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Парох с. Байківці о. Віталій Дзюба та громада Тернопільського району під час освячення меморіального стенду
героям Небесної Сотні біля будинку Тернопільської районної ради на майдані Перемоги, 1, у м. Тернопіль.

●●Позиція

“Один народ – одна
Україна” —
урочистості з нагоди
Дня Соборності
в БК с. Байківці.

14 стор.

Перевірені рецепти
смачних салатів
— у “Порадниці”.

З

Нація потребує Учителя

азвичай, багато слів
про вчителя кажемо,
чуємо, читаємо 1-го
вересня, на День вчителя в жовтні, наприкінці
навчального року та у період
іспитів… Державницька політика 2014-го стосовно вчителів спричинила мої роздуми
про Учителя загалом та його
життя сьогодні зокрема, про
що хотілося б поговорити відразу ж з настанням 2015-го.
Можливість втрати надбавки за
престижність роботи вчителя та її
збереження завдяки свідомим депутатам на Тернопіллі, як видима
частина айсберга – проблеми учительства в нашому нинішньому
українському суспільстві. Пан вчитель, пані вчителька впродовж сторіч в Україні було одним з найгідніших звертань, виявом поваги та

глибокого пошанівку… Нинішнє
становище учительства, м’яко кажучи, змінилося. Не вдаючись до
глибокого аналізу причин упадку
авторитету учительської справи
(це тема для глобального дослідження світлих умів у країні), кожен
на своєму місці робімо все для того, аби мовлене слово “вчитель”
було і промовлено, і почуто в повазі. Адже в нашій країні, де вчиться кожна дитина, вчитель – це мірило нашого майбутнього.
Мудрий німецький державний
діяч ХІХ ст. Отто фон Бісмарк
стверджував те, що є дуже показовим нині в нашій Україні. “Війни
виграють не генерали, війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священики”, — писав німець.
Розуміємо, про що йдеться, коли
промова перед боєм на передовій
капелана, дух Шевченка в серці
вояка, зароджений ще за шкільною

www.lanclaas.com.ua

партою, жертовність побратима
давали сили жити і перемагати у
той час, коли мовчали генерали …
Наших хлопців на Сході надихають
Учителі Великої Ідеї та Великого
Характеру…
Від правильного виховання дітей залежить становище усього
народу. Школа – це майстерня, де
формується думка підростаючого
покоління. Вчитель у школі має жити, творити, а не виживати. Доречно згадати слова Януша Корчака:
“Змушений
приховувати
і
обминати труднощі, вихователь
легко може деморалізуватися, стати лицемірним, розчаруватись і
розледачіти… Виникають скарги
на невдячну працю: якщо Бог хоче
когось покарати, то робить його
вихователем”. Звісно, це було мовлено з долею гіркої іронії. Ми ж
маємо потурбуватись про покращення умов для праці вчителя.

Потішило, що в кінці 2014-го року Тернопільській районній владі
вдалося реалізувати рішення про
виплати у повному обсязі зарплатні
учителям району, а також вдалося
виплатити надбавку за “престижність”, і не мінімально чи вибірково
від 0,01% — 20%, як дозволяє чинне
законодавство, а максимально, не
поділяючи викладачів на “чорних” і
“білих”. Реалізація цього рішення
далася нелегко, але вчителі отримали кошти. Значною мірою це заслуга депутатів-свободівців, які, незважаючи на низький рівень підтримки громади на нещодавніх виборах, продовжують відстоювати
інтереси людей на місцях. За що їм
дяка від учительства району та побажання перемоги у політичній боротьбі на благо народу.
Зеновій МОГИЛЬСЬКИЙ,
вчитель, с. Дубівці.

Наша
сторінка
www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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Панорама подій
●●Урядовий портал

●●Героям слава!

Майдан і його продовження
Ірина ЮРКО.
Фото автора.
Молитвою розпочалося відкриття меморіального стенду
героям Небесної Сотні біля
Тернопільської районної ради 22 січня, у День соборності України. Десятки людей
прийшли вшанувати пам’ять
загиблих на Майдані в Києві
рік тому, запалити свічу
пам’яті, покласти квіти до
меморіалу.
Меморіальний стенд освятив
парох села Байківці о. Віталій Дзюба і разом з присутніми прочитав
молитву за душі полеглих героїв.
“Боротьба продовжується, — сказав, звертаючись до присутніх
о. Віталій Дзюба. — Знову гинуть
люди. Але сьогодні люди вже зі
зброєю у руках, а тоді ще з голими
руками здобувати свободу пішли
кращі з нас. Нині не маємо права
не завершити цю справу до кінця,
не маємо морального права здаватися, не маємо права не боротися,
тому що Бог велів захищати свою
Батьківщину. Найважливіше, що
ми можемо зробити для загиблих

героїв — для всієї Небесної Сотні і
тих, які гинуть на Сході України, —
молитися”.
Того дня до присутніх звернулися заступник голови Тернопільської районної ради Роман
Наконечний, перший заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Богдан Лихий, громадський діяч Василь Івасечко, які
пригадали свої важкі будні на Майдані в Києві, коли полягли перші
герої Небесної Сотні.
— Цей меморіальний стенд
створений у пам’ять про людей, які
розкрили нам очі, які змусили нас
подивитися на це життя зовсім поіншому, — сказав Роман Наконечний. — Герої Небесної Сотні своїм
прикладом показали, як треба сьогодні відстоювати незалежність,
любити Україну, свій народ з його
цивілізаційним вибором.
За словами Богдана Лихого,
цим меморіальним стендом увічнюємо пам’ять тих людей, які беззбройні стояли на Майдані, але з
вірою в Україну і Бога. “У той час,
коли окремі сили будували злочинний режим, допомагали йому грабувати Україну, молоді хлопці та
дівчата вийшли на Майдан, по-

●●На поверхах влади

встали проти режиму і повалили
його, — сказав Богдан Лихий. —
Але, на жаль, Майдан ще не переміг, бо сьогодні те, що відбувається на Сході, є його продовженням.
І хто сьогодні виборює незалежність на Сході? Майданівці, бійці
Національної гвардії та добровольчих батальйонів”.
— Вони назавжди змінили нашу
Україну і самих українців, підняли
наш національний і патріотичний
дух, — сказав Василь Івасечко. —
На їхньому прикладі будемо виховувати нові покоління патріотів.
Біль втрати близької людини
та вдячність всім, хто пам’ятає
героїв Майдану, звучали того дня
у піснях вокалістки Тернопільського районного будинку культури Ольги Стадник та керівника
гуртків клубу с. Біла Людмили
Червінської.
За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я України, під час масових акцій у Києві
та інших містах України загинули
внаслідок поранень 105 людей.
Чимало з цих загиблих героїв були родом з Тернопільщини. Нехай
пам’ять про них буде вічною.
Слава Україні! Героям слава!

Перспективи децентралізації
26 січня у Верховній Раді
України відбулося розширене засідання Консультативної ради з питань місцевого
самоврядування. Учасники
засідання обговорили стан і
шляхи законодавчого і фінансового забезпечення децентралізації влади. У заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування всіх рівнів, голови профільних парламентських комітетів, члени
Кабінету Міністрів, представники Адміністрації Президента України, члени
української делегації Конгресу місцевих та регіональних рад Ради Європи, експерти з питань децентралізації
та
територіальної
організації влади.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, звертаючись до учасників засідання,
наголосив на необхідності якнайшвидшого реформування системи місцевого самоврядування та
проведення децентралізації влади: “Багато хто говорить про те,
що війна — не час для проведення реформ, а децентралізація
влади послабить нашу країну. Я
категорично з цим не погоджуюсь, оскільки якісна система
управління, ініціативи на місцях,
на рівні громад, районів і областей, які сьогодні сприятимуть
розвитку нашої держави, мають
бути реалізовані, а для цього потрібно змінити систему”.
Володимир Гройсман сказав,
що метою цієї зустрічі є напрацювання “плану дій спільної роботи, яка має привести до чітких
зрозумілих реформ у сфері місцевого самоврядування”. За словами Голови Верховної Ради,
“нинішню систему місцевого самоврядування потрібно змінити,
змінити швидко, професійно і
якісно”. Володимир Гройсман
зазначив, що в жовтні цього року
чергові місцеві вибори мають
пройти на новій основі, і для цього “потрібно рухатися дуже інтенсивно, але виважено і чітко”.
Про фінансове забезпечення
децентралізації влади доповів
перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський. Член Комітету з питань бюджету, народний депутат Анатолій Матвієнко у
виступі зазначив: “Якщо сьогодні
відповісти на запитання, чому ми
такі бідні, то маємо відповісти,
що в країні надмірна централізація. Якщо говорити про завдання, які першими стоять після корупції і війни, то децентралізація
і є тим головним завданням,
яким ми можемо поправити суттєво ситуацію. Однією з найбільших проблем у централізації є

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.
децентралізація бюджетів, або
фінансова спроможність”.
За словами Анатолія Матвієнка, Комітет із питань бюджету
вважає, що в Бюджетному кодексі зроблені серйозні кроки до децентралізації. “Комітет підтримував і буде підтримувати амортизаційні речі, закладені в бюджеті,
які будуть давати можливість реагувати на виклики, які ми не передбачали. Тому протягом трьох
років встановлюється стабілізаційна дотація”, — сказав він.
За його словами, запровадження радикальних змін вже в
2015 році висвітлило безліч проблем у самоврядуванні сіл, селищ, малих містечок, зокрема,
щодо наповнення їх бюджетів новими доходними джерелами.
“Податок на нерухоме майно,
місцевий акциз прямо залежать
від найшвидшої імплементації
прийнятих змін до Податкового
кодексу. А до Верховної Ради ще
не подано законопроект про перелік адміністративних послуг,
який також є базою формування
місцевих бюджетів”, — сказав
Анатолій Матвієнко.
Народний депутат повідомив,
що до Комітету з питань бюджету
надходять звернення від органів
місцевого самоврядування щодо
необхідності розв’язання низки
методологічних
питань,
пов’язаних із передачею власності та коштів. “На такі виклики
необхідно оперативно реагувати
виконавчій владі. Але поки що
такої оперативності ми не бачимо”, — зазначив Анатолій Матвієнко і додав, що “бюджетна децентралізація, зрозуміло, не може бути ефективною і самостійною реформою, вона має здійснюватися в системі з іншими
реформами. Обов’язково мають
бути галузеві реформи освіти,
охорони здоров’я, культури, со-

ціального забезпечення. Наступною в цьому переліку мусить бути адміністративно-територіальна
реформа”.
На думку народного депутата,
сьогодні краще розглядати не
добровільне об’єднання, а розукрупнення районів. Анатолій Матвієнко застеріг: “Якщо ми підемо
на добровільне об’єднання громад, то об’єднається відсотків
10, можливо 20, а решта не
об’єднається. Ми знову не будемо розуміти, як організуємо владу. Тут потрібні радикальні дії,
зокрема, на базовому рівні. Нам
потрібно радикально змінювати
ситуацію в державі”.
Учасники засідання наголошували на доцільності Верховній Раді невідкладно розглянути проекти
законів про засади державної регіональної політики та про добровільне об’єднання територіальних
громад, а також прискорити підготовку нової редакції Закону “Про
вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів”.
Кабінету Міністрів спільно з
членами Консультативної ради,
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування
рекомендовано
проводити
роз’яснювальну роботу в територіальних громадах, місцевих радах усіх рівнів щодо практичного
застосування змін до законодавства, спрямованих на фінансове
забезпечення місцевого самоврядування та децентралізацію
влади. При цьому вважати за доцільне органам державної влади
налагодити ефективний діалог з
місцевими радами, об’єднаннями
органів місцевого самоврядування, іншими інститутами громадянського суспільства.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Надзвичайна ситуація
на Донбасі і в державі
Уряд України прийняв рішення
про запровадження режиму
надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей, режиму підвищеної готовності на всій території України та створення
Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Про це 26
січня під час виїзного засідання уряду в ДСНС України повідомив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
“Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про
визнання надзвичайної ситуації на
державному рівні. Урядом України
прийнято рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації на територіях Донецької та Луганської областей”, — наголосив
Глава уряду. Поряд із цим, на всій
території держави запроваджується
режим підвищеної готовності.
“Прошу не плутати це з надзвичайним станом і воєнним станом,
які вводяться рішенням парламенту.
Наше рішення спрямоване тільки на
одне — всі повинні працювати двадцять чотири години на добу і сім
днів на тиждень”, — підкреслив
Арсеній Яценюк. “Мета прийняття
цих рішень — повна координація
діяльності всіх органів влади заради
гарантій безпеки громадян і цивільного захисту населення”, — наголосив Прем’єр-міністр.
Уряд України прийняв рішення
про створення Державної комісії з
надзвичайних ситуацій. Головою
Державної комісії з надзвичайних
ситуацій є Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк, заступниками —
віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій
Бочковський.
Арсеній Яценюк повідомив, що
уряд ухвалив рішення про створення регіональних координаційних
центрів з надзвичайних ситуацій:
“В кожній області за аналогією з
Державною комісією з надзвичайних ситуацій під керівництвом голови обласної державної адміністрації
створюється відповідна регіональна
комісія з надзвичайних ситуацій”.
Глава уряду наголосив, що завдання державної і регіональних
комісій — інвентаризація всіх
об’єктів цивільного захисту. Кабінет
Міністрів видасть спеціальне розпорядження, яке доручає Державній
службі з надзвичайних ситуацій
провести перевірку всіх об’єктів цивільного захисту.
Ще одне завдання комісії, за
словами Глави уряду, — формування єдиного запиту на постачання матеріально-технічних цінностей. Арсеній Яценюк звернувся до
керівників обласних державних
адміністрацій сформувати такі запити на рівні областей: “У цьому
єдиному реєстрі запитів повинна
бути
інженерна
техніка,
матеріально-технічне і речове майно, ліки, харчування”. Арсеній
Яценюк доручив голові ДСНС
Сергієві Бочковському розпочати
формування єдиного запиту щодо
інженерної техніки, оскільки “терористи знищили десятки одиниць
інженерної техніки служби з надзвичайних ситуацій”.

Глава уряду звернувся до міністра охорони здоров’я Олександра
Квіташвілі разом із Держрезервом з
проханням провести інвентаризацію складів і невідкладно подати
уряду рішення про розбронювання
цінностей державного резерву,
в тому числі лікарських засобів і медичних препаратів.
“Після того, коли Державна
служба з надзвичайних ситуацій
узагальнить увесь запит на медикаменти, прошу Міністерство охорони
здоров’я звернутися до наших західних партнерів і міжнародних
організацій про надання додаткової
гуманітарної допомоги у вигляді тих
ліків і медичних засобів, які потрібні
для ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації”, — наголосив Арсеній
Яценюк.
Прем’єр-міністр доручив Державному резерву разом із Міністерством аграрної політики та продовольства України і ПАТ “Аграрний
фонд” невідкладно отримати заявки
на харчування від Державної служби з надзвичайних ситуацій, “перевірити, що реально, а не на папері,
є на елеваторах і на складах”.
“Держрезерву — розбронювати
цінності. Міністерству фінансів —
виділити додаткові кошти з резервного фонду на матеріально-технічне
забезпечення Служби з надзвичайних ситуацій та державного резерву. Міністерству АПК через аграрний фонд — забезпечити потребу,
якщо така потреба буде в продуктах
харчування, в першу чергу в борошні і зернових”, — доручив Глава
уряду.
“Сьогоднішнє рішення означає,
що в країні створена єдина система
захисту громадян. Державна комісія
з надзвичайних ситуацій разом із
відповідними регіональними комісіями несе всю повноту відповідальності за стан справ у кожній окремо
взятій області”, — наголосив
Арсеній Яценюк.
Арсеній Яценюк доручив у щоденному режимі інформувати громадян про стан безпеки, наголосивши на необхідності проведення
навчань із цивільного захисту громадян: “У школах, лікарнях, у всіх
засобах масової інформації по всіх
областях чітко, в щоденному режимі
інформувати громадян про стан
безпеки, що робити у випадку настання надзвичайної ситуації, куди
дзвонити, куди їхати. Інформувати
громадян про наявність матеріальнотехнічних запасів, ліків, харчування,
техніки”. Арсеній Яценюк звернувся
до керівників ОДА сконцентрувати
наявні ресурси для приведення у
відповідність споруд цивільного захисту, щоб їх можна було експлуатувати.
Прем’єр-міністр повідомив, що
засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій буде проводитися на регулярній основі. Заступник Голови Комісії проводитиме
оперативні наради в щоденному
режимі. Комісія, за словами Глави
уряду, прийматиме “необхідні рішення, спрямовані тільки на одне
— безпека людини, безпека кожного громадянина”. “Ми повинні
захистити людей. Для цього збудована вся державна машина”.
Цивільні громадяни при введенні режимів надзвичайної ситуації та
підвищеної готовності не набувають додаткових обов’язків і не
здійснюють жодних додаткових заходів.
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●●Місцеве самоврядування

