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На святкову шкільну лінійку першокласники Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.  
вийшли з першою вчителькою Галиною Михайлівною Барилко.

Свято Першого дзвоника в Ан-
гелівській ЗОШ І-ІІІ ст. традиційно 
відбулося на шкільному подвір’ї у 
приємному затінку дерев. Першо-
вересень в Ангелівці був сповне-
ний нотками гордості за Україну, 
відчуттям патріотизму, які 
об’єднали присутніх на шкільній 
лінійці. Синьо-жовті національні 
кольори створили фон для виши-
ванок, які доповнили традиційну 
шкільну форму. 

Участь в урочистостях анге-
лівчан узяв голова Тернопіль-
ської районної ради Василь Ді-
дух, який закликав школярів по-
важати і любити своїх батьків та 
вчителів, бути патріотами Укра-
їни: “Традиційно, 1 вересня в 
нашій державі урочисто зустрі-
чаємо першокласників, — за-
значив Василь Дідух, — які цьо-

го дня починають великий ма-
рафон тривалістю 11 років. За 
цей час вони повинні встигнути 
здобути повноцінну освіту і ви-
значитися у дорослому житті. 
Радіючи початку нового на-
вчального року в мирних обста-
винах, ми повинні повсякчас 
пам’ятати, що за тисячу кіломе-
трів звідси, на Сході України, 
ллється кров наших співвітчиз-
ників, які вже другий рік захи-
щають Україну від російського 
агресора. На фронті перебува-
ють наші земляки з Романівки 
та Ангелівки, тому я щиро про-
шу молитися за них у кожну 
вільну хвилину, щоб вони живі і 
здорові повернулися додому”.

З Першовереснем шкільну ро-
дину привітала директор Анге-
лівської ЗОШ І-ІІІ ст. Анна Ми-

хайлівна Омеляш: “Бажаю, щоб 
навчання давалося вам легко, 
дорогі першокласники, — сказа-
ла, звертаючись до наймолод-
ших учнів, Анна Михайлівна. — 
Будьте здорові, чемні, і нехай 
знання, які відкриє для вас пер-
ша вчителька, не здаються надто 
складними”. Того дня Анна Ми-
хайлівна вручила кращим учням 
середньої і старшої школи по-
хвальні листи за високі досяг-
нення у навчанні. Директор ви-
словила вдячність вчителям, 
учням, батькам школярів, техніч-
ному персоналу навчального за-
кладу за оновлений затишок, 
який вони спільними зусиллями 
створювали у літні місяці. Окре-
мо відзначили приватного під-
приємця з Романівки Володими-
ра Горохівського, який матері-
ально долучився до підготовки 
Ангелівської школи до нового на-
вчального року. 

1 вересня на поріг самостій-
ного життя стали семеро оди-
надцятикласників, для яких цей 
навчальний рік буде останнім у 
стінах школи. Класний керівник 
випускників – вчитель іноземної 
мови, вчитель вищої категорії 
Михайло Миронович Марціцкий.

Продовження на 2 стор.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Ц
ьогоріч Першовересень покликав за парти Ангелівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 107 школярів. Одинадцятеро з них – пер-
шокласники Анастасія Букатка, Микола Грабик, 
Максим Гриник, Андрій Левкович, Дмитро Лень, 

Ростислав Остап’юк, Каріна Потапова, Аліна Скочеляс, Сергій 
Чухран, Реґіна Штогрин, Аліна Ягнюк. “Другою мамою” для 
першокласників стала вчитель початкових класів, учитель 
вищої категорії Галина Михайлівна Барилко, яка у педагогіч-
ній сфері працює понад 30 років.

На масиві  
Гаї Чумакові  
в Байківцях  

освячено храм 
Переображення 

Господнього.

    12 стор.

Юне покоління 
Великої  

Березовиці  
мріє про мир.
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           Шановні підприємці!

 
Щиро вітаємо Вас із святом – Днем підприємця!
Уже традиційно у першу неділю вересня, згідно з Указом Президента 

України, у нашій державі відзначається День підприємця.
У цей день ми вшановуємо людей, які не тільки розпочали власну 

справу, взяли на себе відповідальність за добробут своєї родини, а й 
створюють нові робочі місця, наповнюють ринок товарами й послугами, 
а бюджет району — надходженнями. Отож, роль підприємництва в еко-
номічному поступі краю, вирішенні соціально-економічних проблем ве-
личезна. 

Від щирого серця дякуємо підприємцям за сумлінну працю, ініціатив-
ність, наполегливість і витримку. Нехай доля завжди посміхається Вам, 
а партнери ніколи не підводять. Нехай кожна започаткована Вами спра-
ва буде вдалою і успішною.

Бажаємо Вам, вашим родинам міцного здоров’я, щастя, щедрої долі 
й вагомих здобутків задля підвищення добробуту нашого краю.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Право першими дзвонити у 
шкільний дзвінок в Ангелівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. надали рідним брату і 
сестричці — першокласниці Каріні 
та 11-класнику Антону Потаповим. 
Український прапор мали честь під-
няти відмінники Володимир Павлюс 
(11 клас) та Ірина Лень (3 клас). 
Перед присутніми того дня висту-
пив шкільний дитячий хор (художній 
керівник – педагог-організатор 
Оксана Іванівна Дідух). Імпровізо-
вану сценку відтворили Вереснянка 
(у ролі – дев’ятикласниця Марта Ді-
дух), Буквар (п’ятикласник Олек-
сандр Вережак), Літери А, Б, В – 
учениці 4 класу Анастасія Хахуляк, 
Марта Яремко, Вероніка Олійник. 
Ведучими свята були десятиклас-
ниця Оксана Новіцька та учень 9 
класу Олег Романишин. Захід під-
готували заступник директора з ви-
ховної роботи, вчитель біології Ан-
гелівської ЗОШ І-ІІІ ст. Наталя 
Орестівна Романяк та педагог-
організатор Оксана Іванівна Дідух. 
Після урочистої лінійки директор 
школи Анна Михайлівна Омеляш 
запросила батьків до обговорення 
питання харчування школярів. Пер-
ший урок присвятили 150-річчю від 
дня народження Митрополита  
Андрея Шептицького.

День знань ●

Перший дзвінок

Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух вітає з Першовереснем  
присутніх на урочистій лінійці в Ангелівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Андрій Федущак — 
заступник 

начальника відділу 
Держгеокадастру  
в Тернопільському 

районі

Андрій Олегович Федущак наро-
дився 8 січня 1982 року в м. Яворів 
Львівської області. У 2004 році за-
кінчив Тернопільську академію на-
родного господарства за спеціаль-
ністю “управління персоналом і еко-
номіка”. З 2006 року — робота в 
управлінні контролю за використан-
ням земель у Тернопільській облас-
ті, з 2010 року — в Головному 
управлінні Держкомзему в Терно-
пільській області. У 2012 році при-
значений начальником управління 
контролю за використанням земель 
Держсільгоспінспекції в Тернопіль-
ській області. З березня до серпня 
2013 року обіймав посаду головно-
го спеціаліста сектору запобігання 
та протидії корупції Головного 
управління Держземагентства у 
Тернопільській області, з серпня 
2013 року до червня 2015 року був 
заступником начальника відділу 
Держземагентства у Тернопільсько-
му районі. 24 червня 2015 року при-
значений заступником начальника 
відділу Держгеокадастру в Терно-
пільському районі.

Призначення ●

Дорогого пле-
мінника, брата  
В о л о д и м и р а  
Р о м а н о в и ч а  
ЮРКОВСЬКОГО з 
м. Тернополя сер-
дечно вітаємо з 30-
річчям. Щиро зичимо 
щастя, добра, міцного 
здоров’я, любові, удачі в 
житті, сімейної злагоди та Господ-
нього благословення.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З любов’ю — тітка Надія, 
дядьки Володимир та Борис  

з сім’ями, брат Роман  
з Великих Бірок, сестра 

Оксана з чоловіком Богданом 
з Чернелева-Руського.

Вітаємо! ●

Чемпіонат 
Тернопільського 
району. Тур 15

Результати матчів: вища ліга — 
Дубівці-Великі Бірки 4:1, Біла-Дичків 
0:3, Великі Гаї-Велика Березовиця 
1:1, Шляхтинці-Товстолуг 4:1, Вели-
ка Лука і Мишковичі-Плотича 0:4, 
Озерна-Грабовець (матч зупинено); 
перша ліга — Великий Глибочок-
Прошова 0:0, Гаї Шевченківські-
Довжанка 2:3, Пронятин-Івачів 1:1, 
Байківці-Кутківці 4:3, матчі “Дина-
мо” (Тернопіль)-Острів, Романівка-
Білоскірка перенесено; друга ліга 
— Залізці-Смиківці 6:2, Забойки-
Товстолуг-2 2:0, Петриків – Баво-
рів +:— (3:0), Малий Ходачків-
Велика Лука і Мишковичі-2 2:3, 
Ігровиця-Домаморич 0:1, 
Жовтневе-Лозова 0:1.

У наступному турі (6 вересня) зу-
стрічаються: вища ліга — Товстолуг-
Дубівці, Плотича-Біла, Дичків-Великі 
Гаї, Великі Бірки-Озерна, Грабовець-
Велика Лука і Мишковичі, Велика 
Березовиця-Шляхтинці; перша ліга 
— Кутківці-Великий Глибочок, Івачів-
Гаї Шевченківські, Домаморич-
”Динамо” (Тернопіль), Прошова-
Романівка, Білоскірка-Пронятин, 
Острів-Байківці; друга ліга — 
Ігровиця-Лозова, Баворів-Велика 
Лука і Мишковичі-2, Забойки-
Петриків, Смиківці-Товстолуг-2, 
Підгороднє-Залізці, Домаморич-
Малий Ходачків.

Футбол ●

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі співчуття 
практичному психологу школи Піговській Світлані Анатоліївні та 
методисту Тернопільського РМК Піговському Миколі Миколайови-
чу з приводу смерті батька Піговського Миколи Семеновича.

Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює щирі співчуття 
вчителю початкових класів Мирославі Михайлівні Солонинко з при-
воду смерті батька.

Тернопіль – єдине місто в 
Україні та одне з восьми в Євро-
пі, яке цього року нагороджене 
Почесною Таблицею Ради Євро-
пи. Урочисте вручення Почесної 
таблиці Ради Європи відбулося 
28 серпня. Рішення про нагоро-
дження Тернополя Почесною Та-
блицею Ради Європи було при-
йняте на засіданні Комітету з пи-
тань соціальної політики, охорони 
здоров’я та сталого розвитку 
Парламентської Асамблеї у 
Страсбурзі 21 квітня 2015 року. 
Для Тернополя це вже третя по-
чесна відзнака Ради Європи із 
чотирьох можливих. Почесною 
Грамотою та Почесним Прапо-
ром обласний центр нагородили 
ще у попередні роки.

Почесна Таблиця Ради Європи 
— це третя із чотирьох відзнак, які 
може отримати європейське місто 
від цієї організації. Тернопіль вже 
отримав у 2013 році диплом Ради 

Європи, а у 2014 – Почесний Пра-
пор Ради Європи.

“Отримання європейських наго-
род не тільки значно підвищує ста-
тус міста, але й відкриває широкі 
можливості в галузі співробітництва 
з перспективними містами та регіо-
нами, з міжнародними організація-
ми та фондами, — зазначив, отри-
муючи відзнаку, міський голова 
Тернополя Сергій Надал. — Місто 
Тернопіль є частиною історичної 
спадщини культури Європи та інте-
гроване в систему зв’язків і співп-
раці на рівні міст-побратимів та 
партнерських міст. Ми живемо у 
відкритому світі, у світі інформації і 
технологій, тому ці зв’язки розви-
ваються найшвидше. Українці, в 
тому числі тернополяни, хочуть віль-
но подорожувати, торгувати, вести 
ділові стосунки, навчатись у Європі. 
Ми прагнемо, щоб з цією метою до 
нас приїздили наші сусіди з країн 
Європи”.

Тернопіль отримав почесну 
відзнаку Ради Європи

Євроінтеграція ●

Мер Тернополя Сергій Надал отримав почесну 
відзнаку Ради Європи, 28 серпня 2015 р.

Відповідно до  Закону України “Про місцеві вибори” повідомляємо, 
що публікація матеріалів про діяльність партій та їх кандидатів у депу-
тати є платною. Розцінки на газетну площу складають 4 грн. за 1 см2 
(інші сторінки), 6 грн. за 1 см2 (перша сторінка). Матеріали друкуються 
відповідно до укладених договорів та попередньої оплати в рівних умо-
вах для всіх учасників виборчих перегонів. Запропоновані до друку 
матеріали не повинні суперечити Законам України “Про інформацію”, 
“Про друковані засоби масової інфорації”.

Редакція “Подільського слова”.

Агрохолдинг “МРІЯ” завершив 
збір урожаю ранніх зернових 
культур. Всього в елеватори й 
зерносховища компанії від-
вантажено понад 208,2 тис. 
тонн нового врожаю. Зокрема, 
на площі 62,9 тис. га намоло-
чено 174 тис. тонн озимої 
пшениці та 748 тонн озимого 
ячменю, 33,4 тис. тонн озимо-
го ріпаку.

Підбиваючи підсумки жнив, опе-
раційний директор агрохолдингу 
“МРІЯ” Віктор Кухарчук підкреслив: 
“Весь урожай ми зібрали власними 
комбайнами, без залучення додат-
кової збиральної техніки. Також вда-
ло уклали контракти на вивіз зерна 
– простоїв не було. Наші елеватори 
добре впоралися з прийомом вро-
жаю”.

Валові збори ранніх зернових від-
повідають запланованим показни-
кам. Основну ставку в “МРІЇ” зроби-

ли на пшеницю, добре захистивши її 
від хвороб (фузаріозу, септоріозу). 
Переважна частина зерна за якістю 
відповідає всім вимогам продоволь-
чого. “Подекуди виникли лише не-
значні проблеми з сажкою на пше-
ниці, але це питання до якості насін-
ня – воно не було належним чином 
протравлене, використовувалося 
при посіві минулого року, ще за по-
переднього керівництва. Але ми по-
вністю переглянули систему захисту 
та протруювання насіння в бюджеті 
2016 року, тому впевнені – таких 
проблем більше мати не будемо”.

Паралельно агрохолдинг “МРІЯ” 
вже проводить посів озимого ріпаку 
та активну підготовку площ до осін-
ньої посівної. Компанія продовжує 
закуповувати нову техніку, відновлю-
ючи власний парк. Зокрема, вже 
придбано жатки для збирання со-
няшнику, на черзі підписання контр-
актів та отримання нових тракторів і 
самохідних обприскувачів.

Агробізнес ●

Агрохолдинг “МРІЯ” завершив 
збір ранніх зернових
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Колегія ●

День знань ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Коли літній відпочинок до-
бігає кінця, освітяни, учні, 
батьки готуються зустріти 
свято Першовересня. Цьо-
горіч в Україні до школи 
пішли 4 мільйони учнів, 
серед яких понад 400 ти-
сяч першокласників. Три-
вожним став День знань 
для школярів на прифрон-
тових територіях. Другий 
рік поспіль він проходить 
під знаком надії на мир і 
спокій. 

