дмитра 
Кордубу, Андрія Мазепу, Віталія 
Хоменка, Анатолія Павлюка, Ві-
ктора Фенца. Боєць АТО Андрій 
Стомарівський передав дирек-
тору Великогаївської ЗОШ І-ІІІ 

ст. Оксані Кость український 
прапор з бойовими підписами 
своїх побратимів — учасників 
АТО, поруч з якими він обороняв 
східні рубежі України. Буде пра-
вильно, якщо цей бойовий пра-
пор зберігатиметься в школі”, — 
сказав Андрій Стомарівський.

Чудове пісенне, музичне та хо-
реографічне мистецтво 
національно-патріотичної тематики 
дарували його учасникам, велико-
гаївчанам та гостям урочистостей 
народний аматорський духовий 
оркестр “Доля” Тернопільського 
РБК (художній керівник Григорій 
Ференц), соліст Тернопільського 
районного будинку культури Ігор 
Вовчак, солісти, читці та колективи 
художньої самодіяльності закладів 
культури Великогаївської, Товсто-
лузької, Баворівської, Грабовець-
кої, Козівківської, Домаморицької, 
Почапинської і Довжанківської сіль-
ських рад.

Основи державності

Ведуча урочистостей — головний спеціаліст  
відділу культури Тернопільської РДА Любов Шарган.

Бойовий український прапор із зони АТО директору 
 Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксані Кость передає боєць АТО Андрій Стомарівський.

Серед гостей свята — депутат Тернопільської районної ради  
з с. Довжанка Наталя Станіславчик (передній ряд, третя зліва).

Учасники вокального ансамблю Великогаївської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Марія Ярема).

На сцені Співочого поля — троїсті музики “Бемоль-мажор”  
клубу с. Почапинці (художній керівник Володимир Кріль).

Пісню “Виростеш ти, сину” (слова Василя Симоненка,  
музика Платона Майбороди) виконує тріо клубу с. Товстолуг  
у складі Галини Депутат, Іванни Коляси та Ольги Сопільник. 

Актуальну поезію на тему державності “Народе мій”  
читає Ірина Ковальчук із с. Почапинці.