Анатолій Кулик:

“Головне — шукати
можливості, як зробити”
Україні передбачено збереження
Тернопільського
району як адміністративної одиниці? Його межі
зміняться?
— Один з авторів Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні
Юрій Ганущак передбачає утворення в Тернопільській
області трьох раГолова Тернопільського обласного
йонів – північного
відділення Всеукраїнської асоціації
Кременецького,
сільських і селищних рад, Байковецький
центрального Терсільський голова Анатолій Кулик.
нопільського
та
“Небезпека поразки в боротьбі
південного Чортне повинна утримувати нас від підківського. Існує припущення щодо
тримки тієї справи, яку ми вважаєутворення п’яти районів. Усе залемо правильною”.
жить від закону щодо добровільноАвраам Лінкольн, го об’єднання територіальних гро16-й президент США. мад, який ще не прийнятий.
Вважаю, після об’єднання гроРеформа місцевого само- мад Тернопільський район заливрядування неодноразово
шиться, однак у його межах будуть
анонсувалася у вітчизняному частини інших районів. Ймовірно, у
уряді. З приходом у 2014 ро- цю територіальну одиницю увійде
ці влади від народу в бага- Зборівський район. Серед варіантьох є великий сподів, що тів є об’єднання за прикладом
реформа все-таки відбудеть- №165 виборчого округу. Втім, це
ся. З центральних засобів лише приблизні варіанти, адже на
масової інформації спорасьогодні не існує чіткої концепції
дично звучать звернення ви- щодо формування нової моделі
сокопосадовців, зокрема,
Тернопільського району.
Президента Петра Порошен— Які критерії визначатимуть
ка, Прем’єр-міністра Арсенія спроможність майбутніх центрів
Яценюка щодо впроваджен- об’єднаних громад, власне, буня певних кроків, аби місце- ти цими центрами?
ве самоврядування в Україні
— Критерій номер один – спронарешті запрацювало. Роз- можність до бюджетонаповнення.
роблена і представлена ши- 64 стаття Бюджетного кодексу обірокому колу громадськості
цяє об’єднаним перспективним
Концепція
реформування громадам повернення у місцевий
місцевого самоврядування бюджет 60% ПДФО, 10% податку
та територіальної організації
на прибуток підприємств, акцизвлади в Україні була затвер- ний податок, земельний податок,
джена ще у 2009 році. Про
які є левовою частиною місцевих
особливості
можливого
бюджетів. Перспективний центр
впровадження реформи ми повинен мати лікарську амбулатозапитали в голови Тернопіль- рію, швидку медичну допомогу,
ського обласного відділення школу, дитячий садок, пожежну.
Всеукраїнської
асоціації
— Якою ви бачите ідеальну
сільських і селищних рад,
модель
добровільного
Байковецького
сільського
об’єднання органів місцевого
голови Анатолія Кулика.
самоврядування у Тернопільському районі?
Тернопільщина
— Законопроект про добровільз трьох районів?
не об’єднання територіальних гро— Анатолію Романовичу, у мад уже пройшов перше читання у
Верховній Раді України. У законоКонцепції реформування місцедавчому документі для другого чивого самоврядування та територіальної організації влади в тання є один момент, з яким ми,

сільські та селищні голови, не погоджуємося. Законопроект передбачає великий пакет повноважень
на органи місцевого самоврядування, але щодо фінансування у 12
статті законопроекту зазначено,
що держава надаватиме підтримку
новоствореним територіальним
громадам згідно з перспективним
планом розвитку території. Простими словами, цей “перспективний план” скасовує “добровільність” як таку, оскільки він розроблятиметься в обласних держадміністраціях.

На теренах
Тернопільського
району буде п’ять
об’єднаних громад?
— Знаю, днями Ви спілкувалися з сільськими та селищними головами Тернопільського
району
щодо
можливого
об’єднання громад. Які результати?
— Діалог на цю тему триває
давно і, вважаю, має добру перспективу. Поки що ми зупинилися
на потребі утворення на теренах
Тернопільського району п’яти громад із середньою кількістю населення у кожній з них від дев’яти до
п’ятнадцяти тисяч осіб.
— Яким може бути новий
устрій влади на місцях?
— Територіальна громада шляхом виборів визначить адміністративний центр. Від назви села чи
селища, яке буде цим центром,
походитиме назва об’єднаної територіальної громади. Після затвердження обласною держадміністрацію перспективного плану
об’єднання будуть призначені вибори депутатів (в межах 30 депутатів) та голови громади. Кожне
окреме село матиме свого старосту, який працюватиме за контрактом із виконавчим комітетом територіальної громади, представлятиме інтереси громади на сесії.
— Поширена думка: щоб реформи пішли, відбувалася децентралізація, необхідно змінювати багато положень Конституції і кардинально — законодавчу базу. Чи справді без
цього кроку не можна й ступити?
— Не погоджуюся з тими, хто
каже про необхідність змінювати
багато положень Конституції та
приймати цілий пакет законів. Більшість реформ можна розпочати
вже за нинішньої Конституції. Конституційні зміни потрібні тільки для
запровадження виконкомів район-

●●Точка зору
Свою позицію щодо реформування
місцевого
самоврядування
та
територіального устрою влади ми
запросили висловити представників
органів місцевого самоврядування
Тернопільського району.
Роман МАЦЕЛЮХ,
голова
Асоціації
сільських і селищних рад Тернопільського району, Великобірківський селищний
голова:
“Однозначно – реформування необхідне Україні як умова
повноцінного розвитку. Однак усім треба
бути готовими і до неприємних наслідків.
Унаслідок укрупнення багато людей залишаться без роботи. Якщо взяти до уваги
приклад Польщі, досвід децентралізації
якої нині вважається одним з найуспішніших, її адміністративно-територіальна реформа супроводжувалася гострою політичною кризою. Позитивні результати
з’явилися згодом. Наразі державна влада
вищого рівня повинна запропонувати людям, які залишаться без роботи, якийсь
вихід.
Щодо самого процесу реформування
місцевого самоврядування в Україні існує
два сценарії – добровільний або директивний. Якщо добровільного об’єднання
не відбудеться, згідно з директивним пла-

ном, попередньо розробленим у Тернопільській ОДА, нинішні населені пункти
Тернопільського району увійдуть до двох
центрів – м. Тернопіль та смт. Великі Бірки. Відомі уже і чіткі варіанти цього розподілу: 18 сіл (Ангелівка, Баворів, Білоскірка,
Грабовець, Дичків, Жовтневе, Застав’є,
Застінка, Костянтинівка, Красівка, Малий
Ходачків, Романівка, Ступки, Товстолуг,
Чернелів-Руський Тернопільського району
та три села Збаразького району – Галущинці, Романове Село, Киданці) приєднаються до селища Великі Бірки із загальною чисельністю населення об’єднаної
громади 14 820 осіб, інша частина сіл
Тернопільського району, ймовірно, увійде
до м. Тернополя. За словами експертів, у
Тернопільській області буде три райони і
51 об’єднана громада”.
Руслан ЛАЗОРКО,
Петриківський сільський голова: “Важко визначити, коли
децентралізація
в
Україні перейде у
реальну площину,
адже війна унеможливлює ефективність
будь-яких реформ.
Мені відомо, що,
згідно з перспективним планом Тернопільської облдержадміністрації, приміські
села Тернопільського району заплановано
об’єднати з Тернополем. Однак ні депутати, ані виконавчий комітет Петриківської

них і обласних рад. У міністерстві
нині готуються необхідні законопроекти, якими вирішується більшість
питань
упорядкування
адміністративно-територіального
устрою, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання місцевого розвитку в межах чинної
Конституції.
— Чи готові громади Тернопільського району до нової
моделі
адміністративнотериторіального устрою?
— У повній мірі не готові. Для
цього ми й працюємо зараз. Реформа місцевого самоврядування
повинна створити чинники, за яких
кожна територіальна громада буде зацікавлена у створенні нових
робочих місць і збільшенні надходжень до місцевого бюджету. Це
означає, що частина тих податків,
які надходять до центрального
бюджету сьогодні, після реформи
повинна зараховуватися і залишатися у місцевих бюджетах. Це буде особиста зацікавленість громад, органів місцевого самоврядування створювати умови для
розвитку підприємництва на своїх
територіях.

“Інгредієнти”
бюджету-2015
на місцях
— Чи такі об’єктивні обставини, як втрата з 1 січня ц. р. бюджетами першої ланки податку
на доходи фізичних осіб (ПДФО),
відповідно до внесених до Бюджетного кодексу України змін,
свідчать про те, що проект децентралізації перестає цікавити
політичну еліту країни? Яке значення цього податку в сільському бюджеті?
— Так, з децентралізацією влада найвищого рівня справді не поспішає. Однак я б не акцентував на
небажанні влади її застосовувати.
Ми готові зачекати з децентралізацією, поки не закінчиться війна в
Україні.
Для Байковецької сільської ради, приміром, ПДФО і так не був
важливим, адже 90% цього податку складали вилучення до бюджетів вищого рівня. Нині в Україні
більше сільських і селищних громад, неспроможних наповнювати
місцеві бюджети, ніж тих, що можуть це робити. Формування бюджету сільської ради, згідно з Бюджетним кодексом України, у 2015
році відбуватиметься за рахунок
найважливішого податку – земельного (у кого є нова нормативна
грошова оцінка земель, той заробить), 5% вартості акцизних това-

сільської ради, мої колеги — сільські голови Тернопільського району не підтримують цієї ідеї. Досвід Кутківців і Пронятина,
які свого часу увійшли в склад Тернополя,
сумний – ці території практично не розвиваються. Переконаний, об’єднання повинне відбуватися за результатами громадських обговорень, враховуючи позицію
кожного громадянина”.
Дмитро ФЕДОРЧУК, Шляхтинецький
сільський
голова:
“Ця реформа дуже потрібна, адже нинішня
кількість сільських і
селищних рад нерентабельна для України.
Однак багато знаків
запитання є в процедурі
можливого
об’єднання. Навряд
чи в нас пройде польський варіант реформування місцевого самоврядування. Сільським головою я працюю з 1984 року. На
початку моєї кар’єри місцеве самоврядування виправдовувало себе, на балансі
сільської ради були школа, медпункт,
клуб, пошта. Сільська рада затверджувала
людей на керівні посади у цих закладах,
тут виплачували зарплату. Після того, як
держава зупинила діяльність колгоспів,
сільські ради втратили свої реальні повноваження як такі.
За нинішніх обставин Шляхтинецька
сільська
рада
самодостатня.
Адміністративно-територіальна реформа

рів (виграють приміські села), податку на нерухомість. Податок на
нерухомість для фізичних осіб увійде в практичне застосування у
2016 році, для юридичних – цьогоріч. До слова, юридичним особам
буде легше, ніж фізичним (тобто
не підприємцям), позаяк від податку на нерухомість звільняється нежитлова нерухомість, яка використовується суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність у
малих архітектурних формах та на
ринках, а також будівлі промисловості, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності. Для фізичних осіб цей
податок становитиме дві, три або й
більше мінімальних зарплат – залежно від позиції депутатського
корпусу рад, які мають право регулювати величину податку на нерухомість.
— Хто повинен стати генератором змін щодо децентралізації?
— Ініціативні сільські, селищні
голови, територіальні громади. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні передбачає здійснення п’яти основних кроків: визначення територіальної основи
органів місцевого самоврядування
та органів виконавчої влади, розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування
різних рівнів, розмежування повноважень між органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади, визначення за
кожним рівнем органів влади необхідного обсягу ресурсів та встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування перед виборцем і державою. Це те, що
зробить наші територіальні громади дієздатними, дозволить їм самостійно приймати рішення щодо
розвитку своїх територій, бо хто, як
не громади, краще знають, що і як
необхідно зробити для того, щоб
кожен мешканець отримував якісні
послуги і можливість самореалізації.
— Плани справді амбіційні.
Хочеться лише побажати нам
усім, щоб зміни були на користь
людям.
— Програми цілком здійсненні.
Головне — шукати можливості, як
зробити, а не знаходити причин,
чому задумане не може стати реальністю.
Підготувала Ірина ЮРКО.

спрямована на те, щоб держава позбулася неефективних сільських рад. Щодо
можливого об’єднання з певним адміністративним центром, мені більше імпонує
“союз” із с. Байківці, ніж з містом Тернопіль”.
Володимир
ГУЛЬ, Лозівський
сільський голова:
“Сьогодні у територіальних громадах
існує острах щодо
проведення реформування місцевого
самоврядування та
територіальної
організації влади.
Люди бояться, що
після укрупнення фінансування віддалених від центру сіл відбуватиметься несправедливо, незрозумілі принципи майбутнього бюджетного механізму. У мене
є сумнів щодо ефективності об’єднання
громад аж по 10 тис. жителів. На мою
думку, така кількість завелика, щоб працювати ефективно. Оптимальним вважаю
укрупнення громад по 5 тис. осіб у межах
п’яти сіл – це б забезпечувало рівномірну
кількість депутатів, голосів по кожному
селу, справедливе фінансування. Як підказує досвід укрупнених свого часу колгоспів, села, з яких забрали виробничі
одиниці, залишилися практично без будьяких ресурсів. Що буде з селами без
сільських рад? Риторичне питання”.
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●●До джерел

Повернутись до рідного дому
Олександра ЛІСОВСЬКА,
завідуюча відділом
обслуговування Тернопільської
центральної районної
бібліотеки.
Тернопільська земля славиться талановитими людьми. Під час
Різдвяних свят відвідала селище
Великі Бірки, в якому народилася
Ольга Михайлівна Горбатюк. Пані
Ольга сьогодні пенсіонер, але багато років працювала на мистецькій ниві. Ольга Михайлівна – викладач кафедри українського народного співу, фольклору, народних інструментів Київського національного університету культури і
мистецтв, диригент симфонічного оркестру. Ольга Михайлівна —
родичка монахині Катерини Шумейко, однієї із героїчних постатей книги Богдана Головина
“Христові обручниці”.
Катерина Шумейко (монаше
ім’я Касіяна) народилася у Великих Бірках у 1919 р. в урочищі Загребелля. За свідченнями пані
Ольги, вона була молодшою, згодом старшою сестрицею у церкві

Зустріч працівників Тернопільської ЦРБ з Богданом Петровичем Головиним
та Ольгою Михайлівною Горбатюк, яка відбулася в приміщенні центральної бібліотеки.

св. Параскевії, згодом вступила в
монастир, присвятила своє життя
Богові. Ця книга про земний тернистий шлях сестер-монахинь,
позначений живим свідченням віри.
Автор книги Богдан Петрович
Головин та Ольга Михайлівна
Горбатюк завітали у центральну
бібліотеку, що у Великих Бірках.
Пані Ольга поділилася спогадами, розповіла про видатних людей, з якими звела її доля. Це відомі композитори
Микола
Колесса, Станіслав Людкевич,
Анатолій Кос-Анатольський та ін.
Присутніх зачарувало знайомство
з талановитою музиканткою,
фольклористом. Ольга Михайлівна продекламувала вірш “У Кіоті
на престолі золота хатинка…”,
якого навчила її тітка Катерина
у дитячі роки.
Зустріч була цікавою та зворушливою, прикрашеною уривками
народних пісень, гуморесок. Ще
надовго залишиться у пам’яті присутніх зустріч з талановитою землячкою. Щиро сподіваюсь, що такі
зустрічі стануть традиційними.

●●Від Миколая до Стрітення

●●Служба 102

Незабутнє Різдво на Херсонській землі

Діють
посилені
наряди
міліції

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА,
студентка ІІІ курсу,
відділення “Журналістика”
ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Зима завжди приносить у душі людей світло та радість,
адже дарує нам веселощі
Нового року та диво Різдва
Христового. Поділитися радістю світлого свята — народження Ісусика, заспівати колядки з Тернополя у незвідані
простори Херсонської землі
відправились учасники Товариства українських студентівкатоликів “Обнова” .
Дев’ять “обновлян” (у тому числі
і автор цих рядків), залишивши свої
домівки на час Різдвяних свят, прихопивши з собою смачний торт з
написом “Обнова-Херсон — 2015”,
вирушили 5 січня у Херсон.
Дорогою колядували аж до самого прибуття. Різдвяна коляда не
залишила байдужим жодного пасажира. Незважаючи на те, що у до-

лія
Великого,
у
м. Херсон, в якому провели два дні. Залишивши свої речі, у захопленні помчали оглядати Херсон. Ми побували
в центрі міста, де розташована Різдвяна шопка, мали змогу милуватися новорічною ялинкою, відвідали церкву
Різдва Богородиці, зробили пам’ятні світлини,
прогулялися скверами і
набережною Дніпра.
На Святвечір мали
спільну молитву та святкову пісну вечерю із
отцями та братами монастиря. Хоча ми були
далеко від дому і своїх
рідних, але під час вечері панувала домашня
атмосфера. Ніч перед
Різдвом була плідною:
спілкувалися з римокатолицькими сестрами, розділили з отцем

У зв’язку з ситуацією, яка
склалася на Сході України,
з метою недопущення терористичної загрози та у
зв’язку із збільшенням квартирних крадіжок на території Тернопільського району,
а також задля забезпечення
належного правопорядку та
безпеки жителів Тернопільського району працівники
міліції Тернопільського району працюють в посиленому режимі несення служби.
Правопорядок у населених
пунктах району забезпечуватимуть посилені наряди
міліції.