На Тернопільщині за шкільні 
парти сіли близько 12 тисяч 
першокласників. У Тернопіль-
ському районі перший дзвінок 
покликав до першого класу 543 
дітей. Серед них 11 маленьких  
школярів Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, приміщення якої 
введено в експлуатацію в 1981 
році. З того часу школа вирос-
тила сотні випускників. У Поча-
пинцях навчалася українська 
поетеса Мар’яна Рудакевич, 
яка загинула за нез’ясованих 
обставин у віці сімнадцяти ро-
ків.

Зараз у Почапинській школі 
191 учень. Навчають і вихову-
ють школярів 26 педагогічних 
працівників. Тут здобувають 
освіту не лише місцеві школярі, 
а й діти із сусідніх сіл: Підгоро-
днього, Драганівки, Забойок. 
На урочистій лінійці з нагоди 
Першого вересня панувала ат-
мосфера радості і душевного 
тепла. Батьки зі сльозами на 
очах і щемом у серці дивилися 
на дітей, які переступили поріг 
дитинства, зазираючи в юність, 
торкаючись зрілості. Ведучі 
урочистостей педагог-
організатор Марія Крамар і за-
ступник директора з виховної 
роботи Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Віталій Ковальчук за-
просили на шкільне подвір’я 
першокласників, яких на шкіль-
не подвір’я вивела перша вчи-
телька Руслана Шелінгович. 

Першовереснева лінійка роз-
почалася зі спільної молитви за 
мир в Україні. Хвилиною мов-
чання вшанували випускника 
Почапинської школи, бійця 128-
ої окремої гірсько-піхотної бри-
гади Андрія Капчура, який заги-
нув на передовій в зоні прове-
дення АТО. Учні 6-Б класу Віра 
Касько і Тарас Яцишин поклали 
квіти до пам’ятника загиблим у 
Другій світовій війні воїнам. Па-
рох сіл Почапинці і Забойки о. 
Тарас Юречко благословив ді-
тей, вчителів і батьків.

Першокласників привітали 
одинадцятикласники Почапин-
ської школи, для яких пере-
дзвін першого дзвоника  
у виконанні першокласниці  
Софії Кріль і одинадцятиклас-
ника Тараса Стецика останній. 

Казкові герої Буратіно,  
Попелюшка, Барвінок і Буква-
рик подарували найменшим 
школярикам ключ до Країни 
знань. 

— Першовересневий ранок 
повниться мелодійними звука-
ми шкільного дзвоника, — ска-
зала директор Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Галина Щеп-
на, звертаючись до гостей і 
учасників лінійки. — Лунає ди-
тячий щебіт, на обличчях роз-
квітають посмішки, вулиці ряс-
ніють від барвистих квітів. Пер-
ше вересня — всенародне свя-
то мудрості, доброти, людянос-
ті. Цього дня всі дороги ведуть 
до школи. Особливий Першо-
вересень для першокласників, 
які стають на незвідану стежи-
ну до Країни знань. Від сьогод-
ні школа стала для них другим 
домом. У школі вони знайдуть 
нових друзів, з якими разом 
опановуватимуть складні науки. 
Особливий перший дзвоник і 
для випускників. Для них це 
останній рік у школі. Сподіваю-
ся, старші школярі стануть при-
кладом для найменших школя-
риків, а кожен день у школі 
буде радісним і світлим. Дякую 
за сумлінну працю педагогам 
Почапинської школи, які не ли-
ше діляться знаннями, а й ви-
ховують справжніх патріотів. 
Вдячна всім, хто долучився до 
підготовки школи до нового на-
вчального року. 

Галина Щепна нагородила 
похвальними листами 
п’ятикласників Юлію Жаворон-
ко, Інну Салук, Юрія Геца, Анас-
тасію Гончар, семикласниць 
Андріану Салук, Ірину Заваду, 
восьмикласниць Христину Гу-
цуляк, Софію Пашко, десяти-
класників Станіслава Яцечка і 
Лілію Струк. Директор підпри-
ємства благодійного фонду 
“Карітас” Михайло Савка вру-

чив учням Почапинської школи 
подяки і подарункові годинники 
за допомогу у збиранні зерно-
вих культур, побажав вдалого 
початку навчального року. По-
чапинський сільський голова 
Марія Палига передала першо-
класникам, які розповідали до-
тепні віршики і співали веселі 
пісеньки, подарунки від корпо-
рації “Агропродсервіс”, закли-
кала школярів вчитися патріо-
тизму у мужніх воїнів, які сьо-
годні захищають Україну.

—  Перше вересня — радіс-
ний день, коли після літнього 
відпочинку діти повертаються 
до школи, щоб отримати нові 
знання та зустрітися з друзями, 
— сказав випускник Почапин-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
2002 року, начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Ва-
силь Цаль, який завітав на свя-
то. — Школи знову наповню-
ються дитячими голосами. Ра-
дісно дзвенить шкільний дзво-
ник, сповіщаючи про початок 
уроку. Я досі пам’ятаю свою 
першу шкільну лінійку. Тоді бу-
ло хвилювання й невгамовна 
цікавість. Стільки дітей, квітів, 
музика, нова охайна форма... З 
трепетом очікував першого 
уроку. Вдячний всім, хто допо-
магав готувати школу до ново-
го навчального року. Терно-
пільська районна рада виділила 
кошти на ремонт м’якої покрів-
лі в Почапинській школі, роботи 
почнуть цього тижня. Спільно 
працюватимемо над вирішен-
ням проблемних питань. Відділ 
освіти Тернопільської РДА ви-
несе на розгляд сесії Терно-
пільської районної ради питан-
ня про відкриття в Почапинцях 
групи продовженого дня, спри-
ятимемо  оновленню 
матеріально-технічної бази 
школи і придбанню шкільного 
автобуса.

Барви Першовересня
Першокласники Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. із першою вчителькою 

Русланою Іванівною Шелінгович та батьками на святі Першовересня.

Директор Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Галина  
Зіновіївна Щепна вручає похвальний  

лист десятикласнику Станіславу Яцечку.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

26 серпня голова Тернопіль-
ської РДА Олександр Похилий 
провів колегію Тернопільської 
райдержадміністрації. В ро-
боті колегії взяв участь голова 
Тернопільської районної ради 
Василь Дідух. Олександр По-
хилий представив учасникам 
колегії новопризначеного пер-
шого заступника голови рай-
держадміністрації Володими-
ра Осядача.

Начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль, допо-
відаючи з питання готовності на-
вчальних закладів Тернопільського 
району до організованого початку 
2015-2016 навчального року, за-
значив, що в усіх 48 загальноос-
вітніх школах району проведено 
поточні ремонти класних кімнат, 
упорядковано шкільні території, 
проведено ремонт шкільних спо-
руд. Окрім цього, здійснено ряд 
капітальних ремонтних робіт. На 
проведення поточного і капіталь-
ного ремонтів дирекціями освітніх 
закладів залучено спонсорської 
допомоги у вигляді коштів, матері-
алів, робіт на суму близько 545 
тисяч гривень та 220 тисяч гри-
вень бюджетних коштів. 

Головний спеціаліст відділу аг-
ропромислового розвитку Терно-
пільської РДА Сергій Крисоватий 
інформував про хід збирання 
зернових культур та стан підго-
товки господарств до проведен-
ня комплексу осінніх польових 
робіт. Зібрано зернобобові, ози-
мі культури та ярий ячмінь, за-
вершується збирання ярої пше-
ниці. Станом на 18 серпня цього 
року обмолочено 14 тисяч 278 га 
(98% загальної площі). Найвища 
врожайність у корпорації “Агро-
продсервіс” — 78 ц/га.

Завідувач сектору контролю апа-

рату Тернопільської РДА Ярослав 
Косяк доповів про роботу структур-
них підрозділів Тернопільської рай-
держадміністрації, органів місцево-
го самоврядування щодо посилення 
виконавської дисципліни, реалізації 
завдань, визначених нормативно-
правовими актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, 
розпорядчими документами голів 
Тернопільської ОДА і Тернопільської 
РДА. 

Інформуючи про нормативні ви-
моги до приміщень та забезпечен-
ня територіальних і дільничних ви-
борчих комісій з місцевих виборів 
25 жовтня ц. р., начальник відділу 
Держреєстру виборців апарату Тер-
нопільської РДА Володимир Доро-
шенко зазначив:

— Виборці вперше обиратимуть 
депутатів до районних і обласних 
рад за пропорційною системою за 
відкритими партійними списками. 
Вибори міських голів, голів і депу-
татів сільських, селищних рад, як і 
раніше, відбудуться за мажори-
тарною системою відносної біль-
шості. Відповідно до Закону Укра-
їни “Про місцеві вибори”, кількість 
депутатів у місцевих радах зале-
жатиме від кількості електорату у 
населеному пункті: до тисячі ви-
борців — 12 депутатів, від тисячі 
до 3 тисяч — 14 депутатів, від 3 до 
5 тисяч — 22 депутати, від 5 до 20 
тисяч — 26 депутатів. Згідно з ка-
лендарним планом, затвердженим 
ЦВК, до 6 вересня мають бути 
створені обласні і районні терито-
ріальні виборчі комісії, які до 12 
вересня сформують сільські і се-
лищні виборчі комісії. З 
9 жовтня почнуть діяти дільничні 
виборчі комісії, які займатимуться 
підготовкою проведення голосу-
вання на виборчих дільницях.

За підсумками колегії прийнято 
відповідні розпорядження та дору-
чення голови Тернопільської рай-
держадміністрації.

До Дня незалежності України 
Петро Порошенко відзначив наго-
родами вояків, які захищали і за-
хищають Схід нашої держави, а 
також людей, які роблять усе мож-
ливе для розбудови країни. При-
ємно відзначити, що серед нагоро-
джених є і наші земляки. Насампе-
ред, це  директор  творчого 
об’єднання телепрограм Терно-
пільської обласної державної теле-
радіокомпанії Лариса  Михальська. 
Їй присвоєно звання “Заслужений 
журналіст України”. 

28-річний заступник редактора 
телерадіокомпанії Міністерства 
оборони України “Бриз”, капітан-
лейтенант Дмитро Лабуткін, який  
загинув у районі Дебальцевого,  
посмертно відзначений орденом 
Богдана Хмельницького III ступеня. 
За поданням правління нашої ор-
ганізації президент України при-
значив стипендію його доньці Кірі. 

Перший заступник голови 
Держкомтелерадіо Богдан Червак, 
перебуваючи у Тернополі, вручив 
національну премію імені Івана 
Франка у галузі інформаційної ді-
яльності упорядникам книги “Тарас 

Шевченко у пам’яті поколінь”. Лау-
реатами книги, виданої україн-
ською та англійською мовами, ста-
ли  громадський діяч Євген Філь, 
голова обласної організації Націо-
нальної спілки журналістів України 
Микола Ротман та дослідник Олек-
сандр Гуцалов.

Грамотою т. в. о. командира 
військової частини, підполковника 
В. Козловця нагороджений журна-
ліст, старший сержант Ярослав 
Буяк, який служить у ЗС України.

Нагороди отримали також жур-
налісти: прес-секретар і координа-
тор волонтерської групи громад-
ської організації “Схід та Захід 
єдині” із співпраці з засобами ма-
сової інформації Ігор Крочак, акти-
вістка волонтерської групи Ружена 
Волянська, фотокореспондент 
“Тернополя вечірнього” Іван Пшо-
няк,  учасник визвольних змагань 
Ігор Олещук.

Богдан ГАРАСИМЧУК, 
виконавчий секретар 

Тернопільської обласної 
організації Національної спілки 

журналістів України.

Vivat! ●

З нагородами  
вас, колеги!

За кошти бюджетні  
і спонсорські

Великоберезовицька селищна рада  відповідно  до  ст.21 Закону  
України “Про  регулювання містобудівної діяльності” та Закону України 
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  проводить  громадські  слу-
хання з питання розгляду Детального плану території щодо зміни ці-
льового призначення земельної ділянки призначеної для ведення осо-
бистого селянського господарства, що знаходиться смт. Велика Бере-
зовиця Тернопільського району Тернопільської області на праві  влас-
ності належить Черніховському Миколі Богдановичу. 

Площа Детального плану території — 0,1152 га; Територія в  
межах проекту — 0,1152 га. Замовник ДПТ — Великоберезовицька  се-
лищна  рада. Розробник  ДПТ — Дочірнє підприємство “Проектний  
інститут “Тернопільський  промбудпроект” державного  публічного  ак-
ціонерного товариства “Будівельна компанія “Укрбуд”.

Місце ознайомлення з проектними матеріалами — приміщення  ви-
конавчого  комітету  Великоберезовицької  селищної  ради  за  адре-
сою: 47724, вул. Микулинецька,42, смт. Велика Березовиця, 
 тел. 27-41-42. Громадські  слухання  відбудуться: 5 жовтня 2015 року  
о  18.00 год. в  приміщенні  Великоберезовицької селищної  ради.

Зауваження  та  пропозиції  щодо  проекту Детального плану тери-
торії приймаються виконавчим комітетом Великоберезовицької   
селищної ради у письмовому вигляді з дня опублікування  
до 2 жовтня 2015 року.

Секретар Великоберезовицької селищної ради О. П. ЧУРА.



Програма телепередачП’ятниця, 4 вересня 2015 року

7 вересня
Понеділок 

8 вересня
вівторок

9 вересня
середа

10 вересня
Четвер

11 вересня
П’ятниця

12 вересня
субота

13 вересня
неділя

Придбати газету 
"Подільське слово" можна 
в усіх кіосках "торгпреси", 

приватних 
розповсюджувачів   

та усіх відділеннях зв'язку 
тернопільського району  

та м. тернополя.

ут 1
Профiлактика.
14.15 Вiкно до Америки.
14.35 Т/с “Таємниця старого мосту”.
16.30 Х/ф “Параджанов”.
18.15 Час-Ч.
18.30, 21.00 Новини.
18.50 Про головне.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
20.30 Д/ф “Iндiя та Європа: 
         палiмпсест”.
21.30 Новини. Спорт.
21.45, 22.50 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

канал «1+1»
06.00 Мелодрама 
         “Дочекатися кохання”.
08.25 “ТСН-Тиждень”.
09.45 “Чотири весiлля-4”.
10.45, 12.20 “Мiняю жiнку-2”.
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
13.40 “Ворожка”.
14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi-4”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-3”.
17.10 Т/с “Заборонене
          кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Свати-6”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Бойовик “Влада вогню”.

інтер
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 “Її серце”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.45, 14.20 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.15 “Чекай на мене.
         Україна”.
18.00, 19.00 “Стосується 
         кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Станиця”. (2).
23.00 Т/с “Пiзнай мене, 
        якщо зможеш”. (2).

TV-4
ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Переможний голос
        віруючого.
14.30 Вікно в Європу.
         Сильні разом.
15.00 Міська рада інформує.
15.15 «Справжня ціна».
15.30 «Про нас». 
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дикий світ 
        майбутнього». 
17.30 «Гал-кліп». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні
         вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ 
         калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька». 
22.35 Х/ф «Неспокійний 
       свідок». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Пригоди 
         мультяшок”.
06.05, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Стоп-10.
11.10 Провокатор.
11.45, 13.20 Х/ф “Нацiональна 
        безпека”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Смертi наперекiр”.
16.25 Х/ф “Нестримнi-3”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Рембо-4”. (2).