Учасники Товариства українських студентів-католиків
“Обнова” з херсонськими волонтерами.

“Обновляни”, жителі м. Скадовська
та бійці Тернопільського батальйону “Збруч”.
розі були вночі, люди не спали, а
приєднувалися і просили заколядувати ще з ними. Через коляду на
Різдвяні свята кожна людина може
впустити в своє серце новонародженого Ісуса.
Херсон зустрів нас промінчиками
сонця. Приємне враження справив
випадок з мамою, яка зустрічала
свого сина: “О, синку! Дивися —
вертеп приїхав! Чому ти не привіз
мені вертеп? Або хоча б Різдвяну
зірку?” — “Я тобі каву привіз”.
Опісля нас привітно зустріли в
монастирі святого рівноапостольного Володимира Великого, заснованого отцями Чину Святого Васи-

Макарієм радість народження Ісуса,
тричі провели репетицію нашого
виступу, підготували костюми.
Різдво розпочалося із святкової
Літургії у стінах холодного, але зігрітого теплими словами-вітаннями
отця-ігумена Макарія храму Володимира і Ольги. Цього ж дня з колядою і з вертепним дійством завітали у храм Різдва Пресвятої Богородиці у с. Зеленівка Херсонського
району, побували у дітей-сиріт,
яким не лише показували вертеп, а
забавлялися піснями, під які виконували всі разом рухи. Дітки обдарували нас солодощами. Ми, “обновляни”, цю поїздку запам’ятаємо

назавжди, та особливо — Євген
Зігмунт, який на час поїздки відзначив день народження. Привітали
його піснями і солодким тортом.
Увечері, зібравши свої речі, вирушили у м. Скадовськ Херсонської
області “каралєсить з ряженимі”, як
казала тутешня молодь. У Скадовську нас гостинно приймала пані
Ольга Іванова (родом із міста Рівного).
У другий день Різдвяних свят, 8
січня, ми репрезентували свій вертеп і потішили своєю присутністю
парафіян церкви св. Юрія м. Скадовськ. Нас щедро обдаровували
за коляду. Виступали перед парафіянами церкви Пресвятої Бого-

родиці, своє вертепне дійство показали у Скадовській міській раді,
потішили Різдвяною колядою пацієнтів Скадовської міської лікарні.
Найбільш приємно було побувати
в гостях у наших захисників — бійців Тернопільського батальйону
“Збруч”. Почувши, що ми з Тернополя, бійці радо зустрічали нас,
дякували, що відвідали їх. Поособливому тепло лунала коляда
для наших бійців, адже ми з усіх
сил намагалися, аби подумки кожен боєць бодай на мить опинився у рідній домівці. Для добровольців співав дитячий хор з міста
Скадовська. Юні колядники дали
вервички бійцям. Приємно, що
“обновляни” зустріли земляків і
братів по духу. В батальйоні є
хлопці з сіл Тернопільського району — Миролюбівки і Петрикова, які
пригощали нас смачною кутею,
солодким тортом і гарячим чаєм.
Опісля ми відправились на останній цього дня виступ у місцевий
клуб Скадовська.
Завершальним етапом поїздки
був виступ у клубі у с. Птахівка Херсонського району, де відбувся концерт “Україна колядує”. Там ми
представили інсценізацію Святої
вечері і вертепу. Звісно, не обійшлося без цікавих історій. Глядачка, розмовляючи по телефону зі
своєю подругою, запрошувала її
прийти до клубу і подивитися наш
виступ: “Здесь так харашо!”.
Час промайнув швидко, останні
хвилини перебування на Півдні
України добігали кінця. Приємним
сюрпризом став подарунок від
о. Івана — футболки із символікою
храму, щирі слова подяки і прощання. Незабутнє Різдво-2015 на Херсонщині назавжди залишить відбиток у нашій пам’яті та у наших серцях, як оазис радості, доброти,
спокою та душевного тепла.

Допомогти правоохоронцям у
несенні служби зголосилися члени громадських формувань. Відтак членам громадського формування з охорони громадського
порядку визначили маршрути
чергування, пояснили, як поводитися під час виявлення тих чи
інших порушень ознайомили з
оперативною обстановкою, наголосили на дотриманні чинного
законодавства. Чергувати на території Тернопільського району
вийшли
як
піші,
так
і
автомобільні патрулі.
Працівники міліції звертаються до усіх громадян та керівників
підприємств, установ, організацій — у разі виявлення підозрілого предмета на об’єкті: точно
визначте місце перебування підозрілого предмета; опитуванням
очевидців установіть час виявлення предмета; зафіксуйте установчі дані осіб, що знайшли
предмет, і забезпечте їхню присутність до моменту прибуття
оперативно-слідчої групи правоохоронних органів; дайте вказівку не наближатися, не торкати,
не розкривати, не переміщати
знахідку, не заливати її рідиною,
не засипати піском і грунтом, не
користуватися радіо- і електроапаратурою, переговорними пристроями; організуйте евакуацію
персоналу,
використовуючи
маршрути, віддалені від місця
перебування підозрілого предмета; за необхідності організуйте
відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води й
електрики; повідомте про подію
правоохоронні органи, викличте
на об’єкт машини швидкої допомоги і аварійних служб.
За матеріалами
Тернопільського РВ УМВС
України в Тернопільській
області.
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Допомога бійцям АТО –
свята справа
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●●Війна і ми

Наталя ЩУР,
вчитель початкових
класів НВК “Козівківська
ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ”.

“Нехай в Україні буде мир!”,
“Допомога
бійцям!”,
“Повертайтесь живими!” —
ці лозунги чуємо щодня на
роботі, вулиці, в соцмережах.
Люди
збирають
кошти, відправляють ліки,
речі, продукти.
Не стоять осторонь важливої
справи учні НВК “Козівківська
ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ”. Напередодні
Дня св. Миколая діти разом з
вчителями зібрали продукти харчування, солодощі, виготовили
обереги і написали листи бійцям
АТО, в яких слова любові до
Батьківщини, поваги до захисників і побажання їм миру, закінчення воєнних дій та швидкого
повернення додому живими та
здоровими. Наймолодші підготували для військових малюнки.
Вчителі передали воякам свої
подарунки через волонтера
Володимира, який вже кілька разів побував на Сході України. Він
запевняє: бійці завжди чекають
звісточки з рідних домівок.

Учні НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ” готують подарунки бійцям АТО.

●●SOS!

●●Благодійність

Віддай людині
крихітку
себе…
Тетяна ЛЮБАЧІВСЬКА,
педагог-організатор
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
У нелегкий час, коли на Сході
України бойові снаряди розбивають міста, щодня гинуть невинні
люди, кожна небайдужа людина
хоче допомогти постраждалим.
Перш за все тим, хто стоїть на передових позиціях. Майже з кожного куточка України там є хлопці та
чоловіки, які захищають мирних
мешканців. Усе це усвідомлюють і
наші діти, учні комунального закладу Острівської школи, які самі
ініціюють проведення благодійних
акцій зі збору продуктів харчування, теплих речей, медикаментів.
Діти самі пропонують допомогти
нашим співвітчизникам, які знаходяться там, де дуже небезпечно.
Напередодні новорічних свят
діти знову вирішили зробити подарунок військовим та дітям Сходу
України – відправити солодкі подарунки, теплі речі та засоби особистої гігієни. З великою любов’ю
та щирістю учні складали подарунки для своїх однолітків. Батьки та
діти активно долучилися до цієї
акції.
Якщо людина робить якусь
справу без її розуміння, вона не
вкладає в неї свого серця. Тоді це
виглядає або нещиро, або корисливо. Всі добрі справи маємо робити з любов’ю.

Першочергові дії персоналу підприємств,
установ та організацій у разі загрози вчинення
терористичних або диверсійних актів
1. Заходи попереджувального характеру:
— здійснити комплексне обстеження стану надійності охорони
об’єкта, посилити пропускний режим допуску на об’єкт автотранспорту, персоналу і відвідувачів,
проводити ретельну перевірку
ввезеного на об’єкт майна і внесеної ручної поклажі. Для цього
використовувати технічні засоби
(металодетектори, газоаналізатори, дзеркала для огляду автомобілів);
— вжити додаткових заходів
щодо інженерно-технічної оснащеності об’єкта, додатково встановити модернізовані системи сигналізації і відеоспостереження в зонах
підвищеного ризику;
— оснастити телефони об’єкта,
зазначені в офіційних довідниках,
автоматичними визначниками номера і звукозаписною апаратурою;
—у випадку загострення криміногенних обставин у регіоні ввести
чергування співробітників підрозділів безпеки, посилити контроль
за роботою особового складу охорони, регулярно здійснювати перевірки несення служби;
— сформувати у кожній черговій
зміні охорони групи негайного реагування. У ході щоденних інструктажів уточнювати бойовий розрахунок особистого складу, що заступає на чергування, звертати
особливу увагу на доведення оперативної інформації на об’єкті, а
також на необхідність посилення
пильності і підвищення відповідальності співробітників;
—силами співробітників підрозділів охорони і безпеки організувати проведення систематичних обходів і оглядів об’єкта і прилеглої
до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих
предметів і запобігання закладенню вибухових пристроїв, а також
ідентифікації сторонніх осіб, що
виявляють підвищений інтерес до
об’єкта;
— регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не допускати перекриття
шляхів евакуації людей і транспорту;
— ввести в практику систематичне проведення перевірок проходження сигналів оповіщення від

чергової зміни охорони до посадових осіб об’єкта;
—організувати практичні тренування зі співробітниками охорони і
персоналом щодо виникнення
надзвичайної ситуації терористичного характеру;
—провести інструктивні заняття
з персоналом про порядок дій під
час телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами;
— під час укладання договорів
оренди
приміщень
об’єкта
обов’язково включати умови, що
дають право підрозділам безпеки
здійснювати перевірку зданих в
оренду приміщень;
— здійснювати заходи щодо
ретельного підбору персоналу
об’єкта, у тому числі допоміжного
складу. Більш ретельно здійснювати перевірку і допуск на об’єкт
фахівців сторонніх організацій.
2. Під час виявлення підозрілого предмета на об’єкті:
— точно визначте місце перебування підозрілого предмета;
— опитуванням заявника і очевидців встановіть час виявлення
предмета;
— зафіксуйте установчі дані
осіб, що знайшли предмет, і забезпечте їхню присутність до моменту прибуття оперативно-слідчої
групи правоохоронних органів;
—дайте вказівку не наближатися, не торкатися, не розкривати,
не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і грунтом, не користуватися
радіо- та електроапаратурою, переговорними пристроями;
 — організуйте евакуацію персоналу, використовуючи маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого предмета;
— дайте вказівку співробітникам охорони оточити місце розташування предмета та знаходьтеся
на безпечній відстані від нього;
— за необхідності організуйте
відключення побутових і виробничих комунікацій газу, води та електрики;
 — повідомте про подію правоохоронні органи, викличте на
об’єкт машини швидкої допомоги
та аварійних служб;
— не знижуючи рівень охорони
об’єкта, забезпечте можливість

безперешкодного проходу або
проїзду до предмета співробітників і транспорту оперативно-слідчої
групи;
—надайте можливість фахівцям
оперативно-слідчої групи опитати
заявника та інших осіб, які підходили до підозрілого предмета;
— посильте контроль за роботою особового складу охорони по
всьому об’єкту.
3. Під час погрози по
телефону.
Телефон є засобом зв’язку,
який найчастіше використовують
як злочинці (для передачі повідомлень про закладені бомби, захоплення людей і пред’явлення політичних або інших вимог), так і
“телефонні хулігани”, які висловлюють неправдиві погрози. Приймаючи анонімне телефонне повідомлення про можливе здійснення
актів
тероризму
необхідно
пам’ятати, що вони несуть важливу криміналістичну інформацію,
тому в розмові з анонімом необхідно запам’ятати і зафіксувати
якнайбільше даних. Зокрема:
 — зафіксувати дату, час і тривалість анонімного повідомлення;
—місце установки телефону, на
який надійшло повідомлення, його
номер, приналежність конкретному підрозділу і співробітнику;
—під час отримання анонімного
повідомлення
спробувати
“зав’язати розмову” з анонімом і
з’ясувати конкретну інформацію
про його особу, професію, місце
перебування і, якщо можливо, схилити до добровільної відмови від
задуманої акції;
— під час розмови вжити заходів щодо запису фонограми анонімного повідомлення, визначення
номера телефону анонімного абонента шляхом використання технічних можливостей телефонного
апарата. За відсутності таких можливостей через співробітників
спробувати повідомити про анонімне повідомлення службу безпеки (службу охорони) підприємства або телефонну станцію;
— після закінчення розмови з
анонімом негайно повідомити про
те, що трапилося, керівникові
служби безпеки (служби охорони)
для прийняття ними негайних заходів щодо попередження і локалізації можливих тяжких наслідків;

—по пам’яті скласти докладний
опис висловлених погроз або повідомлення про передбачувані акти тероризму, висунуті ультиматуми та інші вимоги;
—усі дані про зміст погроз або
вимог, викладених анонімним абонентом, характеристику його голосу, мови, манеру викладу погроз і
вимог повідомити керівникові
служби безпеки (служби охорони)
підприємства;
— для уникнення поширення
чуток і паніки не рекомендується
обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими співробітниками;
—під час надходження погрози
на телефонний апарат з автоматичним визначником номера і звукозаписним пристроєм відразу
після завершення розмови з анонімом вжити заходів щодо збереження аудіозапису. Передбачте
заходи щодо запису можливого
наступного дзвінка зловмисника.
4.
Вибух
на
території
об’єкта.
У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити
виконання наступних основних заходів:
—за списком екстреного оповіщення викликати на об’єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ,
електрика, тепло);
—за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи;
— організувати евакуацію персоналу з епіцентру вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом
приміщень;
— до прибуття служби швидкої
допомоги надати постраждалим
першу медичну допомогу;
— відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення;
—оточити місце вибуху і забезпечити його ізоляцію до прибуття
компетентних органів;
—якщо виникла пожежа, вжити
заходів щодо її гасіння власними
силами за допомогою наявних
протипожежних засобів.
5. Захоплення заручників.
Під час захоплення людей у заручники необхідно:
—негайно повідомити про над-

звичайну подію правоохоронні органи і керівництво об’єкта;
—за можливості блокувати місце події, використовуючи технічні
засоби охорони;
— підвищити пильність охоронців на всіх постах. Перевести систему відеоспостереження об’єкта
в режим запису;
—не вступаючи в переговори з
терористами, за можливості, виконувати їхні вимоги, якщо це не
пов’язано з заподіянням шкоди
життю і здоров’ю людей;
— забезпечити евакуацію персоналу, припинити доступ на
об’єкт людей і проїзд автотранспорту;
— вжити заходів до безперешкодного проходу і проїзду на
об’єкт співробітників правоохоронних органів;
— після прибуття спецпідрозділів правоохоронних органів надати
їм необхідну інформацію: схеми
об’єкта, поповерхові плани, схеми
розташування систем відеоспостереження, вентиляції, електропостачання;
— надалі діяти відповідно до
розпоряджень керівника антитерористичної операції.
6. Отримання сигналу про
евакуацію.
Якщо ви знаходитеся на своєму
робочому місці, послідовно виконуйте наступні дії:
— без поспіху, істерики і паніки
зберіть службові документи в сейф
або в шухляди столу, що закриваються на ключ;
—візьміть з собою особисті речі, документи, гроші, цінності;
— закрийте вікна, вимкніть оргтехніку, електроприлади, освітлення;
—візьміть з собою і за необхідності використовуйте індивідуальні
засоби захисту (протигаз, респіратор);
— зачиніть двері на ключ, ключ
залишіть у замку;
— залишіть приміщення, рухайтеся маршрутами, які позначені в
схемах евакуації;
—повертайтеся в покинуте приміщення тільки після дозволу відповідальних осіб.
Тернопільський
РВ УМВС України
в Тернопільській області.
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2 лютого
Понеділок
УТ 1

3 лютого
Вівторок
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00
Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.30, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 17.55, 23.25
Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.10 Д/ф “Йога”.
10.35 Х/ф “Запрошення”.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Чоловiчий клуб.
14.40 Чоловiчий клуб. Бокс.
15.40 Euronews.
15.55 Книга.ua.
16.30 Х/ф “Закоханi невротики”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
21.55 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї:
мистецтво танцю”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00
Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.30, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 17.55, 23.25
Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.10 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї:
мистецтво танцю”.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.10 Хто в домi хазяїн?
14.40 Фольк-music.
16.05 Euronews.
16.25 Д/ф “Джерела тисячi i однiєї ночi”.
17.25 Д/ф “Палiтра. Пуссен”.
18.15 Новини. Свiт.
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

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, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30 Т/с “Слiпа”.
14.00, 14.55, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Грошi”.
23.35 Т/с “Касл”.
00.25 Т/с “Терпкий смак кохання”.