стб
Профiлактика.
12.00 “Зiркове життя. 
        У полонi прокляття”.
12.55 “Україна має талант!-4”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00, 22.00 “Вiкна-
          Новини”.
18.30 “За живе!”
20.00 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.45 “Один за всiх”.

новий канал
Профiлактика.
12.00 Т/с “Щасливi разом”.
13.00 Х/ф “Полiцейська
         академiя-2”.
14.45 М/ф “Три богатирi 
         на дальнiх берегах”.
16.05 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор. Спецвипуск.
21.15 Дешево i сердито.
23.20 Х/ф “Вовк з Уолл-стрiт”. (3).

канал “україна”
08.30 Зоряний шлях.
10.15, 19.45 “Говорить Україна”.
12.40 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Сонячне 
         затемнення”.
15.00, 19.00 Подiї.
15.30 Т/с “Сонячне 
        затемнення”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Любов у спадок”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Дiвич-вечiр у Вегасi”. (2).

тет
Профiлактика.
14.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.30 Т/с “Два батька 
         i два сина”. (2).
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорож гурмана”.
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, 19.00,
          22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний 
          калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Мальовниче 
         Тернопілля”.
15.00 “Живі сторінки”.
15.20 Д/Ф “Європейський
          вибір”.
15.30 “Будьте здорові”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Як це було”.
17.30 “Випробуй на собі”.
18.00 Д/Ф “Патріарх”.
18.40 “У пошуках легенд”.
18.50 “Тернопіль 
          сьогодні”.
19.26 Погода. Реклама.
19.30 “На часі”.
20.00 “Урок… 
        для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “Іван Франко
         і Леся Українка”.
21.50 “7 природних 
         чудес України”.
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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.10, 18.50 Про головне.
10.00 Подорожнi.
10.50 Перша студiя.
11.35 Д/ф “Подорожуй Литвою”.
12.05 Уряд на зв’язку
        з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.20 М/ф.
15.45 Хочу бути.
16.15 Фольк-music.
17.20 Д/ф “Кланова Шотландiя”.
19.45, 21.45 З перших вуст.
20.00 Спецпроект “Iгор Померанцев. 
         Площа Україна”.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Д/ф “Обличчя диявола”.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 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-4”.
10.45 “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 “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Свiт навиворiт-6”.
00.00 Бойовик “Лiга видатних 
         джентльменiв”. (2).

інтер
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 “Сiльський романс”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.15 “Сiмейний суд”.
14.30, 16.15 Т/с “Легковажна жiнка”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Станиця”. (2).
23.00 Т/с “Пiзнай мене,
         якщо зможеш”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька». 
08.05 «Духовні роздуми». 
08.20 ТНЕУ 
         калейдоскоп подій.
08.30 Переможний 
          голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик». 
12.10 «Музичні делікатеси». 
12.40 «Вдалий вибір». 
13.10 Хіт-парад
14.00 Х/ф «8 жінок». (1).
17.00 «Дикий світ
         майбутнього». 
17.30 «Компроміс». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник
           для батьків». 
22.35 Х/ф «Люди-тіні». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
          новини.
10.05, 16.50 Т/с “Код Костянтина”.
11.00, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.00, 13.20, 23.25 Т/с “Морська
          полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20 Дiстало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Пес”.

стб
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10, 18.30 “За живе!”
10.45 “Битва екстрасенсiв”.
12.45 “Україна має талант!-4”.
20.00, 22.45 “Врятуйте 
           нашу сiм’ю-4”.
00.05 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
        Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах.
21.20 Х/ф “Голi перцi”.
23.10 Х/ф “Нестерпнi боси”. (2).

канал “україна”
06.10, 12.40 Реальна мiстика.
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”.
13.25 Т/с “Не вiдрiкаються 
        люблячи”.
16.10 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.35 Футбол. Вiдбiрковий 
       матч до Євро-2016.
         Словаччина — Україна.
23.50 Подiї дня.
00.10 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
         злочину Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.35 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).
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Будьте здорові”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Як це було”.
14.00 “Випробуй на собі”.
14.30 Д/Ф “Європейський вибір”.
14.40 “Іван Франко 
         і Леся Українка”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Перлини Прибузького краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Замки Тернопілля”.
17.15 “Осінні долеспіви”.
17.30 “Cад. Город. Квітник”.
18.00 “Чернівці. На полотні життя”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Зона ризику”.
20.25 “Мальовниче 
           Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Мій Шевченко”.
21.30 “Європа
         очима українця”.
22.30 “Час 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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35, 23.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00,5.45 Вiчне.
09.20, 18.50 Про головне.
10.25 Д/ф “Кланова Шотландiя”.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 Включення з Кабмiну.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.20 М/ф.
15.45 Як це?
16.15 Музичне турне.
17.15 Д/ф “Румунiя, оповiдки з цвинтаря”.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.45, 22.50 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 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”.
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 “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Життя без обману”.
00.00 Драма “Царство небесне”. (2).

інтер
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 “Сiльський романс”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.15 “Сiмейний суд”.
14.30, 16.15 Т/с “Легковажна жiнка”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Станиця”. (2).
23.00 Т/с “Пiзнай мене, 
          якщо зможеш”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний 
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ
        майбутнього». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп». 
12.30 «Щоденник для батьків». 
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гидке каченя». (1).
16.40 «Чарівний ключик». 
17.00 «Дикий світ майбутнього». 
17.30 «Вдалий вибір». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Євромакс». 
20.30 «Маестро моди». 
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси». 
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Думки сторін». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.45 Т/с “Код Костянтина”.
11.05, 17.45 Т/с “Слiдчi”.
12.05, 13.20, 23.25 Т/с “Морська
           полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25 Дiстало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Пес”.
01.15 Х/ф “Змiїна битва”. (2).

стб
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10 “За живе”.
10.55 “Битва екстрасенсiв”.
12.55 “Україна має талант!-4”.
18.30 “За живе!”
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
         Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Хто зверху? 4.
21.00 Х/ф “Машина часу в джакузi”.
22.50 Х/ф “Артур. Iдеальний
          мiльйонер”. (2).

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 “Не вiдрiкаються люблячи”.
18.00,4.35 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Любов у спадок”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
         злочину Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
          Школа чарiвниць”.
07.35 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).
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Cад. Город. Квітник”.
12.20 “Галерея образів”.
12.30 “Європа очима
           українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Замки Тернопілля”.
13.50 Д/Ф “Європейський вибір”.
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Чернівці. 
           На полотні життя”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Вінтаж”.
17.15 “Палітра”.
17.30 “Краяни”.
18.00 “Своє, українське”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Обереги”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “7 природних
        чудес України”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
       у цифровому форматі.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.20 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.10 Як це?
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Казки Лiрника Сашка.
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.10 Т/с “Польськi свята”.
14.40 Фольк-music.
15.45 “Сiмдесятники. Микола 
        Вiнграновський. Український Орфей”.
16.10 Д/ф “Найбiльший китайський 
        ресторан у свiтi”.
17.05 Д/ф “Без права на славу” iз 
         циклу “Я — вiйна”.
17.40 Театральнi сезони.
18.15 Т/с “Бiлявка”.
19.55 Д/ф “На крилах андського кондора”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

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”.
13.15 “Життя без обману”.
14.40 “Мiняю жiнку-10”.
15.55 “Чотири весiлля-4”.
17.10 Комедiя “Дiамантова рука”.
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Зимовий вальс”. (2).
00.50 Драма “Параджанов”.

інтер
05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.10 М/ф.
06.40 Х/ф “Афоня”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.10 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний”.
11.00 Х/ф “Ромашка, Кактус, Маргаритка”.
13.00 Х/ф “Бiдна Liz”.
15.00 Т/с “Повернешся — поговоримо”.
19.00 Прем’єра “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.50 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України”.
22.00 Т/с “Батькiвський iнстинкт”.

TV-4
06.00 Х/ф «Вишневі ночі». (1).
07.30 «Про нас». 
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна». 
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
   архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми». 
12.00 Х/ф «Принц за семи морями». (1).
13.30 «Чарівний ключик». 
14.00 «Сільський календар». 
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас». 
16.00 «Вдалий вибір». 
16.30 «Слідства. Інфо». 
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід». 
17.40 «Про кіно». 
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас». 
21.00 «Гал-кліп». 
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Філадельфійський експеримент». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.00 Факти.
06.30 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.10 Т/с “Рюрiки”.
07.50 Українцi Афiгеннi.
08.45 Зiрка YouTube.
10.05 Дивитися всiм!
11.05 Труба мiстера Сосиски.
12.05, 13.00 Х/ф “Няньки”.
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф “Джуманджi”.
16.10 Х/ф “Ван Хелсiнг”.
18.45 Факти тижня.
20.25 Х/ф “Месники”.
23.10 Х/ф “Iнший свiт. Повстання ликанiв”. (2).
00.55 Х/ф “Iнший свiт. Еволюцiя”. (2).

стб
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на Майданi”.
11.15 “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”.
22.05 “Врятуйте нашу сiм’ю-4

новий канал
06.00, 9.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
09.55 М/ф “Оллi i Скарби пiратiв”.
11.35 М/ф “Стюарт Лiттл: Поклик природи”.
13.00 Х/ф “Кiлери”.
14.50 Х/ф “Полiцейська академiя-3”.
16.40 М/ф “Як зловити перо жарптицi”.
18.00 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк”.
19.30 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк-2”. (2).
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя-4”.
22.45 Х/ф “Дiм з паранормальними явищами-2”.
00.15 Х/ф “Дiм з паранормальними явищами”.

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.45 Реальна мiстика.
10.30 Т/с “Любов у спадок”.
17.15 Т/с “Нелюба”.
19.00, 6.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.00 Т/с “Нелюба”.
22.00 Х/ф “Роман у листах”.
23.50 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/ф “Жовтодзьоб”.
07.30 Байдикiвка.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
11.05 М/ф “Пухнастi проти зубастих”.
12.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.20 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
16.10 Х/ф “Щурячi перегони”.
18.10 Х/ф “Кохання-зiтхання-3”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.30 Одна за всiх.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
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 “Акценти тижня”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Мальовниче Тернопілля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Мамина доля”.
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Західний експрес”.
18.30 Д/Ф “Вражаючий світ тварин”.
19.00 “Музичний калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
21.55 “Духовні скарби України”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 “А у нас кіно знімали…”.
22.45 Д/Ф “Народний артист М. Яковченко”.
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.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.10, 18.50 Про головне.
10.10 Д/ф “Обличчя диявола”.
11.05 Вiкно до Америки.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 Вересень.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.20 М/ф.
15.45 Хто в домi хазяїн?
16.15 Надвечiр’я. Пам’ятi 
        Тамари Щербатюк.
17.05 Свiтло.
17.45 Книга.ua.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time”
         з Мирославою Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.45, 22.50 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.25 Етнографiчнi 
        замальовки. Грузiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
          16.45, 19.30, 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”.
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 “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Мiняю жiнку-10”.
23.30 “Право на владу-2”.
00.30 Х/ф “Переможець дракона”. (2).

інтер
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 “Сiльський романс”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.15 “Сiмейний суд”.
14.30, 16.15 Т/с “Легковажна жiнка”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Станиця”. (2).
23.00 Т/с “Пiзнай мене,
         якщо зможеш”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Євромакс». 
08.00 «Маестро моди». 
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я». 
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Великий дуб». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього». 
17.30 «Музичні делікатеси». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо». 
20.30 «Вдалий вибір». 
21.00 Наші вітання
21.30 «Компроміс». 
22.35 Х/ф «До революції на
          двох конях». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
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, 23.25 Т/с “Морська
         полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25 Дiстало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Пес”.
01.15 Х/ф “Без пощади”. (2).

стб
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10, 18.30 “За живе!”
10.35 “Битва екстрасенсiв”.
12.40 “Україна має талант!-4”.
20.00, 22.45 “Зваженi i щасливi-5”.
00.10 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
         Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00, 0.10 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.30 Х/ф “Кiлери”.
22.20 Х/ф “Голi перцi”.

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, 15.30 Х/ф “Осiннiй лист”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Любов у спадок”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
         злочину Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб 
           Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.35 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).
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Т/с “Помста”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Краяни”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 
          22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Вінтаж”.
13.45 “Обереги”.
14.05 “Глобальне 
          попередження”.
14.30 “Палітра”.
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 “Храми Поділля”.
17.30 “Імена”.
18.00 “Cпівець краси 
         природи і людини”.
18.25 “Міста твої, 
         Житомирщино”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Що робити?”.
20.25 “Мальовниче Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення
          у цифровому форматі.

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.
06.55, 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 “Румунiя, оповiдки з цвинтаря”.
11.30 Д/с “Клуб пригод”.
12.00 “Prime-time” з Мирославою
        Гонгадзе.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
15.10 Казки Лiрника Сашка.
15.20 Школа Мерi Поппiнс.
15.35 Спогади.
16.05 Театральнi сезони.
16.35 Вiра. Надiя. Любов.
17.30 Д/ф “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.45, 22.50 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Чотири весiлля”.
10.45 “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 “Заборонене кохання”.
20.10,20.50 “Мультибарбара”.
21.15 “Вгадай ящик”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 Трилер “Iнсайдер”. (2).

інтер
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 “Сiльський романс”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.15 “Сiмейний суд”.
14.30, 16.15 Т/с “Легковажна жiнка”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Життя прекрасне”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо». 
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дикий світ майбутнього». 
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик». 
12.10 «Гал-кліп». 
12.40 «Етнографія і фольклор». 
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Італійська казка». (1).
17.00 «Дикий світ майбутнього». 
17.30 «Модна правда». 
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька». 
20.40 «Слід». 
21.00 Наші вітання
21.30 «Духовні роздуми». 
22.35 Х/ф «Тільки поцілунок». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Студiя Вашингтон.
05.15 Провокатор.
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, 23.25 Т/с “Морська
         полiцiя. Новий Орлеан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25 Дiстало!
15.25, 16.20, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Пес”.
01.15 Х/ф “Лоуренс Аравiйський”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Самотнiм надається 
        гуртожиток”.
08.15 Х/ф “Привiт, Кiндер!”
10.20 Х/ф “Принцеса i жебрачка”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30, 0.20 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.05, 7.15 Kids’ Time.
06.10 М/с “Губка Боб 
          Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
15.00, 20.50 Як стати супермоделлю.
16.00, 19.00 Супермодель 
          по-українськи.
18.00 Абзац!
21.45 Суперiнтуїцiя.
23.15 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 “Нелюба”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв”.
21.00 Т/с “Любов у спадок”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину
        Маямi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 Зоо фактор.
06.45 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.10, 10.05 М/с “Клуб
          Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.35 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.
17.00 Країна У.
18.00 Х/ф “Кохання-зiтхання”. (2).
20.00 Х/ф “Кохання-зiтхання-2”.
21.50 Х/ф “Кохання-зiтхання-3”. (2).
23.40 Х/ф “Дикуни”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Cпівець краси природи 
          і людини”.
12.25 “Міста твої, Житомирщино”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Храми Поділля”.
13.45 “7 природних чудес України”.
14.00 “Що робити?”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Кулінарія від Андрія”.
15.20 Д/Ф “Європейський вибір”.
15.30 “Імена”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 Д/Ф “Народний артист 
          М. Яковченко”.
17.15 “Cад. Город. Квітник”.
17.30 “Cлово має народний 
          депутат”.
18.00 “Учнівський щоденник”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Слід”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Удосвіта”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник 
          Вітчизни-рятувальник”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “Тернопілля крізь роки”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.10 Казки Лiрника Сашка.
09.20 М/ф.
09.35 Хочу бути.
10.00 Д/ф “Iндiя та Європа: палiмпсест”.
10.30 Книга.ua.
11.00 Спецпроект “Iгор Померанцев.
         Площа Україна”.
12.10 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.25 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
13.00 Свiтло.
13.45 Концертна програма 
        “Прощавай, лiто”.
15.00 Д/ф “Про Нью-Йорк iз любов’ю”.
15.50 Чоловiчий клуб.
16.30,1.20 Т/с “Польськi свята”.
20.05 Д/ф “Найбiльший китайський
          ресторан у свiтi”.
21.00 Новини.
21.40 На пам’ять.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Грошi”.
07.00, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
08.00, 8.30 М/с “Пригоди 
        ведмедикiв Гаммi”.
08.55 “Свiтське життя”.
09.55, 19.30 “ТСН”.
10.50 Мелодрама “Поцiлунок долi”.
14.40 “Вгадай ящик”.
15.40 “Спецiальний випуск.
         Вечiрнiй квартал”.
16.40, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.00 Комедiя “Куди подiлися 
         Моргани?” (2).

інтер
06.50 Мюзикл “Сорочинський ярмарок”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Афоня”.
11.25 Х/ф “Приборкання норовливого”.
13.15 Т/с “Батькiвський iнстинкт”.
17.05 Х/ф “Ромашка, Кактус, Маргаритка”.
19.00, 20.30 Т/с “Повернешся —
           поговоримо”.
20.00 “Подробицi”.
23.30 Х/ф “Любов на асфальтi”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас». 
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Вишневі ночі». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс». 
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас». 
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс». 
12.30 Х/ф «Гетьманські клейноди». (1).
14.00 «Вдалий вибір». 
14.30 «Щоденник для батьків». 
15.00 Х/ф «Принц за семи морями». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси». 
20.10 «Галицький шлягер-2015».
21.50 Х/ф «Кульгаві месники». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.10 Факти.
06.35 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.15 Стоп-10.
08.10 Провокатор.
09.35 Секретний фронт.
10.35 Антизомбi.
11.35 Дiстало!
12.30, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Ван Хелсiнг”.
22.40 Х/ф “Iнший свiт. Еволюцiя”. (2).
00.40 Х/ф “Iнший свiт”. (2).

стб
06.25,1.50 Х/ф “Суєта суєт”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 Т/с “Коли ми вдома”.
11.45 “Танцюють всi!-8”.
15.35 “Зваженi i щасливi-5”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
21.55 “Хата на тата”.
23.55 Х/ф “Привiт, Кiндер!”

новий канал
06.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.50 Дешево i сердито.
10.00 Ревiзор. Спецвипуск.
12.15 Хто зверху?-4.
14.15 Т/с “СашаТаня”.
18.00 М/ф “Як зловити перо жарптицi”.
19.10 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк”.
21.00 Х/ф “Полiцейська академiя-3”.
22.40 Х/ф “Дiм з паранормальними
          явищами”.
00.30 Х/ф “Машина часу в джакузi”.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
08.50, 0.30 Вiдверто 
          з Машею Ефросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Роман у листах”.
13.00 Т/с “Не вiдрiкаються люблячи”.
17.00 Т/с “Сила кохання”.
21.40 Х/ф “Осiннiй лист”.
23.35 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/ф “Лiкар Айболит”.
07.30 Байдикiвка.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
10.55 М/ф “Жовтодзьоб”.
12.35 М/ф “Пухнастi проти зубастих”.
14.10 Х/ф “Щурячi перегони”.
16.10 Х/ф “Кохання-зiтхання-2”.
18.00 Х/ф “Кохання-зiтхання”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.30 Одна за всiх.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
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 “Cад. Город. Квітник”.
13.20 “Слід”.
13.40 “Кулінарія від Андрія”.
14.00 “Запрошує Оксана”.
14.35 “Глобальне попередження”.
15.00 “Мелодії цимбалів 
           Івана Кавацюка”.
15.30 “Абетка здоров’я”.
16.00 “Словами малечі про цікаві речі”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Театральні зустрічі”.
18.40 “Думки вголос”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.15 “Акценти тижня”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
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



5 П’ятниця, 4 вересня 2015 року

Податкова — платники ●
6 вересня —  

День підприємця
Шановні підприємці!
Ваше професійне свято — День підприєм-

ця — це приємна нагода висловити вам по-
дяку за наполегливу працю, за високий рівень 
професіоналізму та здатність досягати мети.

Адже 57 мільйонів гривень податків, які 
отримав бюджет громади Тернопільського 
району впродовж восьми місяців цього року, 
— це і ваша діяльність та активна громадян-
ська позиція. Ви забезпечуєте добробут не 
тільки власних родин, але і створюєте нові 
робочі місця, сприяєте вирішенню актуальних 
проблем економіки району. 

Тож дозвольте, дорогі друзі, від щирого 
серця подякувати вам за це. Нехай доля за-
вжди посміхається вам, а партнери ніколи не 
підводять. Бажаю успіхів вашому бізнесу, вда-
лих угод та щоб удача та надія ніколи не за-
лишали вас. 

Щиро зичу вам та вашим родинам міцного 
здоров’я, тепла та затишку, миру та добро-
буту в кожному домі, в кожній сім’ї.

Слава Україні!
З повагою, начальник Тернопільської ОДПІ 

ГУ ДФС у Тернопільській області Петро ЯКИМЧУК.

Торгуєте  
“Джин-тоніками”  
та “Лонгерами”? 

Необхідна ліцензія  
та касовий апарат

У нас часто запитують, чи потрібна лі-
цензія на торгівлю слабоалкогольними 
напоями, зокрема, такими, як “Джин-
тонік”, “Ром-кола”, “Бренді-кола”, “ Лон-
гер”.

Зазначимо, що слабоалкогольні напої 
— це алкогольні напої з вмістом етилово-
го спирту від 0,5 до 8,5 відс. об’ємних 
одиниць і екстрактних речовин не більше 
14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на 
основі водно-спиртової суміші з викорис-
танням інгредієнтів, напівфабрикатів і 
консервантів, насичені або ненасичені ді-
оксидом вуглецю.

Оскільки слабоалкоголка — теж алко-
голь, то її реалізація здійснюється за на-
явності ліцензії на право роздрібної тор-
гівлі алкогольними напоями та реєстра-
тора розрахункових операцій. 

З вересня  
дорожчає алкоголь

Згідно з постановою Кабінету Міні-
стрів України “Про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2008 р. № 957” від 17.06.2015 
р. № 426, з 1 вересня 2015 року підви-
щився розмір мінімальних оптово-
відпускних і роздрібних цін на окремі 
види алкогольних напоїв. 

Зокрема, з 1 вересня мінімальна опто-
ва ціна на горілку і лікеро-горілчані виро-
би за 1 літр 100-відсоткового спирту 
зросте до до 175,96 гривень. Мінімальна 
роздрібна ціна на горілку і лікеро-горілчані 
вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту 
зросте до 274,5 гривень. 

Відтак, найдешевша півлітрова пляшка 
горілки з 1 вересня коштуватиме 54, 90 
грн. (зараз 49, 90 грн.), віскі — 109 грн. 
(зараз 99 грн.), відповідно, коньяк — 84 
грн. (зараз — 79 грн.)

Просимо пам’ятати про посилену від-
повідальність за порушення законодав-
ства в сфері виробництва та обігу спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виро-
бів. Зокрема, Законом України “Про дер-

жавне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодово-
го, алкогольних напоїв та тютюнових ви-
робів” у випадку оптової або роздрібної 
торгівлі коньяком, алкогольними напоя-
ми, горілкою, лікеро-горілчаними виро-
бами та вином за цінами, нижчими за 
встановлені мінімальні оптово-відпускні 
або роздрібні ціни на такі напої, перед-
бачено фінансову санкцію у вигляді штра-
фу — 100 відсотків вартості отриманої 
партії товару, розрахованої, виходячи з 
мінімальних оптово-відпускних або роз-
дрібних цін, але не менше 10 000 гри-
вень. 

Про безалкогольне 
пиво…

Якщо підприємець торгує продукта-
ми, соками, водами і безалкогольним 
пивом, чи потрібно платити акцизний 
податок за таке пиво?

Податковий кодекс України дає визна-
чення, що пиво — це насичений діокси-
дом вуглецю пінистий напій, отриманий 
під час бродіння охмеленого сусла пив-
ними дріжджами. Згідно з українсько кла-
сифікацією товарів цей напій зазначений 
у товарній позиції 2203.

У свою чергу, під безалкогольним пи-
вом розуміють насичений діоксидом вуг-
лецю пінистий напій, отриманий під час 
бродіння охмеленого сусла пивними дріж-
джами з об’ємною часткою спирту не 
більш як 0,5 відсотка, отриманий шляхом 
діалізу чи переривання головного бродін-
ня, або виготовлення пивного сусла зі 
зниженою часткою сухих речовин у почат-
ковому суслі. Такий напій уже відноситься 
до товарної групи  за кодом 2202. 

Ставки ж акцизного податку встанов-
лено тільки на пиво із солоду, що відно-
ситься до товарної групи 2203. 

На товари, що відносяться до товарної 
групи 2202, ставки податку Податковим 
кодексом не встановлено і такі товари не 
віднесено до підакцизних. Тому акцизно-
го податку за безалкогольне пиво плати-
ти не потрібно.

Галина МаДай,  
начальник відділу контролю  

за обігом та оподаткуванням 
підакцизних товарів.

Консультації ●

Шановні громадяни!
Їдете до родичів чи на відпочинок? Купуйте пальне 

в межах свого району та вимагайте чек. Знайте — 
акцизний податок залишається в бюджеті місцевої 
громади. 

Тернопільська районна рада  
Тернопільська об’єднана  

державна податкова інспекція.

Василь КаРПа,  
начальник відділу 

комунікацій.

Тернопільська ОДПІ 
інформує своїх плат-
ників про основні змі-
ни, визначені у Законі 
України від 17 липня 
2015 року №655-VIII 
„Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо змен-
шення податкового 
тиску на платників податків”:

1. Платникам, які вирішили надіслати 
податкову декларацію поштою, дозво-
лено здійснити таке відправлення не 
пізніше, ніж за 5 днів до закінчення гра-
ничного строку подання податкової де-
кларації (до змін термін складав 10 
днів).

2. Консультації платникам в усній 
формі надаються податковими інспекці-
ями міського та районного рівнів, а 
письмові та в електронній формі — го-
ловними управліннями ДФС в області, 
які підлягають обов’язковому розміщен-
ню на сайті органу, який надав консуль-
тацію, без зазначення найменування 
(прізвища, імені, по батькові) платника 
податків та його адреси.

3. Основними засобами тепер слід 
вважати матеріальні активи, які призна-
чаються для використання у господар-
ській діяльності, вартість яких переви-
щує 6000 грн. (раніше така вартість 
становила 2500 грн.).

4. У випадках несвоєчасної сплати 
податків нарахування пені розпочина-

ється після спливу 90 днів, на-
ступних за останнім днем гранич-
ного строку сплати, визначеного 
Кодексом (раніше нарахування 
розпочиналось від першого ро-
бочого дня, наступного за остан-
нім днем граничного строку спла-
ти).

5. У разі внесення змін до по-
даткової звітності внаслідок са-
мостійного виявлення платником 
податку помилок, пеня не нара-
ховується, якщо зміни до подат-
кової звітності внесені протягом 

90 календарних днів, наступних за 
останнім днем граничного строку спла-
ти.

6. Посадові особи податкової інспек-
ції мають право приступити до прове-
дення документальної виїзної перевір-
ки, фактичної перевірки за наявності 
підстав для їх проведення та за умови 
пред’явлення копії наказу про прове-
дення перевірки, в якому зазначаються: 
дата видачі, найменування податкової 
інспекції, найменування та реквізити 
суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фі-
зичної особи — платника податку, який 
перевіряється) та у разі проведення пе-
ревірки в іншому місці — адреса об’єкта, 
перевірка якого проводиться, мета, вид 
(документальна планова чи позаплано-
ва або фактична перевірка), підстави 
для проведення перевірки, визначені 
Кодексом, дата початку і тривалість пе-
ревірки, період діяльності, який буде 
перевірятися. Наказ про проведення 
перевірки є дійсним за наявності підпи-
су керівника податкової інспекції або 
його заступника та скріплення печаткою 
контролюючого органу.

Новий закон у дії

Галина ОЛЕНИН,  
головний державний  

інспектор відділу 
комунікацій.

Більш як на 113 тисяч 
гривень поповнили бю-
джети різних рівнів пен-
сіонери Тернопільського 
району у вигляді утрима-
ного з їхньої пенсії по-
датку на доходи фізич-
них осіб. 

Нагадаємо, що починаючи з нового 
року, відповідно до внесених змін до 
Податкового кодексу, підлягають опо-
даткуванню пенсії, розмір яких більший 
за три розміри мінімальної зарплати (у 
2015 році – 3654 грн.), а з 1 квітня цьо-
го року податок за ставкою 15%  із суми 
пенсій сплачують усі працюючі пенсіо-
нери. 

Разом з тим, у газеті “Голос України” 
6 серпня, № 141-142 опубліковано За-
кон України “Про внесення змін до стат-

ті 164 Податкового кодексу 
України щодо оподаткування 
пенсій інвалідів війни та деяких 
інших категорій осіб” від 
17.07.2015 р № 653-VIII.

Так, скасовується оподатку-
вання пенсій, призначених учас-
никам бойових дій у період Дру-
гої світової війни, інвалідам ві-
йни та особам, на яких поши-
рюється чинність статті 10 За-
кону України “Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціаль-

ного захисту”. 
Нагадаємо, що внесеними змінами 

від 7 квітня 2015 року чинність цього за-
кону поширюється і на сім’ї осіб рядо-
вого і командного складу, які загинули 
внаслідок поранення, контузії чи калі-
цтва, отриманих під час антитерорис-
тичної операції, захисту незалежності і 
територіальної цілісності України та ін-
ші. У тому числі йдеться і про тих, які 
служили в добровольчих батальйонах. 

Цей закон набрав чинності з 1 верес-
ня 2015 року.

Новації ●

Пенсіонери діляться  
з державою

Призначення ●

У начальника 
Тернопільської ОДПІ 
— новий заступник
Наказом Державної фіскальної служби України 

від 31 серпня  2015  року № 2724-о Гузенкова 
Володимира Васильовича призначено на посаду 
заступника начальника Тернопільської ОДПІ ГУ 
ДФС у Тернопільській області.

Володимир Гузенков у 1992 році закінчив Тер-
нопільський інститут народного господарства та 
отримав кваліфікацію “економіст”. В податкових 
органах з 1993 року, до призначення обіймав по-
саду начальника управління доходів і зборів з фі-
зичних осіб Тернопільської ОДПІ. 