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, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30 Т/с “Слiпа”.
14.00, 14.55, 15.50 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Принци бажають познайомитися-2”.
23.35 Т/с “Касл”.
00.25 Т/с “Терпкий смак кохання”.

Канал «1+1»

Інтер

05.15 “Подробицi тижня”.
06.35 “М/ф”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 11.05, 12.25 Х/ф “Циган”.
11.00 “Новини. Дайджест”.
13.15, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Гречанка”.
22.30 Т/с “Будинок бiля великої рiки”.
00.20 Х/ф “Чоловiк на годину”.

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Остання воля». (1).
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Єдина країна.
22.35 Х/ф «Вторгнення на землю». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.10, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Днi руйнувань”.
12.00, 13.15 Х/ф “Зоряний десант”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15 Х/ф “Зоряний десант-2.
Герой Федерацiї”.
16.50 Х/ф “Зоряний десант-3.
Мародер”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Колонiя”. (2).

СТБ

05.45 “У пошуках iстини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.30 “Зiркове життя”.
10.20 Х/ф “Будьте моїм чоловiком...”
12.00 Х/ф “Кавказька полонянка,
або Новi пригоди Шурика”.
13.40, 20.05 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
19.05 “Зiркове життя”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.50 “Один за всiх”.

Новий канал

05.35 Телемагазин.
06.35, 7.56 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.56, 7.33 М/с “Кунг-Фу панда:
легенди крутизни”.
07.57, 19.02 Стажери.
09.22, 9.58, 10.20, 10.57, 11.19,
11.55, 12.17, 12.55, 13.18 Т/с “Татусевi
дочки”.
13.55 Х/ф “Чаклунка”.
16.02 Х/ф “Практична магiя”.
18.02 Репортер.
18.22 Абзац!
21.01 Х/ф “П’ятий вимiр”.
23.15 Х/ф “Анаконда:
Полювання на прокляту орхiдею”.

Канал “Україна”

05.50 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 4.55 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Анютине щастя”.
13.45, 15.25 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мерзла земля”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.20 М/с “Фiксики”.
10.55 “Єралаш”.
11.35 Х/ф “Пiсля дощику в четвер”.
13.00, 3.20 Т/с “Ксена —
принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Загублені у часі».
14.30 «Мій Шевченко».
14.45 «Замки Тернопілля».
15.00 «Відверті діалоги».
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Час змін».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Словами малечі про цікаві речі».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.45 «7 природних чудес України».
20.00 «Будьте здорові».
20.30 «Сад. Город. Квітник».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «Урок… для батьків».
22.30 «Чаc країни».

ТВi

09.00, 17.00 Драма “Каїн.
Виключення з правил”.
10.05, 18.05 Трилер
“Поворот ключа”.
11.40, 19.40 Драма “Насмiшка”.
13.25, 21.25 Комедiя “Сiм психопатiв”.
15.20, 23.20, 7.20 Комедiя
“Герой її роману”.

Канал «1+1»

Інтер

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35, 3.10 “М/ф”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00,
16.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.00 “Новини. Дайджест”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.20, 3.40 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.30, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Будинок бiля великої рiки”.
00.20 Т/с “Циган”.

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15 Ранковий фітнес.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Меланж».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Джованні Фальконе». (1).
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Унікальна Україна.
20.30 «Етнографія і фольклор».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Гіпноз». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.05, 8.45 Факти.
05.35, 20.15 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “У полi зору”.
11.25, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.15 Т/с “Лiсник”.
23.00 Х/ф “Вантаж-200”. (2).

СТБ

05.15 “У пошуках iстини.
Янгол-охоронець маршала
Рокоссовського”.
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”.
10.15 Х/ф “Москва-Лопушки”.
12.05, 20.05 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
13.00 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Колi ми вдома”. (2).
19.10 “Зiркове життя. Любов
з другого погляду”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 Х/ф “Китайський сервiз”.

Новий канал

05.35 Телемагазин.
06.35, 7.59 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.57, 7.36 М/с “Кунг-Фу панда: легенди
крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
09.30, 10.07, 10.29, 11.07, 11.29,
12.06, 12.28, 13.05, 13.43, 14.05,
14.36, 14.58, 15.36 Т/с “Щасливi
разом”.
15.58, 16.36, 16.59, 17.37, 19.00,
19.38 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00, 20.38 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Згадати все”.
23.53 Х/ф “Анаконда:
Цiна експерименту”.

Канал “Україна”

06.15, 13.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя “Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки
мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
11.50 Х/ф “Хоробрий кравчик”.
13.00 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00 10.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Тема дня».
14.30 «Новини України».
14.45 «В об’єктиві ТТБ».
15.00 «Діловий ритм».
15.30 «Будьте здорові».
16.00 «7 природних чудес України».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «До речі, про речі».
17.15 «Все про їжу».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Просто неба».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Моя улюблена робота».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Своє, українське».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».

ТВi

09.00, 17.00 Драма “Каїн.
Виключення з правил”.
10.00, 18.00 Драма “Вигодуй ворона”.
11.55, 19.55 Драма “Трамвай “Бажання”.
14.10, 22.10 Драма “Народженi рiвними”.
15.40, 23.40, 7.40 Драма “Жити”.

Програма телепередач
4 лютого
середа
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00
Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.30, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 23.25 Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 Школа Мерi Поппiнс.
14.55 Як ваше здоров’я?
15.30 Euronews.
15.50 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.15 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.25 Слово.
22.30 Мовний бар.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30 Т/с “Слiпа”.
14.00, 14.55, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Повернiть менi красу”.
23.35 Т/с “Касл”.
00.25 Т/с “Терпкий смак кохання”.

Інтер

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 “М/ф”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.00 “Новини. Дайджест”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.20 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.30, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Будинок бiля великої рiки”.
00.20 Т/с “Банкiри”.

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Унікальна Україна.
08.00 «Етнографія і фольклор».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 І. Федишин «Лише у нас на Україні».
14.00 Х/ф «Джованні Фальконе». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Жорстокий струмок». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “У полi зору”.
11.25, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Україна. Код унiкальностi.
21.15 Т/с “Лiсник”.
23.05 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
00.55 Х/ф “Вантаж-200”. (2).

СТБ

05.05 “У пошуках iстини”.
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зоряна життя. Любов
з другого погляду”.
09.05 “Зiркове життя. Дiти-злочинцi”.
10.10 “Моя правда. Бiдна Настя”.
11.00 “Моя правда. Мiтя Фомин”.
12.00, 20.05 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
12.55 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.10 “Зiркове життя”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 Х/ф “Полiцейськi i злодiї”.

Новий канал

5 лютого
Четвер
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00,
2.30, 5.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.30, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 22.35,
23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
12.45, 22.25 Слово.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Як це?
14.15 Свiтло.
14.45 Надвечiр’я.
15.40 Euronews.
15.55 Х/ф “Лондонська рiчка”.
17.30 Д/ф “Палiтра. Iв Клейн”.
18.15 Новини. Свiт.
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї.
Щоденник.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.30 Мовний бар.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30 Т/с “Слiпа”.
14.00, 14.55, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами 4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Казкова Русь”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Мелодрама “Лукас”.

TV-4

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 “М/ф”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Гречанка”.
11.00 “Новини. Дайджест”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.20 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.30, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Будинок бiля великої рiки”.

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 І. Федишин «Лише
у нас на Україні».
14.00 Х/ф «Ключі від дому». (1).
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Модна правда».
22.35 Х/ф «Історія
Уенделла Бейкера». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “У полi зору”.
11.25, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Iнсайдер.
21.15 Т/с “Лiсник”.
23.05 Х/ф “Сибiряк”.

СТБ

05.45 “У пошуках iстини”.
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Зiркове життя”.
9.50 “Моя правда. Томас Андерс”.
10.50 “Моя правда. I. Апексимова”.
11.50, 20.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
12.45 “МастерШеф”.
18.35 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.00 “Зiркове життя”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 Х/ф “Iнтердiвчинка”. (2).

Новий канал

06.15, 13.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя
“Ляльковод”. (2).

06.15, 13.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя “Ляльковод”. (2).

ТЕТ

ТТБ

08.00 10.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Тема дня».
14.30 «Новини України».
14.50 «У пошуках легенд».
15.00 «Зона ризику».
16.00 «На часі».
16.30 «Енергоманія».
17.15 «Запоріжжя туристичне».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «У світі незвичайного».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тарасова візитка».
19.45 «Надія є».
20.00 «За Україну! За її волю!»
20.35 «Храми Поділля»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Мій Шевченко».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».

ТВi

09.00, 17.00 Драма “Каїн.
Виключення з правил”.
10.05, 18.05 Драма “Вегас:
правдива iсторiя”.
11.55, 19.55 Трилер “Охоронцi пороку.
Сумний сонет”.
13.10, 21.10 Драма “Пригода”.
15.30, 23.30, 7.30 Трилер
“Ясне озеро”.

Канал «1+1»

Інтер

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 “М/ф”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.00 “Новини. Дайджест”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.20 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.30, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Будинок
бiля великої рiки”.
00.20 Т/с “Банкiри”.

05.39 25-й кадр.
06.35, 7.59 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.57, 7.36 М/с “Кунг-Фу панда:
легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
09.44, 10.22, 10.45, 11.24, 11.47,
12.26, 12.49, 13.28, 13.52, 14.27,
14.51, 15.30 Т/с “Щасливi разом”.
15.54, 16.33, 16.57, 17.37, 19.00,
19.38 Т/с “Воронiни”.
18.20, 1.39 Абзац!
20.00, 20.38 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Матриця-2”.
23.45 Х/ф “Озеро страху-3: Тихий вир”.

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
11.50 Х/ф “Спляча красуня”.
13.00 Т/с “Ксена —
принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.00,
21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.30 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 17.00,
23.20 Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
11.00 Т/с “Мiс Марпл”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.45 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Театральнi сезони.
14.45 Вiра. Надiя. Любов.
15.45 Euronews.
16.05 Бiатлон. Кубок свiту.
Одиночна змiшана естафета.
17.10 Д/ф “Палiтра. Давiд”.
17.45 Новини. Свiт.
18.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Змiшана естафета.
21.40 Тенiс. Кубок Федерацiї.
Щоденник.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30 Т/с “Слiпа”.
14.00, 14.55, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами 4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Мультибарбара”.
20.55 “Вечiрнiй Київ”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 Х/ф “Рiзня”.
01.40 Трилер “Роздiльник”.

05.35 Телемагазин.
06.35, 7.59 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.57, 7.36 М/с “Кунг-Фу панда:
легенди крутизни”.
08.00, 18.00, 2.10 Репортер.
08.05 Стажери.
09.29, 10.06, 10.28, 11.05, 11.27,
12.03, 12.26, 13.04, 13.26, 14.04,
14.36, 14.58, 15.36 Т/с “Татусевi дочки”.
15.58, 16.37, 16.59, 17.37, 19.00,
19.38 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00, 20.38 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Матриця”.
23.47 Х/ф “Анаконда: кривавий слiд”.

Канал “Україна”

6 лютого
п’ятниця

Канал “Україна”

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
11.50 Х/ф “Йоринда i Йорингель”.
13.00, 3.20 Т/с “Ксена —
принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00 10.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Тема дня».
14.30 «Новини України».
14.45 «Надія є».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Удосвіта».
16.05 «Європа
очима українця».
16.30 «Чудесний канал».
17.15 «Музей води».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Живе багатство України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Вінтаж».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.30 «Час країни».

ТВi

09.00, 17.00 Драма “Каїн.
Виключення з правил”.
10.05, 18.05 Драма “Пiдозри
мiстера Уїтчера”.
11.45, 19.45 Трилер “Закоханий
скорпiон”.
13.25, 21.25 Драма “Вдова
з острова Сен-П’єр”.
15.20, 23.20, 7.20 Драма
“Вiльне падiння”.

Інтер

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 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 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (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 «Останній герой». (1).
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Як судились колись на Україні».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Без тями від кохання». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.40, 20.15 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “У полi зору”.
11.25, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.45, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
21.15 Т/с “Лiсник”.
23.05 Х/ф “Олiгарх”. (2).

СТБ

05.15 “У пошуках iстини”.
06.00 Х/ф “Акселератка”.
07.35 Х/ф “Кохана жiнка механiка
Гаврилова”.
08.55 “Зiркове життя”.
09.50 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
11.45 Х/ф “Мама-детектив”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.10 “Зiркове життя”.
20.05 Х/ф “Павутина бабиного лiта”.
22.35 Х/ф “Хатня робiтниця”.

Новий канал

05.39 25-й кадр.
06.35, 7.59 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.57, 7.36 М/с “Кунг-Фу панда:
легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
10.05, 10.41, 11.03, 11.40, 12.03,
12.39, 13.01, 13.39, 14.02, 14.35,
14.58, 15.36, 15.58, 16.36, 16.59,
17.37, 19.00, 19.38 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00, 20.38 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Матриця-3”.
23.38 Х/ф “Озеро страху: Останнiй роздiл”.

Канал “Україна”

06.15, 13.00, 15.25, 21.00 Т/с “Слiд”.
06.30 Т/с “Любка”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя “Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00 “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
11.40 М/ф “Хоробрик
пернатий спецзагiн”.
13.00 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.50 Вiталька.
16.55 Країна У.
18.20 М/ф “Аладдiн i король
розбiйникiв”.
20.00 М/ф “Тачки-2”.
22.00 Х/ф “Книга майстрiв”.
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Тема дня».
14.30 «Новини України».
14.45 «Що робити?»
15.45 «Захисник Вітчизни —
рятувальник».
16.15 «Живі сторінки».
16.40 «Іноземна для дітей».
17.15 «Слово має народний депутат».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Галерея образів».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «7 природних чудес України».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Думки вголос».
20.15 «Після школи».
20.30 «Козацька звитяга».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Актуально».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».

ТВi

09.00, 17.00 Мелодрама
“Чоловiчий зигзаг”.
10.20, 18.20 Драма “Пiдозри
мiстера Уїчера:
Вбивство на Енджел Лейн”.
12.00, 20.00 Драма “Грабiжники”.
13.00, 21.00 Комедiя “Блеф”.
14.55, 22.55 Драма “Жiнка
i чоловiки”.

7 лютого
Субота
УТ 1

06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 9.00, 22.30 Погода.
06.20, 0.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.
07.35 На слуху. Пiдсумки.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.30 Подорожуй першим.
11.00 Книга.ua.
12.20 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
12.50 Свiтло.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
15.50 Чоловiчий клуб.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол).
18.05 Чоловiчий клуб. Бокс.
19.15 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.30 Тенiс. Кубок Федерацiї. Щоденник.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День янгола.

Канал «1+1»

06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Мелодрама “Маша i ведмiдь”.
11.50 “Вечiрнiй Київ”.
13.50, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 Комедiя “Оскар”.

Інтер

05.10 “Орел i решка. На краю свiту”.
05.55 “Подробицi” - “Час”.
06.40 “М/ф”.
07.05 Д/ф “Вода”.
08.45 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
11.40 Т/с “Гречанка”.
18.05, 20.30 Т/с “Поки живу, люблю”. (2).
20.00 “Подробицi”.
22.20 Х/ф “Життя пiсля життя”. (2).
00.15 Т/с “Друге дихання”.

TV-4

06.00 Унікальна Україна.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Орел і решка». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Охоронець брами». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 М/ф «Моя чарівна Мадлен». (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 Віктор Павлік «Приречений на любов».
21.30 Х/ф «Хліб і троянди». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV

05.40 Х/ф “Бетмен”.
07.45 Україна. Код унiкальностi.
08.40 Дiстало!
09.35 Цивiльна оборона.
10.25 Iнсайдер.
11.25, 13.00 Х/ф “Сибiряк”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Зниклi”.
17.00, 20.05 Т/с “Операцiя “Горгона”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.55 Х/ф “Останнiй герой”.
23.40 Х/ф “ПiраМММiда”. (2).
06.35
08.05
09.00
10.50
12.35
14.15
16.10
18.00
21.40
23.35

СТБ

Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
“Караоке на майданi”.
“Все буде смачно!”
Х/ф “Павутина бабиного лiта”.
Х/ф “Хатня робiтниця”.
Х/ф “Операцiя “И”
та iншi пригоди Шурика”.
“Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
Х/ф “Час любити”.
Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
“Я соромлюся свого тiла-2”.

Новий канал

05.47 25-й кадр.
06.30, 6.52, 7.19, 7.41, 8.12 Люди Хе.
08.34, 8.55, 9.32, 9.53 М/с “Монстри
проти прибульцiв”.
10.14, 10.50, 11.27 М/с “Iсторiї
Тома i Джерi”.
11.48 Х/ф “Агент пiд прикриттям”.
13.42, 14.19, 14.42, 15.20 Т/с “СашаТаня”.
15.43 Х/ф “П’ятий вимiр”.
18.01 Х/ф “Згадати все”.
21.00 Х/ф “Примарний гонщик”.
23.50 Х/ф “Легiон”.

Канал “Україна”

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Любка”.
10.00 Зоряний шлях.
11.00 Т/с “Не вiдпускай мене”.
15.20 Х/ф “Любов iз пробiрки”.
17.20 Т/с “Сiм’я манiяка Бєляєва”.
22.00 Т/с “Квиток на двох”.
01.45 Т/с “Операцiя “Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Iмпi-суперстар!”
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.55 М/ф “Людина-павук”.
12.20 М/ф “Хоробрик пернатий спецзагiн”.
13.55, 23.00 Х/ф “Великий”.
15.50 Х/ф “Марлi та я”.
18.00 Х/ф “Цiпонька”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
00.55 Х/ф “Хелоуiн-6: прокляття
Майкла Маєрса”. (3).
08.00
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.30
15.45
16.05
16.15
16.40
17.00
17.30
18.30
18.45
19.00
19.30
20.00
20.15
20.30
20.45
21.00
22.20

ТТБ

10.00 «Ранок з ТТБ».
«Актуально».
«7 природних чудес України».
«Після школи».
«Козацька звитяга».
«На часі».
«Кулінарія від Андрія».
«Думки вголос».
«У пошуках легенд».
«Чудесний канал».
«Мандри кота Фініка».
«Панорама подій».
«У країні Мультляндії».
«Назбиране».
«Пісня в дарунок».
«Панорама подій».
«Скарби роду».
«Крізь призму часу».
«Спортивні меридіани».
«Сад. Город. Квітник».
«Вечірня казка».
«Поклик таланту».
«Храми Поділля».

ТВi

09.00, 17.00 Трилер “Скаженi пси”.
09.50, 17.50 Комедiя “Нiколи
не буду дуже старим”.
11.30, 19.30 Мелодрама “Лист незнайомки”.
13.10, 21.10 Трилер “Шкiра, в якiй я живу”.
15.15, 23.15, 7.15 Трилер “Iнтереси
держави”.

8 лютого
неділя
УТ 1

06.00, 7.20, 8.55, 9.00, 16.55, 22.35 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
09.55 Школа Мерi Поппiнс.
10.05 М/ф “Весела навколосвiтня подорож”.
10.25 Хочу бути.
11.00 Подорожуй першим.
11.30 Х/ф “Лондонська рiчка”.
13.00 Православний вiсник.
13.20 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування (жiн).
15.05 В гостях у Д. Гордона.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування (чол).
17.10 Фольк-music.
18.35 Театральнi сезони.
19.15 Х/ф “Березняк”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Д/ф “Неочiкуване побачення”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День янгола.
00.00 На слуху. Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00 Комедiя “Рамона i Бiзус”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
10.55 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
11.50 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
11.55 М/ф “Маша i ведмiдь”.
13.40 “Повернiть менi красу”.
14.55 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти-2”.
23.30 Бойовик “Швидкiсть-2:
круїз пiд контролем”.

Інтер

05.55 “Подробицi” - “Час”.
06.25 “М/ф”.
06.50 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
10.55 Т/с “Гречанка”.
18.10, 22.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Т/с “Разом назавжди”. (2).

TV-4

06.00 Х/ф «Орел і решка». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 Програма «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з
архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 М/ф «Моя чарівна Мадлен». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Як судились колись на Україні».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Втеча з в’язниці». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV

06.25 Х/ф “Пiдсадний”.
08.05 Зiрка YouTube.
09.15 Дивитися всiм!
11.20, 13.00 Т/с “Лiсник”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Бригада. Спадкоємець”.
22.30 Х/ф “Олiгарх”. (2).
00.45 Х/ф “ПiраМММiда”. (2).

СТБ

05.40 Х/ф “Гусарська балада”.
07.10 Х/ф “Стережися автомобiля”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.00 “Караоке на майданi”.
11.55 Х/ф “Час любити”.
15.30 “Мiстичнi iсторiї-6” з Павлом Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.35 “Один за всiх”.
21.45 Х/ф “Довгождана любов”.
23.35 “Детектор брехнi-7”.
00.40 Х/ф “Кохана жiнка механiка Гаврилова”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
06.30 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.51, 7.18, 7.39 М/с “Кунг-Фу панда:
легенди крутизни”.
08.00 Х/ф “Агент пiд прикриттям”.
09.54 Файна Юкрайна.
10.04 Х/ф “Матриця”.
12.37 Х/ф “Матриця-2”.
15.22 Х/ф “Матриця-3”.
17.47 Х/ф “Примарний гонщик”.
20.34 Х/ф “Примарний гонщик-2”.
23.06 Х/ф “Божевiльна їзда”.

Канал “Україна”

07.00 Подiї.
07.45 Т/с “Сiм’я манiяка Бєляєва”.
11.20 Т/с “Рiк у Тосканi”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Не вiдпускай мене”.
23.50 Т/с “Операцiя “Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.35 М/ф “Школа монстрiв:
перегони в нiч на суботу”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
11.35 М/ф “Аладдiн i король розбiйникiв”.
12.55 Х/ф “Марлi та я”.
15.05 Х/ф “Цiпонька”.
17.00 Панянка-селянка.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Книга майстрiв”.
00.55 Х/ф “Хелоуiн: 20 рокiв потому”. (3).

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Фільм-дітям».
15.15 «Сад. Город. Квітник».
15.30 «Назбиране».
15.45 «Крізь призму часу».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.05 «Природний заповідник «Медобори».
16.20 «Чудесний канал».
16.45 «Спортивні меридіани».
17.05 «Моя улюблена робота».
17.15 «Словами малечі про цікаві речі».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Студмістечко».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Дива цивілізації».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний калейдоскоп».
20.30 «Загублені у часі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Театральні зустрічі».

ТВi

09.00, 17.00 Трилер “Скаженi пси”.
09.50, 17.50 Комедiя “Нiколи не
буду дуже старим”.
11.30, 19.30 Драма “Чоловiки на межi”.
13.10, 21.10 Трилер “Краща пропозицiя”.
15.25, 23.25, 7.25 Мелодрама “Frеnсh Film:
iншi сцени сексуального характеру”.

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

●●Контрольна для дорослих

●●Коментар фахівця

Визначено коефіцієнт
індексації нормативної
грошової оцінки
земель за 2014 рік

Галина СТЕЦЬКО,
завідувач сектору взаємодії
зі ЗМІ та громадськістю
Головного управління
Держземагенства
у Тернопільській області.
Державне агентство земельних ресурсів України
розрахувало величину коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки
земель за 2014 рік.
Перед батьками виступили психолог
Світлана Хабло, директор школи Ореста Мартинюк,
вчитель історії Марія Гошій.

Плекаючи особистість
Ольга БУТІКОВА,
педагог-організатор
Білецької ЗОШ І-ІІ ст.
22
грудня
2014
року
в Білецькій ЗОШ І-ІІ ступенів проведено загальношкільні батьківські збори на
тему: “Роль сім’ї у вихованні дитини”. Опісля відбувся
новорічний фестиваль, на
якому виступили учні 5-9
класів.
Збори розпочались вітальним

словом директора Білецької ЗОШ
І-ІІ ст. Орести Романівни Мартинюк. Перед присутніми виступив
заступник директора з навчальновиховної роботи Ярослав Іванович Закопець, який зазначив, що
сім’я і школа ставлять перед собою завдання виховання всесторонньо розвинутої особистості.
Психолог Світлана Олександрівна Хабло виступила з доповіддю: “Роль сім’ї у вихованні дитини”. До слова були запрошенні
педагоги: вчитель математики
Стефанія Онуфріївна Куніцька,

вчитель фізкультури Галина Юріївна Довгалюк, вчителі початкових класів Ольга Йосипівна Гардецька та Світлана Ігорівна Гуменна. Після зборів розпочався
Новорічний фестиваль, під час
якого батьки мали змогу оцінити
артистичні вміння своїх дітей. Учні
віншували, співали пісні.
На завершення усіх присутніх
звеселив Різдвяний вертеп, в
якому учні майстерно грали свої
ролі, засівали, віншували та просили Бога, щоб послав мир і спокій нашій рідній землі.

Земельне відомство інформує, що станом на 1 січня
2015 р. нормативну грошову
оцінку земель за 2014 рік необхідно індексувати на коефіцієнт
індексації, що дорівнює 1,249.
Коефіцієнт розраховано, виходячи з індексу споживчих цін за
2014 рік – 124,9% (відповідно
до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України з
врахуванням змін, внесених до
пункту 289.2 Законом України
“Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея-

●●Це важливо

Батьки можуть
зареєструвати
неповнолітню дитину
без дозволу
інших власників житла
Законодавство України захищає інтереси маленьких
громадян, у тому числі й у
сфері реєстрації їхнього
місця проживання, інформують у міграційній службі
краю.

Учасники Різдвяного вертепу у Білецькій ЗОШ І-ІІ ст.

ких законодавчих актів України
щодо податкової реформи” від
28 грудня 2014 року № 71VІІІ).
Держземагентство також повідомляє, що коефіцієнт індексації нормативної грошової
оцінки земель застосовується
кумулятивно залежно від дати
проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної
грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997
рік – 1,059, 1998 рік – 1,006,
1999 рік – 1,127, 2000 рік –
1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік
– 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008
рік – 1,152, 2009 рік – 1,059,
2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0,
2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0,
2014 рік – 1,249. Кумулятивне
значення коефіцієнта індексації
нормативної грошової оцінки
земель з 1995 року станом на 1
січня 2015 року становить 3,997
(нормативна грошова оцінка
земель за 2002, 2003, 2004 та
2006 роки не індексувалася).

Зважаючи на реалії сьогодення, в одній квартирі на правах співвласників нерідко проживає кілька поколінь родичів.
Коли ж мова заходить про реєстрацію у квартирі наймолодших членів сім’ї, бабусі чи дідусі
не завжди охоче на це погоджуються. Бувають випадки, коли
пенсіонери і того більше, починають “шантажувати” молодих,
мовляв буде по-нашому, або ж
дозволу на реєстрацію не дамо.
У міграційній службі пояснюють,
що батькам, аби зареєструвати
до себе неповнолітню дитину,
дозвіл інших власників житла не
потрібний. Це визначено у статті 165 Житлового кодексу
України.
Відтак, щоб зареєструвати
місце проживання неповноліт-

ньої дитини, один з батьків повинен звернутися до міграційної служби за місцем реєстрації
із відповідною заявою та подати
наступні документи: свідоцтво
про народження дитини; квитанцію про сплату державного
мита чи документ, який від нього звільняє; документи, що підтверджують право власності на
житло (за наявності).
Якщо батьки дитини, проживають за різними адресами, а
реєстрацію дитини здійснюють
за місцем проживання матері,
тоді потрібно надати письмову
згоду батька і довідку з адреснодовідкового підрозділу територіального органу ДМС України
про те, що дитина не зареєстрована разом з ним.
У Тернополі відділ адреснодовідкової роботи УДМС України в Тернопільській області
знаходиться за адресою: вул.
Кн. Острозького, 3.
За матеріалами УДМС
в Тернопільській області.

●●Пенсійна реформа

Зміни в пенсійному забезпеченні
Законом України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” в Закони України “Про державну службу” (стаття 37),
“Про прокуратуру” (стаття
50-1), “Про статус народного депутата України”
(стаття 20), “Про судоустрій і статус суддів”
(стаття 138) внесено зміни
щодо визначення відсотку
призначеної пенсії, а саме
змінено з 70% на 60%.
Тобто, пенсії за заявами
про їх призначення або перерахунок, відповідно до
цих Законів, з 1 січня 2015
року будуть обчислюватись у розмірі 60% заробітної плати.
Одночасно внесено зміни до
Закону України “Про наукову та
науково-технічну
діяльність”
(стаття 24). З 1 січня 2015 року
пенсія за віком науковим

(науково-педагогічним) працівникам обчислюється в розмірі
60 відсотків заробітної плати
наукового
(науковопедагогічного) працівника.
Пенсія у зв’язку з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також внаслідок
каліцтва чи захворювання у
зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковому (науковопедагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:
інвалідам I групи — 60 відсотків
заробітної плати наукового
(науково-педагогічного) працівника; інвалідам II групи — 50
відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного)
працівника; інвалідам III групи
— 40 відсотків заробітної
плати
наукового
(науковопедагогічного) працівника.
Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого
наукового
(науковопедагогічного) працівника (го-

дувальника), які були на його
утриманні (при цьому дітям
пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на
утриманні годувальника), у розмірі: 60 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного)
працівника — на трьох і більше
непрацездатних членів сім’ї;
50 відсотків — на двох непрацездатних членів сім’ї; 40 відсотків — на одного непрацездатного члена сім’ї.
Слід зазначити, що з 1 січня
2015 року дострокові пенсії не
призначаються, відповідно до
статті 21 Закону України “Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні” та статті 49 Закону України
“Про зайнятість населення”,
особам, трудовий договір з
якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного
віку, встановленого статтею 26
Закону
України
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

або віку, що дає право на призначення пенсії, відповідно до
законів України “Про державну
службу”, “Про статус народного депутата України”, “Про прокуратуру”,
“Про
наукову
та науково-технічну діяльність”
(за наявності відповідних умов),
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у
зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці, в тому
числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності
або штату працівників, а також
виявленою
невідповідністю
працівника займаній посаді за
станом здоров’я, гарантувалося право на достроковий вихід
на пенсію за півтора року до
встановленого законодавством
строку.
Виплата раніше призначених
пенсій продовжується. Достроково призначені пенсії до набрання чинності Закону України
“Про внесення змін та визнання

такими, що втратили чинність,
деяких
законодавчих
актів
України” працюючим пенсіонерам не виплачуються.
У Законі України “Про статус
і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” вилучено статтю 39. Доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення”, за заявами, поданими після 1 січня
2015 року, не встановлюється.
Одночасно внесено зміни щодо порядку визначення розміру
щомісячної додаткової пенсії за
шкоду, заподіяну здоров’ю, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника, мінімального
розміру пенсії, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Розміри зазначених виплати
визначаються у порядку та розмірах встановлених Кабінетом
Міністрів України.
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●●Ми — українці

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
22 січня 1918 року Українська Центральна Рада прийняла Четвертий Універсал,
який проголосив Українську
Народну Республіку “самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського
народу”. Через рік на Софійському майдані в Києві відбулися урочисті збори, на
яких був проголошений Акт
Злуки (об’єднання) українських земель, засвідчений
Універсалом про об’єднання
Української Народної Республіки і Західноукраїнської
Народної Республіки в єдину
Велику Україну. З того часу в
Україні щороку 22 січня відзначають День Соборності
України.
22 січня ц. р. на сцені Байковецького будинку культури відбувся благодійний концерт на підтримку воїнів АТО “Один народ –
одна Україна”, присвячений 96-ій
річниці Дня Соборності України та
97-ій річниці подвигу Героїв Крут
– трьохсот молодих людей, які 29
січня 1918 року віддали свої життя, захищаючи українські землі від
більшовицької окупації.
Розпочав концертну програму
народний аматорський хор клубу
села Шляхтинці (хормейстер Степан Матковський, концертмейстер Олег Турчин), який виконав
“Молитву за Україну”, пісні “Чуєш,
брате, мій”, “Завтра в далеку дорогу”, “Встань, козацька славо”,
“Єднаймося, люба родино”. Прозвучали пісні “Не спи, моя рідна
земля”, “Меч Арея” у виконанні
дуету у складі Володимира Конотопського та Сергія Бербеничука
будинку культури села Байківці.
“На мирних житніх колосках” виконав дует у складі Любові Солтис і Дарії Ткач будинку культури
села Лозова. Патріотичними піснями запалив серця гарячим вогнем любові до України вокальний
жіночий ансамбль “Байківчанка”
будинку культури села Байківці
(керівник Павло Баган), дует у
складі Наталії і Марії Миц клубу
села Курники подарував гостям
заходу пісню “Свіча”, солістки
клубу села Стегниківці Христина
Каліщук і Катерина Грицай – “А я
живий” та “Повертайся живим”,
солістка будинку культури села
Байківці Ірина Жулицька – “Рідна
Україна”. Щирими оплесками глядачі зустріли дитячий вокальний
ансамбль “Сонечко” будинку
культури села Байківці (керівник
Марія Вацик). Діти заспівали пісню “Квітуча Україна” і “Я люблю
мою країну – Україну” (спільно зі
солісткою Байковецького будинку
культури Яною Гетьман). Михайло Савіцький і Марія Миц із села
Курники продекламували вірш
“У серці Бог і Україна”.
Парох села Байківці, о. Віталій
Дзюба зазначив, що тільки якщо
українці залишатимуться єдиним
народом, Україна буде соборною.
Гості та учасники заходу помолились за упокій душ загиблих героїв і вшанували хвилиною мовчання
пам’ять тих, хто пожертвував життям заради майбутнього України.
– Сьогоднішній День Соборності України скорботний, адже
ворог підступно увірвався на нашу
територію, – сказав народний депутат України Тарас Юрик. – Важко уявити біль батьків, дітей, дружин загиблих бійців. Сьогодні, як
ніколи, українці мають об’єднатися.
Єдність – запорука перемоги у цій
війні. Об’єднуватись, вірити і молитись за мир і добробут у країні.
– 22 січня – визначний день в
історії України, – зазначив заступник голови Тернопільської
районної ради Роман Наконечний. – Цього дня 1918 року підписано ІV Універсал Української
Центральної Ради, який оголосив
про створення нової держави –
Української Народної Республіки.
Того ж року у Львові проголошено створення Західноукраїнської

●●Вітаємо!
Дирекція
та
вчителі ЗОШ І-ІІІ
ст. с. Курівці
Зборівського району щиросердечно вітають з
ювілеєм талановитого журналіста, прекрасну
людину, давнього
приятеля школи та села
Курівці
Галину
Миронівну
ЮРСУ. Зичимо міцного здоров’я,
Божої ласки та опіки на життєвих
стежках-дорогах, успіхів у щоденних справах (і не тільки журналістських), всього найкращого
на щодень і літа майбутні.
Хай у Вашому житті горя не буває,
На устах усмішка завжди розквітає.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі.