П’ятниця, 4 вересня 2015 року6 Податковий вісник
Гаряча лінія ●

Днями відбувся сеанс теле-
фонного зв’язку “гаряча лінія” 
з начальником управління 
оподаткування юридичних 
осіб Віктором Саванцем. Про-
понуємо вашій увазі відповіді 
на актуальні питання, які над-
ходили від платників під час 
проведення заходу. 

— Чи можна формувати по-
датковий кредит без отриманої 
податкової накладної?

— Податкові накладні, отримані з 
Єдиного реєстру податкових на-
кладних, є для отримувача товарів 
чи послуг підставою для нарахуван-
ня сум податку, що відносяться до 
податкового кредиту.

— Який порядок перерахуван-
ня платником — сільськогоспо-
дарським підприємством, що 
обрало спеціальний режим опо-
даткування, коштів на його спе-
ціальні рахунки?

— Сільськогосподарські підпри-
ємства використовують у системі 
електронного адміністрування два 
електронних рахунки: основний та 
додатковий. 

Основний електронний рахунок 
призначається для проведення роз-
рахунків з бюджетом. На основний 
електронний рахунок сільськогос-
подарські підприємства перерахо-
вують зі свого поточного рахунку 
кошти в сумах, необхідних для реє-

страції податкових накладних діяль-
ності іншої, ніж сільськогосподар-
ська.

На цей рахунок сільськогоспо-
дарським підприємством зарахо-
вуються кошти з поточного рахун-
ку в сумі, необхідній для реєстра-
ції податкових накладних, які 
складаються сільськогосподар-
ським підприємством при здій-
сненні операцій з постачання 
сільськогосподарських товарів чи 
послуг у межах спеціального ре-
жиму оподаткування.

З додаткового електронного ра-

хунку кошти автоматично перерахо-
вуються казначейством на спеці-
альні рахунки сільськогосподар-
ських підприємств протягом опера-
ційного дня, в якому кошти надій-
шли на такі електронні рахунки.

Реквізити спеціального рахунку 
сільськогосподарське підприємство 
зобов’язане зазначати у податковій 
декларації з податку на додану вар-
тість.

— Мене цікавить, чи можна 
складати зведену податкову на-
кладну?

— Так, можна складати зведену 
податкову накладну, якщо поста-
чання товарів чи послуг має безпе-
рервний або ритмічний характер, 
наприклад, постачання тепла, газу, 
електроенергії, послуг зв’язку.

Ритмічним характером постачан-
ня вважається постачання товарів 
чи послуг одному покупцю два та 
більше разів на місяць. 

— Чи застосовуються штраф-
ні санкції за порушення терміну 
реєстрації податкових наклад-
них, складених до 1 жовтня 
2015 року? 

— Хочу зауважити, що при пору-
шенні термінів реєстрації податко-
вих накладних чи розрахунків кори-
гування в Єдиному реєстрі податко-
вих накладних, складених до 1 жов-
тня 2015 року, норми Податкового 
кодексу України щодо штрафних 
санкцій не застосовуються. 

Система електронного 
адміністрування ПДВ

Начальник управління  
оподаткування юридичних 
осіб Тернопільської ОДПІ 

Віктор Саванець.

Це важливо ●

Затверджено нові 
форми податкових 

декларацій 
збору за місця для  

паркування транспортних 
засобів та туристичного збору 

Відповідні зміни, затверджені 
наказом Міністерства фінансів 
України від 09.07.2015 № 636 “Про 
затвердження форм податкових 
декларацій збору за місця для 
паркування транспортних засобів 
та туристичного збору”, набрали 
чинності 18 серпня 2015 року. 

Цим наказом затверджено фор-
ми податкових декларацій збору 
за місця для паркування тран-
спортних засобів та туристичного 
збору і скасовано наказ Міністер-
ства доходів і зборів України від 
30.12.2013 № 866 “Про затвер-
дження форм податкових деклара-
цій збору за місця для паркування 
транспортних засобів та туристич-
ного збору”. 

Вперше за новими формами 
платникам необхідно подавати 
звітність за  IV квартал 2015 року. 

З вересня садочки 
та школи звільнено 
від сплати деяких 

податків
З 1 вересня цього року набрав 

чинності Закон України від 
17.07.2015 року №654-VIII “Про 
внесення змін до Податкового ко-
дексу України щодо створення 
сприятливих умов для надання 
освітніх послуг дошкільними та за-
гальноосвітніми навчальними за-
кладами недержавної форми влас-
ності”. 

Законом звільняються від спла-
ти земельного податку дошкільні 

та загальноосвітні навчальні закла-
ди незалежно від форми власності 
і джерел фінансування, заклади 
культури, науки, освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, фі-
зичної культури та спорту, які по-
вністю утримуються за рахунок 
коштів державного або місцевих 
бюджетів. 

Також з цієї дати будівлі до-
шкільних та загальноосвітніх на-
вчальних закладів, незалежно від 
форми власності та джерел фінан-
сування, що використовуються для 
надання освітніх послуг, не є 
об’єктом оподаткування податком 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки. 

За новою формою 
декларації з плати 
за землю звітуємо  
з 1 січня 2016 року
Наказом Мінфіну від 

16.06.2015 р. № 560 затверджено 
нову форму податкової декларації 
з плати за землю (земельний по-
даток та/або орендна плата за 
земельні ділянки державної або 
комунальної власності). 

З огляду на те, що базовим по-
датковим (звітним) періодом для 
плати за землю є календарний рік, 
то нова форма декларації з плати 
за землю буде використовуватися 
для складання звітності, починаю-
чи з 1 січня 2016 року, у тому чис-
лі і для самостійного виправлення 
помилок, допущених у податковій 
звітності за попередні звітні (по-
даткові) періоди.

Мар’яна АНДрІйЧук,  
начальник відділу місцевих, 
ресурсних та неподаткових 

платежів.

Новини ●

Відповідно до вимог статті 
296 Податкового кодексу 
україни фізичні особи — під-
приємці, платники єдиного 
податку ведуть книгу обліку 
доходів. Форму та порядок 
заповнення книги затвер-
джено наказом Міністерства 
фінансів україни від 
19.06.2015 р. за № 579. 

Цим наказом встановлено но-
ві форми книги обліку доходів. 
Тож платники єдиного податку 
першої та другої груп, а також 
третьої групи, які не є платника-
ми податку на додану вартість, 

щоденно за підсумками робочо-
го дня відображають лише суми 
отриманих доходів. Ті ж платни-
ки єдиного податку, які є платни-
ками ПДВ, ведуть книгу обліку 
доходів та витрат. 

Нагадуємо, що суми доходу в 
книгах заповнюються у гривнях з 
копійками та надалі використо-
вуються платниками податку для 
заповнення податкової деклара-
ції. Раніше зареєстровані книги 
діють до їх закінчення.  

Павло кОПЧА,  
головний державний 

інспектор відділу комунікацій.

Деталі ●

Платники єдиного податку 
зобов’язані вести Книги обліку 

доходів за новою формою 

можна подавати засобами електронного зв’язку  
з використанням електронного цифрового підпису

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

Ці документи подаються аналогічно до схеми подачі інших електро-
нних звітних даних згідно з чинним законодавством.

Платники податків м. Тернополя та Тернопільського району можуть 
отримати безкоштовні ключі електронного цифрового підпису у відділі 
реєстрації користувачів при ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: 
м.Тернопіль, вул. Білецька, 1, кім. 122, контактний тел. (0352) 23-53-61.

Про всі свої доходи можна 
буде дізнатися в Інтернеті

З 25 серпня 2015 року Державна фіскальна служба України запрова-
дила у тестовому режимі новий електронний сервіс “Отримання відомос-
тей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми 
виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з ви-
користанням електронного цифрового підпису”. З  1 вересня 2015 року 
сервіс запущено у штатному режимі. 

Фізична особа — платник податків для отримання відомостей з Дер-
жавного реєстру фізичних осіб — платників податків щодо сум своїх отри-
маних доходів та утриманих податків матиме можливість сформувати 
запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується елек-
тронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу 
“Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС”. За результатами об-
робки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що 
містить відомості про суми доходів. Детальніше з інформацією щодо ро-
боти сервісу можна ознайомитися за посиланням http://sfs.gov.ua/
fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/. 

Соломія ФЕДЧИШИН,  
головний державний інспектор відділу  

комунікацій Тернопільської ОДПІ.

Коментар фахівця ●
Повідомлення про прийняття  

працівника на роботу

Шановні платники податків!
Ви продовжуєте подавати звітність до податкової інспекції як 10 чи 15 років тому, використовуючи 

кілограми паперу та витрачаючи гроші на різноманітні бланки? 
Ідіть в ногу з часом. Звітуйте, не виходячи з дому чи офісу, використовуючи електронний цифровий 

підпис. Детальні консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської об’єднаної державної 
податкової інспекції, або за телефоном: 23-53-61.

Відповідальний за випуск “Податкового вісника” — начальник відділу комунікацій  
Тернопільської об’єднаної ДПІ Гу ДФС у Тернопільській області Василь кАрПА.

Новий порядок 
заповнення платіжок 
на сплату податків
З 1 вересня набрав чинності 

наказ Міністерства фінансів 
України від 24.07.2015 року 
№666, яким оновлено “Порядок 
заповнення документів на пере-
каз у разі сплати (стягнення) по-
датків, зборів, митних платежів, 
єдиного внеску, здійснення бю-
джетного відшкодування податку 
на додану вартість, повернення 
помилково або надміру зарахо-
ваних коштів”. Наказ опублікова-
но в “Офіційному віснику Украї-
ни” №67/2015. 

Детальні консультації у Центрі 
обслуговування платників за адре-
сою: вул. Білецька, 1 або за теле-
фоном: 43-46-46. 

Є можливість 
отримати 

інформацію про 
борги свої та чужі
Сьогодні для уникнення про-

галин та прорахунків при виборі 
підприємства, з яким плануєте 
розпочати співпрацю, варто ді-
знатись про наявність чи відсут-
ність у нього податкових боргів. 
Це можна зробити за допомогою 
окремого банера “Дізнайся біль-
ше про свого бізнес-партнера”, 
який розміщено на офіційному 
порталі ДФС України www.sfs.
gov.ua .

Зокрема, для перевірки інфор-
мації щодо наявності податкового 
боргу у платника податків необхід-
но ввести його код ЄДРПОУ або 
точну назву. Система здійснює по-

шук по ряду баз даних, доступних 
для публічного використання, і по-
відомляє про результати пошуку. 

Оновлення інформації на сайті 
щодо стану розрахунків платника 
податків з бюджетом (про наяв-
ність заборгованості) відбувається 
щоденно, в робочі дні, після про-
ведення розрахунків зведених по-
казників в центральній базі даних 
за результатами попереднього 
банківського дня. 

В електронному он-лайн сервісі 
“Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера” зазначається інформа-
ція про наявність боргу платника в 
цілому по Україні, тоді як платник 
податків може перебувати на об-
ліку не лише в податковій інспекції 
за основним місцем обліку, а й об-
ліковуватись як платник окремих 
податків та зборів в інспекціях за 
не основним місцем обліку. 

Крім того, для платників, які 
користуються отриманими клю-
чами електронного цифрового 
підпису за допомогою електро-
нного сервісу “Електронний кабі-
нет платника податків”, в якому 
впроваджено сервіс “Звірення 
розрахунків з бюджетом”, реалі-
зовано можливість здійснення 
платником самостійної процеду-
ри звіряння стану його розрахун-
ків з бюджетом щодо кожному 
податку, збору або внеску, на-
лежному йому до сплати. 

Про нарахування  
та сплату ЄСВ щодо 

мобілізованого 
працівника

Якщо роботодавець нараховує 
мобілізованим працівникам серед-
ній заробіток і не подає звіти на 

отримання компенсаційних виплат 
з бюджету і, відповідно не отримує 
такі компенсації, то сума серед-
нього заробітку, який виплачується 
за рахунок засобів роботодавця, у 
складі заробітної плати, є базою 
нарахування і утримання єдиного 
соціального внеску (ЄСВ). Сума 
нарахованого мобілізованому пра-
цівнику середнього заробітку в 
звітному місяці у складі заробітної 
плати відображається в таблицях 1 
та 6 додатку 4 до Порядку № 435 
за такий місяць (код категорії за-
страхованих осіб “47”).

Середній заробіток мобілізова-
них працівників, який компенсуєть-
ся з бюджету, відображається в 
таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 
435, з кодом категорії застрахова-
ної особи “48”. При цьому нараху-
вання і утримання з таких виплат 
не здійснюються.

У разі нарахування роботодав-
цем середнього заробітку мобілі-
зованим працівникам і отримання у 
майбутньому компенсаційних ви-
плат з бюджету, такий роботода-
вець має право здійснити перера-
хунок єдиного внеску, нараховано-
го на суми середнього заробітку. 
Донарахування або зменшення 
ЄСВ у такому разі в таблиці 6 відо-
бражається з кодом типу нараху-
вань 2 або 3.

Детальні консультації — в Цен-
трі обслуговування платників Тер-
нопільської об’єднаної державної 
податкової інспекції за адресою: 
вул. Білецька,1, або за телефоном:  
52-12-27.  

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 

Гу ДФС у Тернопільській 
області.

У Центрі обслуговування платників консультують  
та надають адміністративні послуги

З початку цього року послугами Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ скористалися 
190984 відвідувачі. Окрім консультаційних послуг та приймання звітності, платникам податків надана 
17 261 адміністративна послуга. З них: 9 243 відвідувачі звернулись за отриманням картки платника податків, 
1 012 — щодо реєстрації платника єдиного податку, 1 362 — щодо надання витягу з реєстру платників єдино-
го податку, 2 210 — реєстрували книги обліку розрахункових операцій, 1 431 — бажали отримати довідки про 
відсутність заборгованості з платежів до бюджету, 673 — реєстрували книги обліку доходів і витрат. 

За цей період на цілодобову телефонну лінію сервісу “Пульс” Державної фіскальної служби (044) 284-
00-07) надійшло одне звернення, яке своєчасно розглянуто. 

 
Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ Гу ДФС у Тернопільській області.
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Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському 
районі просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти орга-
ни, що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на ро-
боту, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця про-
живання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне за-
безпечення. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

Освіта ●

Прес-конференції ●

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

26 серпня ц. р. на-
чальник відділу 
освіти Тернопіль-
ської райдержад-
міністрації Василь 
Цаль провів роз-
ширену колегію 
відділу освіти Тер-
нопільської РДА. 

В роботі колегії взя-
ли участь голова Тер-
нопільської районної 
ради Василь Дідух, го-
лова Тернопільської 
РДА Олександр Похи-
лий, заступник голови 
Тернопільської РДА 
Уляна Люлька, перший 
заступник голови Тер-
нопільської РДА Воло-
димир Осядач, керівни-
ки освітніх закладів 
Тернопільського райо-
ну, представники педа-
гогічних колективів, 
працівники Тернопіль-
ського районного ме-
тодичного кабінету.