Вокальний жіночий ансамбль “Байківчанка” будинку культури села Байківці із заступником
голови Тернопільської районної ради Романом Наконечним, першим заступником голови
Тернопільської РДА Богданом Лихим, заступником голови Тернопільської РДА Уляною Люлькою,
Байковецьким сільським головою Анатолієм Куликом і парохом села Байківці о. Віталієм Дзюбою.
Анатолій Кулик. – Мільйони українців сподівались тоді, що житимуть
у вільній, квітучій країні,
роститимуть дітей, які
шануватимуть батьків,
пишатимуться могутністю і величчю своєї
держави. Однак історія
розпорядилася
поіншому. Завжди були ті,
хто хотів поставити
українців на коліна. Люди пам’ятають часи комунізму, коли обіцяли
світле майбутнє, а насправді несли кров і
смерть. Ворог топче
українську землю, хоче
зламати нашу волю,
вказувати, як ми повинні жити. На жаль, ми
рідко вчимося на уроках історії. Сьогодні
Україна плаче, Україна
у вогні, Україна в крові.
Солістка будинку культури села Байківці Яна Гетьман разом
Мусимо бути згуртовані,
із дитячим вокальним ансамблем “Сонечко” БК села Байківці
щоб зуміти сказати “ні!”
виконала пісню “Я люблю мою країну – Україну”.

Щиро вітаємо з
ювілеєм начальника ВПЗ с. Ігровиця
Галину Богданівну ОНИСЬКІВ.
Зичимо Вам життя
прекрасного,
Життя щасливого і
яскравого,
Сонця, що світить безмежно над хатою,
Праці, що робить людину багатою.
Все, що вже пройдено,
хай не забудеться,
А що намріяно, — все нехай збудеться.

З повагою — листоноша Марія
Легета, завідуюча
бібліотекою-філією
с. Ігровиця Наталія Дідух.
Педагогічний колетив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. сердечно вітає
з 40-річчям заступника директора з виховної роботи Ірину
Петрівну КОБЕЛЬ.
Хай Вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Вітаємо з днем народження
керівника зразкового дитячого
ансамблю бального танцю “Пролісок” Тернопільського районного будинку культури Нелю
Григорівну ШПАЧУК та завідуючого клубом с. Прошова Леоніда
Миколайовича ВАНЖУЛУ.
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя
Та кращим буде майбуття.

З повагою – колектив відділу
культури Тернопільської РДА,
Тернопільська районна
організація профспілки
працівників культури.
Колектив Красівської ЗОШ
І ст. вітає з днем народження
Марію Михайлівну ЗВАРИЧ.
Щиро зичимо здоров’я, щастя й
добра на многії літа.
На сцені Байковецького будинку культури виступив
народний аматорський хор клубу села Шляхтинці.
Народної Республіки. 22 січня
1919 року на Софійському майдані в Києві відбулося урочисте оголошення
універсалу
про
об’єднання УНР і ЗУНР у соборну
Україну. Тодішні українські чиновники не розуміли, що новостворену державу потрібно захищати
зі зброєю і розформували мільйонну боєздатну армію. Щось подібне спостерігаємо сьогодні…
На жаль, ми не робимо належних
висновків з уроків історії. Свободу і незалежність людина виборює сама за допомогою Божої
волі.
– Акт Злуки 22 січня 1919 року
– лише початок творення Української держави, – сказав перший
заступник голови Тернопільської
райдержадміністрації
Богдан
Лихий, звертаючись до учасників і
гостей заходу. – Ідеологи українського націоналізму писали, що

Україну потрібно наповнити не лише формою, а й змістом, за який
ми сьогодні боремось. Варто згадати майданівців, які рік тому розпочали цю боротьбу. Вони довели, що українці не хочуть бути рабами. Російський агресор хотів
заполонити наш дух, виграти ідеологічну війну, проте йому це не
вдалося, тому сьогодні ворог так
нещадно атакує українські позиції.
Необхідно підтримувати бойовий
дух наших бійців. Боротьбу потрібно довести до кінця, щоб смерті
героїв не були марними. Ніхто не
повинен диктувати нам свої умови
і вчити, як нам жити. Ми
обов’язково переможемо.
– 96 років тому воз’єдналися
Західна і Східна Україна, – зазначив голова Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської
асоціації сільських і селищних рад,
Байковецький сільський голова

ворогу, повинні бути готові до боротьби за майбутнє України. Ніхто
не виборе для нас свободи, окрім
нас самих. Сподіватися допомоги
потрібно, але надіятись треба лише на себе.
На завершення урочистостей
дует у складі солістів студії “Музична скриня” Тернопільського районного будинку культури Олени Стадник і Павла Шкляра виконав пісню
“День Злуки”. Народний аматорський хор клубу села Шляхтинці
спільно з учасниками та гостями
заходу виконав Державний гімн
України. Під час концерту до Дня
Соборності та 97-ої річниці подвигу Героїв Крут кожен охочий міг
зробити благодійний внесок на
підтримку бійців, які перебувають у
зоні бойових дій на Донбасі. Зібрані кошти передадуть на потреби
воїнів АТО.

Життя Вам щедрого, як колос
в переджнив’я,
Яскравого, як квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала щирі, радісні пісні.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівка, летять.
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя.

Вітаємо з днем народження
завідуючу ФАПом с. Скоморохи
Ніну
Олександрівну
ПРОКОПИШИН, оператора котельні Настасівської АЗПСМ
Ярослава
Васильовича
МАКОГОНА.
Нехай здоров’я завжди
добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
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●●Законодавча база

●●Ви запитували

Податок на нерухомість:
цікаво усім

Законом №71 внесено суттєві зміни щодо оподаткування нерухомого майна,
відмінного від земельної ділянки, які набрали чинності
з 1 січня 2015 року. Передбачається розширення бази
оподаткування шляхом оподаткування як житлової, так
і нежитлової нерухомості.

Наприкінці грудня 2014 р. парламент ухвалив Закон України “Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 р. № 71VІІІ, яким вніс радикальні зміни до Податкового кодексу України.
Серед основних нововведень:
— зменшено кількість податків та зборів із 22 до 11;
— гармонізовано бухгалтерський та податковий облік та визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за правилами бухгалтерського обліку;
— запроваджено електронне адміністрування ПДВ;
— внесено зміни в оподаткування доходів фізичних осіб;
— кількість груп єдиного податку зменшено до чотирьох із підвищенням максимального розміру доходу, який дає змогу перебувати
на спрощеній системі оподаткування, зниження ставок єдиного податку для малого бізнесу;
— запроваджено мораторій на перевірки малого бізнесу протягом
двох років, за винятком окремих податків і операцій;
— запроваджено місцевий податок на майно;
— суттєво змінено податок на нерухомість;
— з 1 липня 2015 року підприємці-спрощенці окремих груп
зобов’язані застосовувати РРО.

Податки
загальнодержавні
та місцеві
Відповідно до Податкового
кодексу, в Україні встановлюються загальнодержавні
та місцеві податки та збори.
До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені
Кодексом
і
є
обов’язковими до сплати на усій
території України. До місцевих
належать податки та збори, що
встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів
ставок, визначених Кодексом, рішеннями сільських, селищних і
міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.
До загальнодержавних податків віднесено: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на
додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна
плата, мито.

До місцевих податків належать: податок на майно, єдиний
податок, а до місцевих зборів
віднесено збір за місця для паркування транспортних засобів та
туристичний збір.
Встановлення місцевих податків та зборів, не передбачених
Податковим кодексом, забороняється. Змінами передбачено,
що місцеві ради обов’язково
встановлюють єдиний податок та
податок на майно (в частині
транспортного податку та плати
за землю) та вирішують питання
щодо встановлення податку на
майно (в частині податку на нерухоме майно) та збору за місця
для паркування транспортних засобів, туристичного збору. Крім
того, до їх повноважень належить також встановлення ставок
акцизного податку з реалізованих субєктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних
товарів.

●●Фінанси

У 2014 році бюджет
Тернопільського району
отримав понад 5,6 млн. грн.
додаткових надходжень
Про
це
повідомила
начальник
координаційномоніторингового
управління
Тернопільської ОДПІ Лариса
Березюк. Із запланованого розпису доходів у сумі 63,4 млн.
грн.
фактичні
надходження
склали майже 69 млн. грн. Найбільша частка надходжень – це
податок на доходи фізичних
осіб, якого мешканці та представники бізнесу Тернопільського району сплатили 50,4
млн. грн., а це майже на 3,3
млн. грн. більше, як торік. Зем-

лекористувачі поповнили місцеву скарбницю на 7,2 млн. грн.
платою за землю, а платники“спрощенці” — на 9,2 млн. грн.
сплатою єдиного податку. Незначна сума — 211,7 тис. грн.
надійшла від платників фіксованого сільгоспподатку, однак з
урахуванням змін до Податкового кодексу такі платники з 1
січня вважатимуться платниками єдиного податку четвертої
групи і вони будуть наповнювати бюджет, сплачуючи єдиний
податок за новими ставками.

Що відноситься до об’єктів
нежитлової нерухомості?
Податковий кодекс дає визначення об’єктів нежитлової нерухомості. Це будівлі, приміщення,
що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.
У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні — готелі,
мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази,
гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні — будівлі
фінансового
обслуговування,
адміністративно-побутові будівлі,
будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні — торгові центри, універмаги, магазини,
криті ринки, павільйони та зали
для ярмарків, станції технічного
обслуговування
автомобілів,
їдальні, кафе, закусочні, бази та
склади підприємств торгівлі та
громадського харчування, будівлі
підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі — гаражі (наземні й
підземні) та криті автомобільні
стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігрові будинки);
е) господарські (присадибні)
будівлі — допоміжні (нежитлові)
приміщення, до яких належать
сараї, хліви, гаражі, літні кухні,
майстерні, вбиральні, погреби,
навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
є) інші будівлі.
Що може
не оподатковуватись?
Кодексом визначено перелік
об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості, які не оподатковуватимуться:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій,
створених ними в установленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх
спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення,
визначені законом, в тому числі їх
частки;
в) будівлі дитячих будинків

сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому
числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що
належать дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються
одинокими
матерями
(батьками), але не більше одного
такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості,
які
використовуються
суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що
провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на
ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема, виробничі корпуси, цехи,
складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,
призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
Які розміри житлової
нерухомості пільгуватимуться?
База оподаткування зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв.
метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості
— на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів
житлової нерухомості, в тому
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності
платника податку квартири/
квартир та житлового будинку/
будинків, у тому числі їх часток),

— на 180 кв. метрів.
При цьому сільські, селищні,
міські ради можуть збільшувати
граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база
оподаткування. Крім цього, сільські, селищні, міські ради можуть
встановлювати пільги з податку
на об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або
юридичних осіб, релігійних організацій, статути яких зареєстровані у встановленому законом
порядку, та використовуються
для забезпечення статутної діяльності. Пільги з податку з об’єктів
житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються, виходячи
з їх майнового стану та рівня доходів.
За якими ставками буде
оподатковуватись
нерухомість?
Ставки податку для об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності фізичних та юридичних
осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів
таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків
розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року,
за 1 кв. метр бази оподаткування.
Разом з тим передбачено, що на
2015 рік ставки податку на нежитлову нерухомість не можуть перевищувати 1% такого розміру.
Станом на 1 січня 2015 року
розмір мінімальної заробітної
плати складає 1218 грн.
Однак, враховуючи норми чинного законодавства, фізичні особи по-новому будуть сплачувати
цей податок лише у 2016 році. А
у 2015 році вони будуть платниками за “старими” правилами.
Василь Карпа,
начальник відділу комунікацій
Тернопільської об’єднаної
ДПІ.

●●Консультації

Для сплати акцизного податку необхідна
реєстрація в контролюючих органах
Суб’єкти
господарювання
роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних
товарів, підлягають обов’язковій
реєстрації як платники акцизного податку за місцезнаходженням пункту продажу таких
товарів.
Начальник
відділу
контролю за обігом та оподат-

куванням підакцизних товарів
Галина Мадай зазначила, що
реєстрація таких платників
здійснюється автоматично при
поданні ними декларації з акцизного податку до податкового органу за місцезнаходженням торгової точки.
Перше подання декларації,

за січень 2015 року, здійснюється платниками акцизного
збору не пізніше 20 лютого
2015 року.
Детальніше про сплату і подання звітності з акцизного податку — в Центрі обслуговування платників або за телефонами: 43-46-46, 43-46-10.
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Податковий вісник

●●Підприємцям на замітку

●●Новації в деталях

Реформування спрощеної системи
оподаткування: 4 групи замість 6-ти

Зміни щодо податку
на доходи фізичних осіб

Як
змінилися
правила
перебування на спрощеній
системі оподаткування після
прийняття
податкової
реформи?
З 1 січня 2015 року суб’єкти
господарювання, які застосовують
спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності, поділяються на
чотири групи платників єдиного
податку.
Перша група — фізичні особипідприємці, які не використовують
працю найманих осіб, здійснюють
виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного
року не перевищує 300 000 гривень.
Друга група — фізичні особипідприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або
продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства, за
умови, що протягом календарного
року відповідають сукупності таких
критеріїв:
— не використовують працю
найманих осіб або кількість осіб,
які перебувають з ними у трудових
відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
— обсяг доходу не перевищує
1 500 000 гривень.
До другої групи не належать
фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з
купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група
70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також
здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Такі
фізичні
особипідприємці належать виключно до

третьої групи платників єдиного
податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.
Третя група — фізичні особипідприємці, які не використовують
працю найманих осіб або кількість
осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та
юридичні особи -суб’єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми, в яких протягом
календарного року обсяг доходу
не перевищує 20 000 000 гривень.
Четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, в яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків.
Платники четвертої групи єдиний податок будуть платити (як
це раніше робили платники ФСП)
за площу сільгоспугідь, що перебуває у власності аграрія або надана йому в користування, у т. ч.
на умовах оренди. Тут з’явилася
нова вимога: права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та
зареєстровані відповідно до законодавства (пройти державну
реєстрацію).

Сума податку таким сільгоспвиробникам буде розраховуватись,
виходячи із нормативно-грошової
оцінки землі, визначеної з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового року. Тому для
обчислення річної суми податку
радимо всім аграріям звернутися
до Державного агентства земельних ресурсів за отриманням витягу
з Держземкадастру.
На відміну від ФСП, який треба
було платити щомісяця, єдиний
податок буде розраховуватись щороку станом на 1 січня та сплачуватись щокварталу впродовж 30
календарних днів, що настають за
останнім днем кварталу в такому
порядку: І квартал — 10%, ІІ квартал — 10%, ІІІ квартал — 5%, ІV
квартал — 30%.
Платники єдиного податку
третьої-шостої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року,
з 1 січня 2015 року вважаються
платниками єдиного податку
третьої групи.
Галина Оленин,
головний державний інспектор
відділу комунікацій
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Податок на додану
вартість – по-новому!

У новому році Законом запроваджено суттєві новації
для платників податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема,
збільшено
“поріг”
обов’язкової
реєстрації
суб’єкта
господарювання
платником ПДВ до 1 млн.
грн. Оновлено положення про
реєстрацію платником ПДВ
№1130 від 14.11.2014 р.
Передбачено тестовий режим
застосування електронної системи адміністрування ПДВ з 1 лютого до 1 липня 2015 року. У розділі ХХ Податкового кодексу “Перехідні положення”, уточнено, що
з 1 лютого 2015 року реєстрації в
єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) підлягають всі
податкові накладні та розрахунки

коригування (у тому числі, які не
надаються покупцю, виписані за
операціями з постачання товарів/
послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру
ПДВ в одній податковій накладній/розрахунку коригування.
Однак, слід зауважити, що у
перехідному періоді, з 1 лютого
по 1 липня 2015 року, до платників ПДВ не будуть застосовуватися штрафні санкції у розмірі 10%
за порушення терміну реєстрації
податкової накладної та розрахунку коригування до 15 календарних днів. Отже, впродовж дії
тестового режиму платники ПДВ
мають можливість зареєструвати
в ЄРПН податкову накладну протягом 30 календарних днів без
застосування штрафних санкцій.
З 1.01.2015 р. всі податкові на-

кладні складаються в електронній
формі, затвердженій наказом
№957 (у редакції наказу Міністерства
фінансів
України
від
14.11.2014 р.) Звертаємо увагу,
що змінено графу 5. Її розділено
на графу 5.1. – це умовне позначення та графу 5.2. – це код. Кожну з них потрібно заповнити згідно
з вимогами держстандарту. Тобто, з урахуванням скорочень і кодування з Класифікатора системи
позначень одиниць вимірювання
та обліку, затвердженого наказом
Держстандарту
України
від
9.01.1997 р. №8.
Ірина Галицька,
головний державний
інспектор відділу звітності
та надання адмінпослуг.

Сплата ЄСВ: що нового?

З 1 січня 2015 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або
при нарахуванні винагороди за
цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною 5 статті 8 та
статтею 10 ЗУ “Про збір та облік
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування” для
платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому та
третьому пункту 1 частини першої статті 4 та статті 10, застосовуються з коефіцієнтом 0,4 у
випадку, якщо платником виконуються одночасно такі умови:
1) загальна база нарахування
єдиного внеску за місяць, за
який нараховується заробітна
плата (дохід) та/або винагорода

за цивільно-правовими договорами, в 2,5 раза або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного
внеску платника за 2014 рік,
або якщо загальна база нарахування єдиного внеску не перевищує в 2,5 раза або більше
загальну середньомісячну базу
нарахування єдиного внеску
платника за 2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази
нарахування єдиного внеску
платника за 2014 рік на загальну базу нарахування єдиного
внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода, за
цивільно-правовими договора-

ми (але в будь-якому випадку
коефіцієнт не може бути менше
0,4);
2) середня заробітна плата
на підприємстві збільшилася мінімум на 30 відсотків, порівнянно з середньою заробітною
платою за 2014 рік;
3) середній платіж на одну
застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не
менше, ніж 700 гривень;
4) середня заробітна плата
на підприємстві складе не менше трьох мінімальних заробітних плат.
Сніжана КРАВЧУН,
начальник відділу
адміністрування єдиного
внеску.

Внесеними змінами до Податкового кодексу України з 1 січня
2015 року встановлено такі ставки податку на доходи фізичних
осіб (ПДФО):
— 15% — якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує 10кратний розмір мінімальної заробітної плати (тобто 12 180 грн.);
— якщо ж база оподаткування
в календарному місяці перевищує
10-кратний розмір мінімальної
зарплати, то до суми такого перевищення застосовується ставка 20% (раніше було 17%).
До річного доходу у розмірі до
120 мінімальних зарплат буде застосовуватись ставка 15%; понад
120 розмірів мінімальної заробітної плати — 20%.
Також вводиться оподаткування так званих пасивних доходів,

зокрема, дивідендів, процентів,
роялті. Зокрема, ставки податку
на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:
— 5% — для доходів у вигляді
дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку
на прибуток підприємств (крім
доходів у вигляді дивідендів по
акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами
спільного інвестування);
— 20 % — для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у
вигляді дивідендів по акціях та/
або інвестиційних сертифікатах,
що виплачуються інститутами
спільного інвестування.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Пенсії понад 3654 грн. обкладаються
податком на доходи фізичних осіб
З 1 січня знижено діючий поріг оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) пенсій: з 10 тис. грн. на місяць до 3-х
розмірів мінімальних зарплат.
Отже, з пенсій або щомісячного довічного грошового утримання,
якщо їх розмір перевищує 3654 грн. (у розрахунку на місяць), сума
перевищення буде обкладатися за ставкою 15%.
Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ.

●●Факт і коментар

Транспортний
податок повертається
Передноворічними змінами до
Податкового кодексу України до
складу майнових податків введено
транспортний податок. Зазначено,
що його платниками є фізичні та
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі, які використовувалися до 5
років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3 000 куб. см. Ставка
податку встановлена з розрахунку
на календарний рік у розмірі
25 000 гривень за кожен такий легковий автомобіль.
Обчислення суми податку з фізичних осіб здійснюється податковою інспекцією за місцем реєстрації платника податку, а податкові
повідомлення-рішення про сплату
сум платежу та відповідні платіжні
реквізити надсилаються (вручаються) таким особам до 1 липня.
Платники податку — юридичні осо-

би самостійно обчислюють суму
податку станом на 1 січня звітного
року і до 20 лютого цього ж року
подають до податкової інспекції за
місцем реєстрації транспортного
засобу декларацію за встановленою формою, з розбивкою річної
суми рівними частками поквартально.
Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами —
авансовими внесками щокварталу
до 30 числа місяця, що наступає за
звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Сергій Королюк,
головний державний інспектор
відділу комунікацій.

●●Треба знати

Визначено коефіцієнт індексації
нормативно грошової оцінки
земель за 2014 рік
За інформацією Державної
служби статистики України, індекс споживчих цін за 2014 рік
становив 124,9 відсотка. Коефіцієнт індексації нормативної
грошової оцінки земель, на який
індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських
угідь земель населених пунктів
та інших земель несільськогосподарського призначення, станом на 1 січня 2015 року складає 1,249. Коефіцієнт індексації
нормативної грошової оцінки земель застосовується залежно
від дати проведення нормативної грошової оцінки. Відповідно,
коефіцієнти індексації станов-

лять: 1996 рік – 1,703, 1997 –
1,059, 1998 – 1,006, 1999 –
1,127, 2000 – 1,182, 2001 – 1,02,
2005 – 1,035, 2007 – 1,028, 2008
– 1,152, 2009 – 1,059, 2010 –
1,0, 2011 – 1,0, 2012 – 1,0, 2013
– 1,0 та 2014 – 1,249. Нормативна грошова оцінка земель за
2002, 2003, 2004 та 2006 роки
не індексувалась. Кумулятивне
значення коефіцієнта індексації
нормативної грошової оцінки земель з 1995 року станом на 1
січня 2015 року становить
3,997.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Відповідальний за випуск “Податкового вісника” —
начальник відділу комунікацій Василь Карпа.
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●●Виховна година

Майбутні захисники України
Стефанія РОМАНИШИН,
педагог-організатор
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

мали заряд позитивних емоцій.
Адже хлопці вправно пришивали
ґудзики, заплітали дівчатам косички, надували кульки, віджималися, співали, говорили компліменти.
Дівчата, в свою чергу, для однокласників співали, танцювали,
читали привітання. Ініціаторами і
ведучими свята були учениці 5
класу Каміла Душенько, Юлія
Матеха, Марія Куць, учениця 7
класу Тетяна Франківська, учениці 8 класу Марія Трач та Анастасія Трач. В журі були учениці 9
класу
Анна
Корнят,
Катерина Литвин, Уляна Луцко.
На закінчення святкової програми дівчата побажали хлопцям
вирости гідними захисниками
нашої країни.

У грудні відзначаємо День
Збройних
сил
України.
Учнівський комітет
нашої
школи “Лідер”, а саме прекрасна його половина, наші
дівчата, вирішили зробити
хлопцям приємний сюрприз. Вони підготували для
наших майбутніх захисників
конкурсно-розважальну
програму “Ой, чий то кінь
стоїть”.
Метою цієї програми було не
тільки гарно привітати хлопців з
цим чудовим святом, а й випробувати їхні якості: мужність, розум, уважність, кмітливість
за
допомогою різних конкурсів і
розваг. Хлопці із задоволенням
брали участь у конкурсах, а вчителі і всі присутні на святі отри-

На фото: учасники святкової
програми з нагоди Дня Збройних
сил
України
в
Ігровицькій
ЗОШ І-ІІ ст.

●●Героям слава!

Портрети з війни
Світлана ГОЧ.
Фото автора.
Тернопіль – зона АТО.
…Вони ще кілька місяців тому
розправляли на вітрі свої молоді стиглі тіла, а до сонця
мружили чорні зерняткові очі.
Їх безліч, і вони терпеливо чекали своєї жнивної пори. Це
соняхи… Чекають досі, збожеволівши від дійсності, яку
приготували їм не жнива, а
роль свідків невідомої війни.
Врослі в чорну землю, почорнілі від холоду і безпорадності… Підтверджують усім своїм
виглядом назву населеного
пункту, де вони, незібрані, залишилися зимувати, – селище Чорнухине. Цю моторошну
чорноту трохи притрусило
снігом, а на ньому – веселі
сліди. Багато слідів. Вони
врізнобіч ведуть до міцних
акуратних укріплень – бліндажів. Тут, поміж вискладаних
ящиків від боєприпасів, компанію соняхам складають наші артилеристи – жваві, моторні, говіркі. Організовано відвантажили волонтерський десант пакунків, мішків, ящиків.
Задля цікавості заглядаю в
перше-ліпше “приміщення”, три
стіни якого змонтовані із відомих
зелених ящиків, а серединою четвертої є подвійна дерев’яна етажерка з міцними полицями для
зберігання посуду, консервації, кухонних дрібниць. Дві металеві
миски виблискують чистотою,
окрім них – усяка всячина, як удома. На бочці-буржуйці парує чайник, поруч гріється молодий солдат із добрими замисленими очима – Роман. Трохи залегко, як для
зими, одягнутий, голос видається
простудженим. Питаю, чи не захворів, бува? Усміхається. На неприкритій шиї – біла вервичка.
Юне вольове обличчя, обрамлене
легкою борідкою, конт-растує із
фізично міцною поставою та глибоким зосередженим поглядом, в
якому присутній зрілий досвід.
Цей контраст збиває мене з пантелику у визначенні віку солдата.
Помиляюся, бо йому тільки… 21.
Війна надала цим щирим сірим
очам сталої чоловічої серйозності.
До слова, Роман не єдиний, чий
юний вік відбитий на обличчі суворою зрілістю. Разом з ним воює
його земляк із сусіднього села Василь – командир батареї: відростив бороду, спілкується впевнено і
чітко, аргументовано забороняє
фотографувати укріплення, але з
задоволенням ознайомлює з їхнім
побутом. Дотепер не можу повірити, що йому теж тільки 21. На обличчі доплюсовано ще мінімум десять років.
Роман родом із Закарпаття, Виноградівського району. Він середульший серед трьох дітей у сім’ї.
Одразу після школи почав заробля-

ти собі на життя. А на початку квітня
минулого року пішов на контрактну
службу у Збройні сили України, не
підозрюючи, що через чотири місяці опиниться на війні. Роман –
механік-водій, але зараз тимчасово
виконує обов’язки командира вогневого взводу. Його слухають, і
хлопець не заперечує свого авторитету серед бойових побратимів,
навіть удвічі старших. Питаю, чи є
оптимістом? Каже, що реаліст. Цього вимагають обставини війни. Не
будує далеких планів на майбутнє,
бо війна непередбачувана. Втім…
удома чекає наречена. І Ромчик
твердо знає, до кого і куди має повертатися. Хай щастить тобі!
На одній з укріплених позицій
під Ясинуватою випадково зустрілася з нашим земляком, розвідником Ігорем Радецьким з Великих
Бірок. Хоча ні, випадкових зустрічей
не буває, їх організовує Господь.

З Ігорових рук розглянула його високу відзнаку – орден “Честь і слава” від Асоціації ветеранів спецназу, отриманий у листопаді 2014
року. Це вже третій. Після від’їзду
Ігоря його юний тезка із Запоріжжя
провів екскурсію їхнім “військовим
містечком”.
У 20-річному запорожанині вразила висока культура спілкування
та інтелігентність. Дивовижно: юнак
після 2 курсу навчання у гуманітарному вузі взяв академвідпустку,
щоби піти добровольцем в АТО.
Мати, долаючи тривоги і хвилювання, мусила відступити перед синовим вибором. Друзі-однокурсники
відмовляли, але тепер морально
підтримують. У свій день народження 6 листопада Ігор (з гарним
українським прізвищем Блажко)
підписав контракт. Вже через 2
тижні став солдатом і тут проходить
бойовий вишкіл. На моє здивуван-

Сашкові випало нести героїчну оборону
Савур-могили, де отримав перше поранення.

Ігор Блажко із Запоріжжя у бліндажі
на одній із укріплених позицій під Ясинуватою.

Командир вогневого взводу — 21-річний Роман із Закарпаття.
ня, легко володіє знаннями та навиками користування різними видами
зброї, яка тут є. Хлопці змайстрували досить цікавий бліндаж із верхньою
дерев’яною
кришкою,
дерев’яними сходами та двоповерховими лежаками. В умовному коридорчику – буржуйка і дрова.
Хтось приклав дизайнерський смак:
комфортно і все на своїх місцях.
Залишаю хлопцям подарунки від
св. Миколая та наших школярів.
І все ж цікавлюся в Ігоря, чому зробив такий вибір, хто вплинув на
нього? Відповідь проста і без пафосу: “Через патріотичні переконання.
Не міг залишатися осторонь, коли в
моїй Батьківщині таке відбувається.
Впливів зовні не було, бо виріс у
російськомовному
середовищі.
Батьки патріотично налаштовані,
однак не активні в цьому плані, друзі теж”. Нарешті докопуюся до істини: дід Ігоря Петро Чайка родом
з-під Перемишля, був виселений
під час операції “Вісла” на Херсонщину. Таки гени роблять свою
справу. До того ж, Ігоря магічно
тягнуло в наші західні краї, бо і дівчину знайшов зі Львова, Іринку.
Коли вперше приїхав до культурної
столиці України, то відчув себе
українцем у повноті змісту цього
слова. Що ж, залишається побажати нашому інтелігентному запорізькому козакові незламності духу та
ласкавої прихильної долі.
Не уявляю своїх поїздок в АТО
без відвідин блокпоста Балу. Виробнича необхідність. По-перше,
тут наш краянин з Великої Березовиці Андрій Сорока, по-друге, саме
через цей блокпост передаємо все
необхідне на Нікішино нашим розвідникам. Якось рятувалися від холоду у бліндажі, який хлопці ретельно прибрали до нашого приїзду. Акуратно вистелені спальниками лежаки, між ними журнальний
саморобний столик з фруктами і
шампанським (це був тільки другий
день Нового року!), а при вході у
куті пашіла розпечена буржуйка,
ненаситно ковтаючи свіженькі ароматні полінця. І цю всю тепленьку
воєнно-новорічну ідилію підземельного затишку сумлінно підтримував
стриманий у розмові солдат, який
згодом розповів драматичну історію свого життя.

Сашкові зараз 28. Перші шість
років дитинства виховувався у
дитбудинку на Дніпропетровщині,
а після всиновлення поїхав з мамою на її батьківщину — Хмельниччину. Далі все звично, як у
більшості дітей — школа, училище,
служба в армії. У 22 роки став
військовослужбовцемконтрактником
у
Вінницькій
авіаційно-військовій частині. Перший шок пережив, коли дружина
покинула його з донечкоюнемовлям і втекла до Росії. Маленькою Дашею заопікувалася бабуся, а Сашко повністю віддався
роботі. Врятувало друге кохання.
Але тривожні події в державі спонукали молодого чоловіка залишити вагітну дружину вдома і піти
добровольцем у військо. 9 квітня
минулого року пройшов військкомат, а 10-го вже потрапив до 51
бригади
військової
частини
Володимира-Волинського. Через
місяць, 10 травня, у день народження Сашка, народжується синочок і наповнює батьківську душу
сенсом життя, радістю завтрашнього дня. Однак радість була недовгою… Світ захитався від звістки, що його кохана дружина загинула в аварії. А далі додалося пекло війни. Сашкові випало нести
героїчну оборону Савур-могили,
де отримав перше поранення.
Снайпер, у ліве плече, ледь вище
серця. Бог вберіг. Після операції
додому на реабілітацію не поїхав.
Тільки зняли шви, одразу взяв квиток назад на Схід. А через місяць
— знову поранення, 5 осколків в
тілі. Всі не вибрали.
Після скандального розформування 51 бригади Сашко потрапив
на Балу. Вже 9 місяців без відпустки. Не нарікає, хоч серцем рветься
побачити і обняти свою трирічну
донечку та восьмимісячного синочка. А ще хоче подякувати матері,
бабусі своїх дітей, що дбає про них
і ніколи не покине, як колись покинули його. Сашкові засмучені очі
надовго зупиняються на тріскучому
полум’ї з буржуйки, яке байдуже
віддає людям своє тепло.
Нехай ніколи не бракує нашим
солдатам тепла людської душі, нашої любові, розуміння і підтримки!
Хай вас усіх береже Господь!