На колегії проаналі-
зували підсумки діяль-
ності відділу освіти, на-
вчальних закладів Тер-
нопільського району у 
2014-2015 навчальному 
році, взяли до уваги за-
вдання на новий навчальний рік, 
ознайомилися з результатами 
державної підсумкової атестації з 
української мови та літератури у 

формі зовнішнього незалежного 
оцінювання серед випускників 
старшої школи загальноосвітніх 
навчальних закладів Тернопіль-

ського району, розглянули 
питання інноваційного під-
ходу в управлінні навчаль-
ним закладом в умовах 
сьогодення; пріоритетів 
розвитку сільської до-
шкільної освіти в сучасних 
умовах; організації патріо-
тичного виховання дітей, 
учнівської молоді та ролі 
педагогів у ньому; пробле-
ми соціального захисту пе-
дагогічних працівників.

Начальник відділу осві-
ти Тернопільської РДА 
Василь Цаль представив 
учасникам колегії ново-
призначеного головного 
спеціаліста відділу освіти 
Тернопільської РДА Юлію 
Гнатюк, вручив подяки за 
багаторічну сумлінну пра-
цю в галузі освіти 
колишнім директорам 
Мар’янівської ЗОШ І-ІІ сту-
пеня Богдані Захар, Бі-
лецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Оресті Мартинюк, колиш-
ній завідуючій Підгоро-
днянської ЗОШ І ступеня 
Ганні Кохановській. Подяку 
відділу освіти Тернопіль-
ської РДА за сприяння у 
проведенні просвітницько-
го заходу “Права людини” 
отримав директор Мало-
ходачківської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Олександр Гасилін.

За підсумками роботи 
колегії прийнято рішення, 

якими окреслено завдання освіт-
ньої галузі Тернопільського райо-
ну у 2015-2016 навчальному році 
та шляхи їх виконання.

Завдання на новий 
навчальний рік

 Начальник відділу освіти Тернопільської  
райдержадміністрації Василь Цаль вручив подяку 

за багаторічну сумлінну працю в галузі освіти 
колишній завідуючій Підгороднянської  

ЗОШ І ступеня Ганні Кохановській.

Учасники розширеної колегії відділу освіти Тернопільської РДА, 26 серпня 2015 р.

Сьогодні Міністерство регі-
онального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ спільно з 
Держархбудінспекцією під-
готувало низку нормативно-
правових актів, які запус-
тять в дію механізм децен-
тралізації сфери держарх-
будконтролю. Про це пові-
домив голова Державної 
архітектурно-будівельної ін-
спекції України Олексій Ку-
дрявцев під час прес-
конференції “Як відбуваєть-
ся передача повноважень 
Державної архітектурно-
будівельної інспекції на міс-
ця”.

“З 1 вересня процес децен-
тралізації увійде у свою активну 
фазу і до цього часу усі необхідні 
документи будуть готові, аби по-
вноваження на місця передава-
лися максимально швидко і при 
цьому галузь працювала у штат-
ному режимі”, — заявив Олексій 
Кудрявцев. 

За його словами, сьогодні не 
спостерігається масового бажан-
ня місцевих органів влади ство-
рювати власні інспекції держарх-
будконтролю. 

“Такі великі міста, як Київ, 
Львів, Івано-Франківськ, Одеса, 
Миколаїв, Кіровоград, Херсон, 
Суми уже визначилися з необхід-
ністю створити власні інспекції. В 
той же час  інші регіони та насе-
лені пункти рішення ще не при-
йняли”, — наголосив Олексій Ку-
дрявцев.

Він зазначив, що Інспекція ро-
бить усе можливе, аби процес 
децентралізації проходив без не-
гативних наслідків для людей. 
Одночасно він нагадав, що для 
цього органи місцевої влади му-
сять здійснити три кроки. 

“Територіальна громада пови-
нна ухвалити принципове рішен-
ня про необхідність  створення 
власного органу архбудконтро-
лю; слід провести оцінку потен-
ційної можливості роботи місце-
вої Інспекції; і, нарешті, власне 
передача повноважень органу 
місцевої влади”, — повідомив 
Олексій Кудрявцев. 

За його словами, остання про-
цедура потребує низки послідов-
них дій. 

“Сільський, селищний чи місь-
кий голова відповідно до закону 
має звернутися до Держархбу-
дінспекції з метою створення 
спільної комісії по передачі по-
вноважень (до її складу увійдуть 
представники ДАБІ та органу 
місцевої влади). Мета комісії – 
зробити процес передачі повно-
важень максимально непомітним 
для забудовників та громадян. 
Важливо, щоб він не вплинув на 
якість надання державних по-
слуг. Нова Інспекція при місцево-
му органі влади почне свою ро-
боту на наступний день після 
складення та затвердження акту 
прийому-передачі документів”, — 
зазначив Олексій Кудрявцев.

 
Прес-служба ДАБІ України.

Після прийняття урядом 
низки нормативно-правових 
актів розпочнеться другий 
етап децентралізації сфери 

держархбудконтролю  

З метою поширення кращих 
проектів і програм органів міс-
цевого самоврядування з питань 
соціально-економічного розви-
тку територій, що були реалізо-
вані на практиці у 2013-2015 
роках, Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України спільно з Радою 
Європи оголосили про прове-
дення конкурсу “Кращі практики 
місцевого самоврядування” у 
2015 році.

До участі у цьому Конкурсі за-
прошуються органи місцевого 
самоврядування всіх рівнів: об-
ласні, районні, міські, селищні та 
сільські ради. Основними тема-
тичними напрямками конкурсу є:

1. Співробітництво громад: 
практичні результати і вигоди.

2. Енергозбереження та енер-
гоефективність.

3. Стимулювання економічної 
активності, створення робочих 
місць.

Переможців конкурсу буде ви-
значено окремо за кожним із те-
матичних напрямків у трьох номі-
націях: обласні та районні ради; 
міські ради; селищні та сільські 
ради.

Переможці конкурсу будуть на-
городжені відзнаками і диплома-
ми, зможуть продемонструвати 
свої практики на урочистому за-
ході у грудні 2015 року та візьмуть 
участь у поїздці в одну із країн-
членів Ради Європи. За підсумка-
ми конкурсу буде видана збірка 
кращих практик місцевого само-
врядування.

Для участі у конкурсі необхідно 

до 30 вересня 2015 року запо-
внити заявку (додається) і наді-
слати її електронною поштою на 
адресу: best.practice.ukraine@
coe.int.

Додаткову інформацію щодо 
конкурсу можна отримати за тел.: 
(044) 303-99-16 і (044) 590-47-
76.

Додатки: на 8 арк. в електро-
нному вигляді на  офіційному веб-
сайті Тернопільської облдержад-
міністрації на сторінці Тернопіль-
ського району в рубриці “Гранти. 
Конкурси. Проекти. Виставки.” та 
в рубриці “Інформаційна служба” 
в підрубрику “Інформує відділ 
економічного розвитку і торгівлі”. 

За матеріалами відділу 
екорномічного розвитку і 

торгівлі Тернопільської РДА.

Проекти  ●

Конкурс “Кращі практики 
місцевого самоврядування-2015”

Про призов громадян Укра-
їни чоловічої статі м. Терно-
поля та Тернопільського ра-
йону на строкову військову 
службу в жовтні-листопаді 
2015 року.

1. На підставі Закону України 
“Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу” та Указу Прези-
дента України від 17 лютого 
2015 року № 88/2015 “Про стро-
ки проведення чергових призо-
вів, чергові призови громадян 
України на строкову військову 
службу та звільнення в запас 
військовослужбовців у 2015 ро-
ці”, Указу Президента України 
від 07 травня 2015 року “Про 
внесення змін до Указу Прези-
дента України від 17 лютого 
2015 року №88”” з 01 жовтня по 
30 листопада 2015 року прово-
диться призов громадян на 
строкову військову службу.

2. Явці на призовну дільницю 
для призову на строкову вій-
ськову службу підлягають усі 
громадяни міста Тернополя та 
Тернопільського району 1997 
року народження, яким в період 
чергового призову виповниться 
18 років, а також громадяни, які 
народились у 1988-1996 рр., у 
яких закінчилась відстрочка від 
призову, або не призвані рані-
ше на строкову військову служ-
бу з різних обставин.

3. Усі громадяни, які підляга-
ють призову на строкову вій-
ськову службу, зобов’язані при-
бути на призовну дільницю за 
адресою: м. Тернопіль, вул. 
Тролейбусна, 5 у встановлений 
час з документами, що зазна-
чені в повістках. Громадяни, які 
не отримали особистих повісток 

для призову на строкову вій-
ськову службу, зобов’язані при-
бути в Тернопільський 
об’єднаний міський військовий 
комісаріат до 09 жовтня 2015 
року, та мати при собі докумен-
ти, які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, 
які підлягають призову на стро-
кову військову службу і тимчасо-
во перебувають на території 
міста Тернополя та Тернопіль-
ського району, зобов’язані не-
гайно повернутися до місця по-
стійного проживання та з’явитися 
у військовий комісаріат для про-
ходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України 
“Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу” керівники під-
приємств, установ, організацій, 
в тому числі навчальних закла-
дів, незалежно від їх підпоряд-
кування і форми власності, 
зобов’язані відкликати призо-
вників з відряджень для забез-
печення своєчасного прибуття 
їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються 
від призову і не з’являються за 
повісткою до військового комі-
саріату, несуть відповідальність 
згідно з чинним законодав-
ством.

Контроль на виконання цього 
наказу залишаю за собою.

Наказ довести до всього осо-
бового складу в частині, що 
стосується.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки військового 

комісара Тернопільського 
об’єднаного міського 

військового комісаріатумайор 
О. В. ТАНАСОВ.

НАКАЗ
військового комісара Тернопільського 

об’єднаного міського військового 
комісаріату

Офіційне ●
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ПРОДАМ
* міняю земельну ділянку в 

Хмельницькому на житло в Тер-
нополі. Тел. 067 285-43-60.

* 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 комп-
лекті — фриза. Тел.: (099) 31-
23-151, (096) 10-18-416.  

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 

доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06. www.tractor_c.
com ua

* 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, ле-
беді тощо), ведучі на весілля, 
тамада, народні обряди. Тел. 
098 592-71-01.

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

* лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, 
Тернопільський район, Орест 

Михайлович Лук’янець. Тел.: 
42-36-32, (068) 539-25-33, (097) 
207-65-23.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-

воду, каналізації, опалення. 
Пенсіонерам та учасникам Ве-
ликої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723. 

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

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший 

дзвоник, випускний вечір, 
ювілей), тел.: 095-64-03-266, 
096-36-17-373.

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

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 ●

Проблеми і рішення ● Оголошення ●
Тернопільський об’єднаний 

міський військовий комісаріат 
проводить відбір громадян призо-
вного віку, які мають вищу, профе-
сійно- технічну,  повну або базову 
загальну середню освіту і не про-
ходили строкової військової служ-
би та військовозобов’язаних віком 
від 18 до 60 років, а також жінок, 
які не мають військових звань офі-
церського складу, з відповідною 
освітою та спеціальною підготов-
кою віком від 18 до 50 років на вій-
ськову службу за контрактом на 
посади осіб рядового та сержант-
ського складу  до військових час-
тин, які дислокуються на території 
України, Тернопільської області та 
у військову частину польова В 4264 
(смт. Старичі Львівської області).

На військову службу за 
контрактом приймаються громадя-
ни, які визнані військово-лікарськими 
комісіями придатними за станом 
здоров’я до проходження військо-
вої служби, мають відповідну фізич-
ну підготовку та пройшли 
професійно-психологічний відбір.

Грошове забезпечення від 2500 
гривень, буде залежати від займа-
ної посади, військового звання, ква-
ліфікації, терміну та умов прохо-
дження військової служби.  Для тих, 
хто проходить військову службу за 
контрактом, існує ряд виплат:

— для вирішення соціально-
побутових проблем один раз на рік 
видається матеріальна допомога;

— у разі відбуття на щорічну чер-
гову відпустку виплачується грошо-
ва допомога на оздоровлення;

— за підтримання високої бойо-
вої готовності, зразкове виконання 
службових обов’язків, бездоганну 
дисципліну щорічно виплачується 
грошова винагорода;

— при переїзді до нового місця 
служби виплачується грошова до-

помога у розмірі 100% місячного 
грошового забезпечення та 50% на 
кожного члена сім’ї.

Соціально-правовий захист вій-
ськовослужбовців, перспективи 
кар’єрного росту та переваги вій-
ськової служби за контрактом:

— стабільна висока оплата пра-
ці;

— високоякісне безкоштовне ме-
дичне обслуговування;

— після закінчення терміну пер-
шого контракту — право на безко-
штовне отримання заочної вищої 
освіти;

— шанси на дальше проходжен-
ня служби в елітних військових фор-
муваннях (СБУ, МВС тощо);

— можливість отримання безко-
штовного житла;

— участь у миротворчих операці-
ях та інших заходах міжнародного 
військового співробітництва;

— високий рівень соціальних га-
рантій та правовий захист військо-
вослужбовця розповсюджуються і 
на членів його сім’ї;

— можливість безкоштовно отри-
мати нову цивільну спеціальність на 
курсах з перепідготовки військовос-
лужбовців, які звільнюються з лав 
Збройних Сил України;

— виконання почесного обов’язку 
охорони морського простору Украї-
ни, захист її незалежності та ціліс-
ності.

Громадян, які бажають прохо-
дити військову службу за контр-
актом у військових частинах, що 
дислокуються на території Терно-
пільської області та України, про-
симо звертатись в Тернопільський 
об’єднаний міський військовий 
комісаріат за адресою: м. Терно-
піль, вул. Тролейбусна, 5 з поне-
ділка по п’ятницю з 08:00 до 
17:00 год., та за тел. 43-58-19, 
43-58-15.

Управління соціального за-
хисту населення Тернопіль-
ської районної державної ад-
міністрації оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади про-
відного спеціаліста сектору при-
йому громадян відділу грошових 
виплат і компенсацій управління 
соціального захисту населення 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації на період від-
пустки по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку 
основного працівника.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву про участь у 
конкурсі; особову картку (форма 
П-2 ДС) з відповідними додатка-
ми; дві фотокартки розміром 4 х 6 

см.; копію  паспорта громадянина 
України; копію ідентифікаційного 
номера; копію документа про 
освіту; декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за 2014 рік; 
попередження про спеціальні об-
меження щодо прийняття на дер-
жавну службу; згоду на збір та 
обробку персональних даних.

Вимоги до учасників кон-
курсу:

Володіння державною мовою, 
повна вища економічна освіта, 
володіння ПК, стаж роботи не 
менше 2-х років. Довідки за те-
лефоном  53-25-99.

Документи приймаються впро-
довж місяця з дня опублікування 
оголошення.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надан-

ня безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для проходження 
конкурсу приймаються Головним територіальним управлінням юстиції 
у Тернопільській області, а також всіма районними, міським, міськра-
йонним управліннями юстиції до 30 вересня 2015 року.

З повним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному 
веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Тернопіль-
ській області (http\\:terjust.gov.ua).

Чистилівська сільська рада повідомляє про затвердження Гене-
рального плану села Чистилів Тернопільського району Тернопільської 
області. (Рішення сесії сільської ради № 788 від 20 серпня 2015 р.)

Чистилівський сільський голова І. М. ПОЛОТНЯНКО.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Народна мудрість каже: 
“Не винось сміття з хати”. 
Стародавнє  поширене 
прислів’я, звичайно ж,  не 
вчить нас неохайності. А 
радить не виносити сімейні 
чвари і сварки на люди. 
Володимир Даль особливо 
влучно написав  про це: 
“…сімейні чвари розбе-
руться вдома якщо не під 
одним кожухом, то під од-
ним дахом…”. 

Неприємно бути свідком не-
порозумінь у сільській громаді. 
У таких випадках, буває, люди 
замість того, щоб спокійно та 
виважено гасити конфлікт, на-
магаються ображати одне одно-
го, нагадувати про минулі гріхи, 
забуваючи, що безгрішних в 
природі не існує, а, отже, кон-
флікт у такому випадку може 
перерости у невеличку війну. А 
воєн нам не потрібно ні локаль-
них, ні масштабних. Добре, як-
що село має розумного, вива-
женого голову, який не роздму-
хує вогнище непорозумінь, а 
мудро гасить його. Непогано, 
якщо  громада надає перевагу 
толерантності, а не видовищам, 
які нікому честі не роблять.

Це все прийшло на думку, 
коли в свято Успіння Пресвятої 
Богородиці разом з начальни-
ком відділу освіти Тернопіль-
ської райдержадміністрації Ва-
силем Цалем виїхали у Довжан-
ку. Там зібралися батьки дітей, 
які мали йти до місцевої школи, 
а також інші жителі села, не за-
доволені тим,  що у школі та до-
мівках припинено водопоста-
чання.  У всіх своїх бідах люди 
звинувачували директора ПАП 
“Перемога” Володимира Нацю-
ка. Було б дуже невдячною 
справою переповідати все по-

чуте у цей день. Просто не ві-
рилось, що Володимир Нацюк, 
що завжди був меценатом усіх 
добрих справ, які робились у 
Довжанці, та інших селах, де 
землі орендує цей підприємець, 
може раптом так злісно прикру-
тити кран з водою. 

Було дуже спекотно у цей 
день, а тому людей гостинно 
запросили до місцевого клубу, 
де була благодатна прохолода. 
Сільський голова Довжанки 
Олег Ткач попросив Володими-
ра Нацюка передати свердло-
вину на баланс сільської ради і 
таким чином вирішити пробле-
му. Володимир Нацюк сказав, 
зокрема, що він ніколи не був 
проти передачі, бо, хоч і вклав 
чималі кошти у свердловину,  
не мав з того прибутку. Адже 
майже чотири роки подавав 
школі, до будинку спеціаліста 
та до окремих помешкань жи-
телів Довжанки воду з сверд-
ловини, яка розміщена на те-
риторії ПАП “Перемога”. Але 
припинив постачання не з влас-
ної волі, а через штрафи та 
приписи обласної екологічної 
інспекції. 

Очолюване Володимиром На-
цюком сільськогосподарське 
підприємство не є об’єктом 
централізованого водопоста-
чання, а тому, як повідомив у 
телефонній розмові зі мною за-
ступник начальника обласної 
екологічної інспекції Едуард Фе-
ренц, Володимир Нацюк здій-
снював водопостачання зі своєї 
доброї волі, але це все  неза-
конно, тому не раз був оштра-
фований. Отже ж, звинувачува-
ти Володимира Нацюка у цьому 
випадку вважаю неправильним. 
Знаю цю людину не один деся-
ток літ. Його праця та усіх, хто 
трудиться у ПАП “Перемога”, 
була не лише для власного до-
статку. Господарство і його ке-
рівник допомагали усій 

соціально-культурній інфра-
структурі Довжанки та інших сіл 
Тернопільського району та об-
ласті, церквам, окремим грома-
дянам. З початку Революції Гід-
ності та АТО на Сході України 
Володимир Нацюк не припиняє 
надавати допомогу сім’ям учас-
ників АТО та Українській армії. 
Причому робить це не для по-
хвали, а з чистоти серця. І гріх, 
напевне, на совісті тих, хто по-
ширює недобрі й несправедливі 
звинувачення проти людини, 
якій скоро 70 років, хто змушує 
його ходити по численних су-
дах, а не займатися  прямими 
обов’язками – вирощувати хліб 
та худобу. Тим більше у час, ко-
ли Україна у важкій кровопро-
литній війні відстоює своє пра-
во на незалежність та європей-
ський вибір. 

Ця стаття задумана не як по-
хвала пану Нацюку, а для того, 
щоб у наших селах в цей склад-
ний час люди шанували і розу-
міли одне одного, не створюва-
ли конфліктів на порожньому 
місці, а якщо вони і виникають, 
то розв’язували їх мирно та ди-
пломатично.

У цей день в Довжанці  було 
досягнуто порозуміння. Акт про 
передачу-приймання свердло-
вини на баланс сільської ради 
підписали директор ПАП “Пере-
мога” Володимир Нацюк та сіль-
ський голова Довжанки Олег 
Ткач. Це лише перший крок до 
того, що вода до школи та до-
мівок жителів Довжанки подава-
тиметься на законній основі. За 
неї здійснюватиметься пропла-
та згідно з чинними тарифами. 
Як сказав, звертаючись до гро-
мади села Довжанка, начальник 
відділу освіти Тернопільської 
РДА Василь Цаль, після повного 
врегулювання цієї проблеми 
відділ освіти буде перерахову-
вати кошти за використану шко-
лою воду.

Вода в Довжанці

Відтепер оформити житлову 
субсидію стало простіше та 
зручніше. Для цього вам не-
обхідно звернутись до будь-
якого відділення Укрпошти, 
де ви отримаєте кваліфікова-
ну консультацію. Всю необ-
хідну інформацію про оформ-
лення житлових субсидій ви 
також зможете отримати, 
звернувшись до вашого лис-
тоноші. Працівник Укрпошти 
допоможе вам правильно за-
повнити всі документи та від-
правити їх до управління 
праці та соціального захисту 
населення. 

Для більш комфортного оформ-
лення субсидій оператори і листо-

ноші будуть всіляко допомагати 
громадянам. Кожен українець змо-
же звернутися до наших поштови-
ків за консультацією чи порадою”. 

Працівники Укрпошти покликані 
виконати важливу місію:

• доставити комплекти доку-
ментів на оформлення грошової 
допомоги;

• роз’яснити споживачам не-
зрозумілі питання;

• допомогти заповнити заяву 
та декларацію;

• зазначити на придбаному 
конверті (за необхідності) адресу 
відповідного управління праці та 
соціального захисту населення;

• прийняти для відправки по-
штове відправлення із заповнени-
ми заявою та декларацією.

Пам’ятайте, що отримати суб-
сидію – не єдиний шлях, аби змен-
шити рівень платні за комунальні 
послуги. Ми маємо навчитися ви-
користовувати ресурси ефектив-
но: економити газ, світло, воду. Це 
заощадить кошти кожної родини і 
держави загалом. Для допомоги в 
цьому запроваджена програма 
державної підтримки населення, 
ОСББ і житлово-будівельних коо-
перативів щодо впровадження 
енергоефективних заходів: уте-
плення осель, встановлення лі-
чильників, заміни котлів, заміщен-
ня газу альтернативними видами 
палива. 

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Соціум ●

Оформити субсидію  
допоможе Укрпошта
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Фото автора.

За Матвієм, 
Марком та Лу-
кою (Мт. 
17:1—6, Мк. 
9:1—8, Лк. 
9:28—36), одно-
го дня Ісус узяв 
із собою трьох 
апостолів: Пе-
тра, Якова та 
Івана  і привів їх 
на  гору Фавор. 
Там на їхніх 
очах Він пере-
о б р а з и в с я :  
вбрання Ісуса 
стало сліпучо 
білим, а облич-
чя засяяло, мов 
сонце. 

Біля Нього, уо-
соблюючи Закон і 
пророків, з’явилися Мойсей та 
Ілля. Світла ясна хмара огорнула 
їх, а голос із неба промовив: “Це 
— мій улюблений Син, що я Його 
вподобав. Його слухайте”. Пе-
тро, гадаючи, що остаточно на-
дійшла година Божої слави, хотів 
поставити три намети. Але за 
мить апостоли не побачили ніко-
го, крім самого Ісуса. Розповідь 
про преображення подається між 
двома повідомленнями Ісуса про 
Його  близьку смерть і воскре-
сіння. У цій сцені присутність 
Мойсея та Іллі поруч з Ісусом 
означає зв’язок між старим і но-
вим Завітом. Світло, що переоб-
ражує Ісуса — це і відображен-
ням Божественної слави (як у 
випадку з Мойсеєм на горі Си-
най; Вих.34,29), і передвістям 
слави Його воскресіння. Вона не 
осяє Ісуса, допоки Він не пройде 
випробування смертю.

Християни, шануючи цю велич-
ну подію,  19 серпня відзначають 
Преображення Господнє. Свято 
дає  віруючій людині надію на те, 
що кожен з нас преобразиться та 
матиме можливість бачити Творця. 
Адже все, про що пишеться в книзі 
книг — Біблії, збувалося.

У день Преображення Господ-
нього у Байківцях на масиві Гаї 
Чумакові урочисто відкрили нову 
церкву. Хоч на цьому масиві лише 
чверть сотні дворів, проте людей 
прибуло дуже багато. Адже освя-
чення нової церкви — дійство ве-
личне в першу чергу для душі кож-
ного, хто бере у цьому участь.    
Архиєпископ і Митрополит 
Тернопільсько-Зборівський УГКЦ 
кир Василій Семенюк разом з ду-
ховенством відслужив  Архиєрей-

ську  Божественну Літургію та 
звернувся до вірян з проповіддю, у 
якій засудив війну на Сході України 
та усіх, хто її розпалює. Владика 
закликав молитися за тих, хто від-
дав життя за Україну, а молодь ви-
ховувати в дусі любові до Вітчизни. 
Василій Семенюк нагородив гра-
мотами тих, хто найбільше причи-

нився до побудови 
церкви Преображен-
ня Господнього на 
масиві Гаї Чумакові у 
Байківцях — настоя-
теля храму о. Ігора 
Шкодзінського, Бай-
ковецького сільсько-
го голову  Анатолія 
Кулика, депутата 
сільської ради  Васи-
ля Козака, старшого 
брата церкви Богда-
на Юристого, пара-
фіянку Марію Барну. 
Владика сказав, що 
доброго слова подя-
ки заслуговує кожен 
присутній у храмі, 
адже без великої 
дружної громади 
церква не постала б. 
Тож урочисте “Мно-
гая літа!” звучало для 
усіх: і господарів, і 
гостей. Владика 
освятив дари осені, 
які принесли люди до 
храму. Усі мали мож-
ливість напитися 
освяченої студеної 
води. 

У Байківцях нині 
діє чотири церкви, 

три з яких побудо-
вано за останні де-
сять років на маси-

вах Гаї Ходорівські, Русанівка та Гаї 
Чумакові. За словами Байковець-
кого сільського голови Анатолія 
Кулика, є надія, що це не остання 
церква у Байківцях. Нині шукають 
місце для побудови Божого храму 
на масиві Північному, адже направ-
ду — багато церков не буває, як і 
не може бути забагато молитви. 

Шлях до зцілення

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик з дружиною Людмилою  
Василівною та церковне братство під час Архиєрейського богослужіння.

Жителька масиву Гаї Чумакові Оксана Лотоцька 
з сином Матвієм та племіницею Катериною.

На масиві Гаї Чумакові в Байківцях  
освячено храм Переображення Господнього

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ кир Василій Семенюк серед 
парафіян церкви Переображення Господнього на масиві Гаї Чумакові у Байківцях та гостей свята.

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Грандіозний концерт 
до Дня міста Тернополя 
відбувся на Співочому 
полі у парку Національ-
ного відродження. Нови-
ми піснями потішили 
тернополян співак і ком-
позитор Володимир Вер-
мінський,  лауреат всеу-
країнських та міжнарод-
них пісенних конкурсів 
Артем Монастирський, 
юне обдарування  Натал-
ка Вишиванка, дитячий 
зразковий художній 
фольклорно-обрядовий 
ансамбль “Ходаки” і ди-
тячий фольклорно-
обрядовий гурт “Рома-
нівський обертас” під ке-
рівництвом заслуженого 
працівника культури 
України, відмінника осві-
ти України Михайла Полюги та 
багато інших творчих колективів. 
Але справжній сюрприз  під час 
концерту чекав на всіх у вечір-
ньому відділенні святкової про-
грами — народна артистка Укра-
їни, наша землячка Оксана Пе-
кун. Востаннє вона виступала на 
Співочому полі у Тернополі 9 ро-
ків тому під час святкування дня 
народження “Радіо Тернопіль”. 
Ведуча відомої музичної програ-
ми “Фольк-music” на Першому 
Національному телеканалі, лау-
реат премії ім. Дмитра Луценка 
“Осіннє золото”, не зважаючи на 
щоденну зайнятість, знайшла 
час і приїхала з танцювальною 
“групою підтримки” привітати 
тернополян із святковою подією. 
Варто зауважити, що дорогою 
до сцени співачка нікому не від-
мовляла у фотографуванні та 
спілкуванні. Навіть встигла по-
гомоніти про справи із відомим 
тернопільським журналістом Ми-
колою Шотом. Артистка світила-
ся гарним настроєм і дарувала 
його всім довкола. А особливо 
тоді, коли майже годину невтом-
но “працювала” на сцені. “Впер-
ше”, “Квіти в дарунок”, “Дика 
орхідея”, “Відлітаю, прощай” — 
ці пісні п’ять років поспіль става-
ли шлягерами. Оксана Пекун не 
просто співала, як талановита 
співачка, а ще й вміло вела щи-
рий діалог із публікою, за що 
була нагороджена шквалом 
оплесків та овацій. 

Для тернополян заслужений 
артист України Віктор Павлік за-
вжди асоціюватиметься із поп-
групою “Анна-Марія”, яка, по суті, 
й “винесла” його на вершину сла-
ви. І як тут не згадати майже ле-
гендарну пісню “Шикидим”...  На 
початку 90-х Віктор Павлік та його 
група були переможцями прак-
тично всіх можливих конкурсів і 
фестивалів того часу в Україні і не 

тільки. На “співучці” він виступав 
після Оксани Пекун. Народ, у пе-
редчутті зустрічі з естрадною зір-
кою, впритул наблизився до сце-
ни так, що правоохоронці виму-
шені були кликати колег на під-
могу. Співак з’явився практично 
“нізвідки”, одним словом — із гус-
того диму, який несподівано по-
валив зі сцени. Але цього було 
достатньо, аби публіка ошалені-
ла. Автор 27-ми магнітоальбомів 
“працював” на сцені наповну біль-
ше години на радість землякам та 
гостям Тернополя. І мало хто по-
мітив збоку, осторонь від сцени, 
замріяного чоловіка, який скром-
но “підпирав” стіну і в глибокій 
задумі спостерігав за виступом 
знаменитості. А, між тим, це був 
Сергій Лазо, тернопільський поет-
пісняр. Власне, той самий відо-
мий автор пісень “Ні обіцянок, ні 
пробачень”, “Ти подобаєшся ме-
ні”, “Афіни, Київ і Стамбул”, які 
згодом у виконанні Віктора Павлі-
ка стали мега-хітами і принесли 
йому світову славу. Я не помили-
лась — саме світову. Бо з цими 
піснями він об’їздив США вздовж 
і впоперек. 

Мало хто знає, що під керівни-
цтвом Павліка група популярних 
естрадних співаків у серпні 2004 
року виграла у програмі “Форт 
Буайар” і всі кошти передали у 
Спілку письменників України для 
підтримки молодих талантів та в 
Цюрупинський дитбудинок для 
тяжкохворих дітей. Та співак і за-
раз добрий меценат, тільки ніко-
му не розповідає про свої добрі 
справи. Насправді, так воно й 
має бути. Я це зрозуміла після 
того, як почула одну із його пі-
сень з альбому “Кімната в 
середині мого серця”.

Тернополянам є ким пишати-
ся, бо особистості нашого краю, 
які не забувають своїх витоків, 
варті особливої поваги та шани.

На День міста  
до тернополян завітали 

Оксана Пекун  
та Віктор Павлік

Народна артистка України  Оксана Пекун та  заслужений  
працівник культури України, відмінник освіти України  
Михайло Полюга з учасниками дитячого зразкового 

фольклорно-обрядового ансамблю “Ходаки”.

Заслужений артист України  
Віктор Павлік на Співочому полі  
в Тернополі, 28 серпня 2015 р.
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №34 

від 28 серпня 2015 року.

Чоловік читає повідомлення від дружи-
ни: “Пішла, куди послав. Веду себе, як 
назвав. І чому я тебе раніше не слуха-
ла?!”

У наш час чоловік заради жінки готовий 
піти на що завгодно, навіть подзвонити з 
Київстару на МТС.

Ви думаєте, що казки починаються зі 
слів: “Жили-були”? Головні казки почина-
ються зі слів: “Заспокойся, кохана, вона 
-— всього лише моя знайома”.

Даішник зупиняє машину і каже:
— Ви перший, хто проїхав на цьому пе-

рехресті без порушень, ось вам 100$.
— О! Права куплю!
— Ви без прав?
Дружина:
— Не слухайте його, чого п’яний не 

скажеш?
— Так ви ще й п’яний?!?
Теща:
— Я ж казала, що на краденій машині 

далеко не зайдеш!

Якщо чоловік перестає голитися що-
дня, міняти шкарпетки, вибачатися, гово-
рити компліменти, дарувати квіти ... все, 
заспокойся: він твій.

Вирішила не вечеряти. Зайшла додому, 
відчинила холодильник. Далі все, як в ту-
мані... Отямилася, запиваючи шоколадку 
борщем.

Як обрати жінку на все життя? Крикну-
ти: “Розумні направо, красиві наліво!”. Та, 
яка заметушиться, — ваша.

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада

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

Позиція авторів може не збігатися з 
позицією редакції. За достовірність 

викладених фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за собою право 

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

 — політична реклама

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

Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста Тернополя, МФО 

338783, ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2580

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

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

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

®

Гороскоп ●

Через невирішені важливі питання мож-
ливі труднощі. Декому не буде вистачати 
інформації. Уникайте конфліктів з близь-
кими людьми, можливі непорозуміння че-
рез гроші. У вихідні не завадить добре  
відпочити. 

Займіться вирішенням важливих справ, 
які давно планували, але у другій половині 
тижня. У четвер та неділю остерігайтесь 
тілесних ушкоджень. Розраховуйте на пе-
ремогу у змаганнях, конкурсах. Вдалий 
тиждень для побачень, ділових зустрічей.

Можливі несподівані поїздки і неорди-
нарні події. Друга половина тижня — це 
якраз перед затемненням. Будуть склад-
нощі для чоловіків, а жінки можуть бути 
спокійними, бажано не втягуватись у будь-
які авантюри. Будьте уважними, догляда-
ючи за домашніми тваринами.

На цьому тижні будете заклопотані 
проблемами, пов’язаними з дітьми, сім’єю 
чи родиною. Можете зустрітися з потріб-
ною людиною, яка допоможе у вирішенні 
ваших справ. На роботі не сперечайтесь. 
На вихідні не нервуйтесь. Обережно за 
кермом.

Не шукайте зближення зі своїм колиш-
нім другом, або коханою людиною, бо це 
принесе тільки розчарування. Якщо дуже 

цього бажаєте, спробуйте зробити це на-
ступного тижня. Щоб усе внормувалось, 
потрібен час. Цього тижня чекають труд-
нощі, які в майбутньому вирішаться. Ста-
райтесь отримати потрібний вам доку-
мент.

Ваші рішення можуть стати великою 
несподіванкою для партнерів чи підле-
глих. Непоганий тиждень для цікавих зу-
стрічей, особливо для тих, хто хоче, щоб 
ця пора не закінчувалась. Великою радіс-
тю і здивуванням для жінок будуть вчинки 
чоловіків чи партнерів.

Будете розчаровані, бо справу, за яку 
ви взялися, знову доведеться відкласти на 
невизначений час. Може трапитися так, 
що ви будете діяти неординарно. Старай-
теся не ризикувати і не з’ясовувати з ні-
ким стосунків. Не вірте обіцянкам, бо це 
може повернутися проти вас.

 
У перші дні тижня пощастить людям, які 

працюють у сфері науки, спортсменам та 
учням. Вдалими будуть ділові зустрічі. 
Співпраця з новими людьми буде плід-
ною. Митимете нагоду гарно відпочити.

Важливими і знаковими будуть події в 
сімейному житті. На роботі чи за місцем 
проживання справи йтимуть згідно з ва-
шими задумами. Вихідні проведіть спокій-
но, без емоційних зривів. Будьте уважни-
ми на воді.

Тиждень буде напруженим і насиченим 
подіями. Доведеться з’ясовувати стосунки 
з ближніми. Вміло тримайте свою пози-
цію, нікого не повчайте і не ображайте. Не 
пробачайте негідного вчинку проти вас. У 
вихідні нічим не виділяйтеся, поводьтеся 
стримано.

Обставини можуть змусити діяти  
нестандартно. Ви захочети когось  
повчати, виховувати, сварити.  
Будьте уважними з грошима та під час 
роботи з документами, зберігайте їх у на-
дійному місці. Декому доведеться  
вирішувати складні сімейні  
проблеми. Розраховуйте на підтримку од-
нодумців. 

Без допомоги друзів вам не вдасться 
вирішити завдань, які постали перед ва-
ми. Зумійте зважити свої можливості і 
працюйте на перспективу, бажано не вда-
ватися до крайнощів. Тиждень буде емо-
ційно напруженим, захочете чогось осо-
бливого.

від Івана Круп'яка з 7 по 13 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 ● Вітаємо! ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У  селищі Велика Березо-
виця у двох греко-
католицьких церквах свя-
щеники відслужили подяч-
ний молебень за убієнних, 
після цього парафіяни ко-
лоною з хоругвами відпра-
вилися до  могили січових 
стрільців на крутосхилах 
Серету. Декан отець  
Василь Брона та парох 
церкви  св. Володимира 
отець Святослав відправи-
ли молебень. 

– Два останні роки ми з тре-
петом відзначаємо День Неза-
лежності України. Йде війна, 
вмирають наші співвітчизники, 
– промовив до присутніх отець 
Василь. – Потрібно робити все 
для того, щоб настав мир – хто 
зі зброєю в руках, хто щирою 
молитвою, добрими вчинками.

На фоні музичного супрово-
ду аматори художньої 
самодіяльності розпочали 
літературно-музичну компози-
цію. Її відкрив народний само-
діяльний хор народного дому 
селища Велика Березовиця 
(художній керівник Наталія 
Лук’янчук, концертмейстер Лю-
бомир Храпун), який виконав 
низку українських народних та 
сучасних пісень. Цей самобут-
ній колектив за останній час 
дуже омолодився. У хорі співа-
ють медпрацівники, вчителі, 
працівники торгівлі, пенсіонери 
та молодь селища. Нині у ре-
пертуарі колективу понад 40 
музичних творів на слова Тара-
са Шевченка, Степана Галя-
барди, інших поетів. 

Новий художній керівник пані 
Наталя Лук’янчук зуміла 
об’єднати та згуртувати людей, 
які мають хороші вокальні дані, 
залюблені в милозвучність укра-
їнської пісні. Вона також і керів-
ник дівочого ансамблю церкви 

Вознесіння Господньо-
го. 

Вірш “До українців” 
декламував Віктор Під-
гайний. Пісенну май-
стерність перед земля-
ками продемонстрували 
вокальне тріо у складі 
Діани Кульчицької, Іло-
ни Павловської та Юлії 
Бек. Соло на бандурі на 
слова Тараса Шевченка 
з поеми “Прометей” ви-
конала  студентка ІІІ 
курсу Тернопільського 
національного педаго-
гічного  університету ім. 
Володимира Гнатюка 
Марійка Чубара, сподо-
бався всім і сольний ви-
ступ Діани Кульчицької. 

Літературно-музичну 
композицію “Україні” 
провели ведучі Юля Під-
грушна, Оксана Шулька 
та Віктор Підгайний, а 
підготувала художній 
керівник Народного до-
му Надія Слобода. 

Мрії про мир

Співає народний аматорський хор Народного дому стм. Велика Березовиця,  
художній керівник Наталія Лук’янчук, концертмейстер Любомир Храпун.

Юні таланти Великої Березовиці Діана Кульчицька, 
 Ілона Павловська, Юлія Бек, Марія Чубара.

“Ти сяєш сонцем, рідна Укра-
їно, стрічає новий день твоя 
зоря. Цвіти у славі вільна і 
єдина, благословенна Госпо-
дом земля!”. Такими слова-
ми розпочалися нічні чуван-
ня, присвячені 24-ій річниці 
Незалежності України у храмі 
Вознесіння Господнього у се-
лі Настасів.

Отець Роман Габрилей разом з 
членами  Марійської дружини під-
готували дуже цікаву програму для 
жителів села. Присутні мали змогу 
переглянути відеоролик про про-
голошення незалежності України у 
1991 році, відслужено святу літур-
гію за мир в Україні, відбулася спі-
вана  молитва на вервиці під гітару, 
діти показали невеличку сценку 

“Гості з майбутнього”. Цікаво було 
переглянути документальний фільм 
про життя митрополита Андрея 
Шептицького. Відбулося урочисте 
освячення Державного прапора 
України. 

24 серпня святкування продо-
вжилося після святої літургії у хра-
мі, колона з церковною процесією 
вирушила до могили борцям за 
волю України. Хоч на сході триває 
війна, але люди прийшли на свято 
у вишиванках і з синьо-жовтими 
стрічками, щоб бачили російські 
окупанти, які ми сильні духом та 
згуртовані. 

Біля символічної могили отець 
Михайло та отець Роман відслу-
жили панахиду за всіх, хто поклав 
свої голови за Україну колись і 
сьогодні. Після панахиди до слова 

запросили перших членів Народ-
ного руху у Настасові Володимира 
Ракочого та Михайла Доброволь-
ського, які закликали молодь бо-
ротися за свої права і свободу. 
Настасівський сільський голова 
Дарія Блащак звернулася до при-
сутніх не втрачати надії, молитися 
і вірити, що прийде мир і спокій на 
нашу землю, що розцвіте Україна 
пахучим цвітом. Побажала Дарія 
Павлівна всім єдності, адже “в єд-
ності сила народу”. У виконанні 
соліста Тернопільського РБК Ва-
силя Хлистуна прозвучали твори 
“Молитва”,”Йшли селом партиза-
ни”. Соломія Джинджириста вико-
нала пісню ”Україна – це ти”, тріо 
у складі Марії Стислої, Ольги Лап-
чак та Ігоря Гуцайлюка представи-
ло пісні “Вставай народе”,”Діти 

України”. Порадував своїм співом 
дитячий ансамбль “Веселка” (му-
зичний керівник Віра Ридз), зі 
сльозами на очах слухали присут-
ні пісню “Тополя” у виконанні юно-
го соліста Ігоря Гуцайлюка. Соліст 
гурту “Настасівські музики” Павло 
Шкляр подарував музичну компо-
зицію “України син”. На завершен-
ня свята Марія Стисла та Ігор Гу-
цайлюк виконали пісню “Моя 
Україна”, а учасники церковного 
хору разом з дяком Іваном Кура-
шом заспівали пісню “Єднаймося, 
люба родино, хай наша свята 
Україна цвіте, як калина”.   

 
Ольга КУРАШ,  

завідуюча бібліотекою-філією 
села Настасів.

Єднаймося, люба родино

Учасники відзначення 24-ї річниці Незалежності  
України біля могили борцям за волю України у с. Настасів.

Вітаємо із  
45-річчям завідуючу 
дитячим садком 
“Сонечко” с. Рома-
нівка Лесю Зенові-
їну ГАЙДУК, з днем 
народження заступ-
ника голови викон-
кому Романівської сільської ради 
Володимира Петровича КУБІВА.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі!

З повагою — виконком 
Романівської сільської ради.

Вітаємо з днем народження те-
рапевта ТРТМО Володимира  
Петровича БІЛОУСА, медсестер 
ТРТМО Оксану Романівну  
ГЕЦКО, Ольгу Тарасівну КАСІЯН, 
молодших медичних сестер ТРТМО 
Катерину Олексіївну ЩЕРБАК, 
Людмилу Юліанівну СТЕЦОК, 
лаборанта ТРТМО Наталію Ярос-
лавівну ГРИЦИШИН, бухгалтера 
ТРТМО Тамару Валеріївну УНІЯК, 
інспектора з кадрів ТРТМО Ната-
лію Андріївну ГОЛОВКО, сторо-
жа ТРТМО Ольгу Ігорівну ПАСТУ-
ЩАК, водія ТРТМО Ігоря Андрійо-
вича ПОВОРОЗНИКА, лаборанта 
Ігровицької АЗПСМ Галину  
Михайлівну ОНИЩУК, фельдше-
ра ФАПу с. Дубівці Марію Мирос-
лавівну УНІЯТ. 

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 Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя історії 
та правознавства Ольгу Дмитрів-
ну КОСТИК, сторожа школи  
Марію Романівну ДЕРЛИЦЮ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури, колеги з Тернопільської 
центральної районної бібліотеки 
вітають із 45-річчям завідувачку 
бібліотекою-філією с. Великий Гли-
бочок Лілію Анатоліївну  
СЕМЕНИНУ. Бажаємо міцного 
здоров’я, невичерпної енергії, на-
снаги, бадьорості і довгих щасли-
вих років життя, спокою і миру у 
рідному домі. 

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо, 

Благословенні будьте Богом і людьми! 

Колектив Ігровицької АЗПСМ ві-
тає з днем народження лаборанта 
Галину Михайлівну ОНИЩУК.

Хай Матір Божа від зла захищає,

Від горя боронить молитва свята,

Христос хай здоров’я міцне посилає

На довгі, щасливі, благії літа!

Вітаємо з днем народження 
організатора культурно-
дозвіллєвої роботи Тернопіль-
ського районного будинку куль-
тури Галину Владиславівну 
ЗАГРИЧУК, директора будинку 
культури с. Чернелів-Руський 
Людмилу Богданівну МИТУ і 
завідувачку клубом с. Чистилів  
Надію Богданівну РЕМУС. Від 
усієї душі бажаємо Вам міцного 
здоров’я, удачі, справжнього 
людського щастя. Нехай здій-
сняться всі творчі задуми, а гар-
ний настрій додає наснаги на 
професійній ниві.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — працівники відділу   
культури Тернопільської РДА,  

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.