Час місцевий

П’ятниця, 30 січня 2015 року
●●Цікаво

Державна реєстрація актів
цивільного стану у 2014 році
Оксана ДУМАНСЬКА,
начальник відділу державної
реєстрації актів
цивільного стану
реєстраційної
служби Тернопільського
районного управління
юстиції.
За інформацією відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Тернопільського районного
управління юстиції у Тернопіль-

ській області, протягом 2014
року зареєстровано 42 актових
записи про зміну імені, з них:
імені – 3, прізвища – 36, прізвища та імені –3. Відмов у зміні
імені протягом 2014 року не було.
Протягом 2014 року зареєстровано 631 актовий запис
про народження, з них: хлопчиків – 352, дівчаток – 279. Популярні імена: серед хлопчиків
– Матвій, Владислав, Максим,
Святослав; серед дівчаток –

Софія, Анастасія, Вероніка,
Христина. Незвичайні: серед
хлопчиків – Яремій, Устим, Рувім, Світозар, Маркіян; серед
дівчаток — Ірма, Ліна, Емілія,
Тереза, Устина.
Вікова категорія громадян,
що найбільше вступає у шлюб:
чоловіки – 25-28 років, жінки –
23-26 років. Вікова категорія
громадян, які найбільше реєструють розірвання шлюбу: чоловіки – 28-32 років, жінки –
27-31 років.

●●Ліричний зошит

На Божих перевеслах
“писати правду мав відвагу”
Валентина СЕМЕНЯК,
член НСПУ,
м. Тернопіль.
У Тернопільській спілці
письменників
відбулась
презентація збірки поезій і
новел (світлої пам’яті)
Володимира
Бриня
“Любовиж”. Упорядник —
Богдан Новосядлий. Меценати проекту — Тернопільське видавництво “Крок”
(Роман та Юрій Завадські).
Кожне слово таїть в собі стоголосий відгомін прадавніх часів. І коли в людини відкрите
серце, вона інтуїтивно, на рівні
душі, це відчуває. Той зв’язок
нікуди не зникає, повсякчас
бринить в грудях тихою радістю, легким щемом. Саме так,
на дотик серця, вчитувалась у
пророчу поезію Володимира
Бриня.
“…І п’ю нектар весняного
вірша,
А в сотах слів
На Божих перевеслах
Не спить мій дух,
Живе завжди надіями душі”.
(“Хрестом і піснею
освячений народ”).
Візьміть, приміром, вірш
“Україні”. Це енергетично сконцентрований згусток-імпульс, в
якому не лише суть національної ідеї, а й готова програма
дій. І хоча кожен вірш має конкретну дату (а деяким з них понад двадцять років! — авт.),
прочитується на рівні сьогодення.
“Дай вистояти,
Дай набратись сили
І розірвати пута на ярмі.

Ніхто ніколи
Нас не порятує,
Поки не порятуємось самі!”.
Автор впевнено і сміливо нагадує кожному з нас про найсвятіше: “Ми — нація, ми —
українці, хрестом і піснею освячений народ”. Мені здається,
що якби автор написав тільки
цього вірша, він вже б виконав
свою життєву місію. Поміркуйте
самі: “До гурту, браття, Ближче
до вогню, В якому Воскресає
Україна, Життя своє віддаймо
на борню, Щоб нас ніхто Не
ставив на коліна!”. Ця поезія
пронизана глибокими космічними символами, на яких, власне, й тримається Україна: хрест,
вогонь, пісня, освячення, воскресіння…
Автор Володимир Бринь у
кожне слово вкладає глибокий
зміст. Через те його поезія, немов животворна річка, яка, протікаючи через людські серця,
оновлює їх: пробуджує силу духу і могутній поступ до вічних
істин, до загальнолюдських цінностей — любові, праведності.
Водночас в ній сконцентровано
все: гнів і радість, сльози і
сміх, любов і ненависть, свобода і неволя, Україна і Всесвіт,
мир і війна, мати і батько, друзі
і вороги, Шевченко, Зарваниця.
І все це в ім’я щасливого майбуття Батьківщини, нащадків.
Втім, сам поет не в силі вмістити усіх страждань рідної землі.
Та й чи це можливо? Мовою
санскриту слово “серце” перекладається двома словами:
співчутливе серце. Таке воно і
є в нашого поета.
В особливий спосіб пише він
про забуті традиції рідного
краю: “Та страшно, люди, коли

хата давно не має свого свята… Тоді важка усім дорога і
недруг тішиться сповна, Де вічний клопіт і тривога, Неділя
там завжди сумна. …Такою нині
бачу Україну, Розбратану, на
лезі протиріч…”. Сказати, що
цей вірш актуальний сьогодні
як ніколи, цього не досить. Написане — про нас з вами. “Писати правду мав відвагу” —
скаже згодом сам про себе.
Лірична поезія пересипана
образною мовою, цікавими метафоричними знахідками. Перед нами з несподіваного боку
постає ніжний поет-мрійник у
якого навіть місяць-молодик
оживає і “до хмарки гострить
срібного
серпа”,
хатаматеринка, а звичайні порічки
“спеленали цвітом” старенький
пліт і… “як краплини сонця” зацвіли у серці, а “підківка лісу
зодягла село в намисто”.
Володимир Бринь невимушено й щиро сповідується читачам у “Святій правді”. У кожного вона своя. Але його “правда” особлива — свята. Стан
його душі й справді передається на рівні вібрацій, дотику. Це
мить, коли врапт приходить розуміння чогось досі незбагненного і недосяжного, стаєш суголосним з душею поета: “У дні
такі не треба Риму і Парижу,
Ожило б джерело На древнім
Любовижу”. Відтак важко сказати, кому пощастило більше:
поету, якому Бог подарував
Любовиж, чи Любовижу, де жив
і творив цей поет. Про себе
можу відповісти однозначно:
нам з вами пощастило неабияк,
бо маємо можливість читати
поезію (світлої пам’яті) Володимира Бриня.

●●Статистична панорама

* У січні-листопаді 2014 р. підприємствами Тернопільського
району реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на
509,4 млн. грн., що становить
6,2% загального обсягу реалізованої промислової продукції в області.
Реалізація промислової продукції на одну особу населення в
січні-листопаді 2014 р. у районі
становила 7745,8 грн. (у січнілистопаді 2013 р. – 6604,2 грн.).
* За попередніми даними, в
2014 р. сільськогосподарськими
підприємствами району зібрано
зернових та зернобобових культур (у вазі після доробки) 1408,2
тис. ц (на 56% більше, порівняно
з 2013 р.), цукрових буряків (фабричних) – 1224,2 тис. ц (на 1%
більше), сої – 100,1 тис. ц (у 2,1
раза більше), овочів – 66,3 тис. ц
(на 15,7% менше), ріпаку – 63,8
тис. ц (на 11,4% менше), соняшнику на зерно – 10 тис. ц (у 2,2
раза більше), картоплі – 7,7 тис.
ц (на 14,3% менше), плодів та
ягід – 3,3 тис. ц (на 36% більше).
Більшість сільськогосподарських
культур у 2014 р. мали урожайність вищу, ніж у 2013 р.
* У 2014 р. підприємствами ра-

йону виконано будівельних робіт
на суму 153,8 млн.грн., що становить 19,7% загального обсягу в
області.
* У 2014 р. підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням вантажних перевезень,
виконаних фізичними особамипідприємцями) перевезено 169,5
тис. т вантажів та виконано вантажооборот у обсязі 90,4 млн. т/км,
що, відповідно, становить 48,4%
та 34,7% до 2013 р.
* Обсяг експорту товарів району у січні-листопаді 2014 р. становив 165,3 млн. дол. США, імпорту – 147,2 млн. дол. Порівняно
з січнем-листопадом 2013 р. експорт збільшився на 1,7%, імпорт
зменшився на 0,9%. Позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 18,1 млн. дол. (у
січні-листопаді 2013 р. також позитивне – 14,1 млн. дол.).
* У січні-листопаді 2014 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась у 1,9 раза, або на 1017,3
тис. грн., і на 1 грудня 2014 р.
становила 2121 тис. грн.
Головне управління статистики
у Тернопільській області.

Пам’яті Василя
Петровича Сеника
Чотири роки тому, 28 січня 2011 року,
після тяжкої тривалої хвороби відійшов у
вічність Василь Петрович Сеник — людина,
яку щиро шанували співробітники Тернопільської районної ради, керівники підприємств та установ району за професіоналізм, порядність та активну громадську
позицію.
Василь Петрович Сеник багато років
працював на відповідальних посадах на
підприємствах та в установах Тернопільського району, був депутатом Тернопільської районної ради двох скликань. З квітня
2002 по травень 2006 р. працював заступником голови Тернопільської районної ради, з травня 2006 року по листопад 2010
року — керуючим справами районної ради. Обіймаючи відповідальні посади, завжди залишався доброзичливим, щирим,
скромним, небайдужим до людей і справ громади.
Сьогодні віддаємо шану його пам’яті, молимося за спокій
його душі і просимо всіх, хто знав Василя Петровича Сеника,
згадати про нього в щирій молитві.
Колектив виконавчого апарату
Тернопільської районної ради.
Виконком Романівської сільської ради, депутатський корпус та
працівники сільської ради висловлюють щире співчуття Романівському сільському голові Галині Ярославівні Петріченко з приводу
тяжкої і непоправно втрати — смерті матері.
Тернопільська районна рада і Тернопільська райдержадміністрація висловлюють щире співчуття Романівському сільському
голові Галині Ярославівні Петріченко з приводу тяжкої і непоправно втрати — смерті матері.
Колектив Прошівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття
вчителю фізики Гевку Ярославу Орестовичу з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті батька Гевка Ореста Михайловича.

●●Справи приватні
ПРОДАМ
* горох жовтий, картоплю велику, моркву, буряк столовий. Тел.:
(097) 317-15-23, (097) 317-10-81.
* пшеницю. Тел. (097) 437-6286.
* Москвич 412, 1991 р. в.,
об’єм двигуна 1,38, автопробіг
120 тис. у доброму стані, 600 у. о.
Можливий торг. Тел. (098) 592-7101, 24-82-34.
* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6
місць, двох дверний, кузов з металевою обивкою. Ціна договірна.
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.
* мотоблоки нові (потужністю
від 4 до 15 к.с.), трактори (від
12 к.с.), мототрактори, двигуни
різних потужностей, навісне обладнання, гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше.
Тел. (098) 598-94-84, (0352)
49-30-00, (098) 259-19-58.
* металочерепиця, профнастил, комплектуючі, системи водозабору. Консультації з установки,
заміри, доставка. Тел. (097) 47351-37.

КУПЛЮ
* мобільний телефон у робочому стані, простий. Тел. (063) 68336-01.

* дійну корову. Тел. (098)
79 76 823.

РОБОТА
* Прийму на роботу автоелектрика, слюсаря з ремонту
легкових автомобілів і бусів.
Тел. (067) 700-55-02, 51-0097.

ПОСЛУГИ

* Здам в оренду механічний
цех з обладненням 100 м2. Тел.
(067) 700-55-02, 51-00-97.
*
фуршетні
столи
до
урочистих подій (серця, лебеді тощо). Тел. 098 592-7101.
* торти на замовлення для
урочистих подій (весілля,
день народження, хрестини
тощо). (067) 366-15-69.
* репетиторство з англійської та польської мов. Тел.
(097) 491-58-41.
* виконуємо сантехнічні і газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встановлення водонагрівачів, пральних
машин, кондиціонерів, лічильників; заміна стояків, водопроводу, каналізації, опалення.
Пенсіонерам та учасникам Великої Вітчизняної війни — знижки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 3035 грн./м 2 , внутрішня — 25-30
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2;
утеплення: пінопласт, вата —
35-40 грн./м 2; підвісні стелі —
50-70 грн./м 2; шпаклівка — 2025 грн./м 2, “короїд”, “баранек”
— 25-30 грн./м2; набриск, драп
в кольорі — 20-25 грн./м 2. Власне риштування, підсобники, без
обідів. Тел.: 25-25-86, 098-53195-46.
* євроремонт “під ключ”.
Плитка, шпаклювання, побілка,
арки, кольорова штукатурка,

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

тел./код:

стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352)
43-65-63.
* штукатурка, стяжка, шпаклювання та фарбування, супутні ремонтні роботи. Ремонт
квартир та офісів. Тел. (097)
90-89-170.
* цифрова відеозйомка
(весілля, хрестини, перший
дзвоник, випускний вечір,
ювілей), тел.: 095-64-03266, 096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих та
інших подій вашого життя.
Недорого, виїзд у села, за-

пис на DVD, монтаж фотокліпів. Тел. (0352) 54-11-93.
* весільна фотозйомка, тел.
(068) 515-86-17, 54-39-49. Ірина.
* весільна фотозйомка. Тел.:
(097)
611-18-79,
49-26-73
(Іван).
* послуги тамади, народні
весільні обряди. Тел. 098
592-71-01.
* весільний, святковий, вечірній макіяж, розпис обличчя,
нарощення вій, стрази, бодіарт. Тел. (067) 313-58-58.

Купон безкоштовного
оголошення
Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.
Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
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П’ятниця, 30 січня 2015 року
●●Образок

Порадниця

Різдво в Україні. Рік 2015...
Минають Різдвяні свята…
Цього року вони невеселі.
Дух Нового року та Різдва
переплетений із сумом,
тривогою та щирою молитвою за майбутнє України.
Коляда, що є основним
атрибутом свят, звучить
не так дзвінко, не так
радісно. І
нагадує мені
слова відомої української
колядки:
“Сумний був той Святий вечір
в 46 році,
По всій нашій Україні плач
на кожнім кроці.
Чи ви чули, люди, про тую
новину, —
Закували у кайдани нашу
Україну!
В кайдани закували,
в тюрми посадили,
Люд невинний тисячами
в землю положили.
Як на небі зірка почала сіяти,
Почав народ до Святої
вечері сідати,
Посідали до вечері мати
з діточками,
Мали вони вечеряти —
залились сльозами…”
Пройшли роки, виросли нові
покоління, події з колядки стали
історією, а в Україні — нові трагічні події. Невеселий 2015 рік.
Кажуть, що найщасливішою
людина буває в дитинстві, коли
все навколо безтурботне, веселе і так багато подарунків. Саме

Мар’яна Соболь згадує Різдво свого дитинства.
Різдвяні свята для мене найкращий спогад і сьогодні! “А чим
пахне Миколай?”, — запитують
діти і самі ж відповідають: “Мандаринами!”. Згадую, як з нетерпінням з сестрою чекали святого, як ходили колядувати та щедрувати у великих з торочками
бабусиних хустках. Пускали на
воду вінки на Водохреща… Щасливі Різдвяні свята!
Заграли дзвони, тихо так
заграли,

Ангельські хори звістку
сповіщали,
Солдати у землянках
мирно спали,
А матері за них молились
і благали
Всевишнього, щоб їм дітей
зберіг,
Бо знов війна прийшла
на наш поріг.
Мар’яна СОБОЛЬ,
с. Мишковичі.

●●Перевірені рецепти

перець — за смаком.
Перший шар — порізані консервовані шампіньйони; другий
— порізане куряче м’ясо; третій
— смажені гриби; четвертий —
варені яйця, порізані соломкою;
п’ятий — натертий на дрібній
тертці голландський сир.
Прикрасити петрушкою, помідорами, оливками.
Перший шар — копчене куряче стегно (нарізати кубиками);
другий — 3 варених дрібно порізаних яйця; третій — варена картопля, нарізана кубиками; четвертий — одна банка консервованої кукурудзи; п’ятий — 300 г
смажених грибів. Зверху натерти
голландський сир. Салат викласти на круглу тарілку. Край тарілки
прикрасити петрушкою. Кожен
шар салату добре змастити майонезом.

бути від іншого меншим на 1 см
і добре змащений майонезом.
Останній шар — яйця. По краю
тарілки викласти горіхи і чорнослив, а зверху — кілька сухариків (вертикально). Краї шарів
майонезом не змащувати.

“Царський”

100 г сухарів, 100 г консервованої кукурудзи, 100 г твердого сиру, 2 варені морквини, 2
зубці часнику, 3 варені яйця,
200 г грибів під цибулею, 10 шт.
чорносливу, 10 ядер горіхів.
Перший шар — кукурудза,
другий — сир, третій — варена
морква з часником, четвертий
— гриби, п’ятий — яйця.
Салат викладаємо на велику
тарілку шарами. Кожен шар має

3 пачки крекеру “Ніжний”,
1 банка сардин в олії (або печінка тріски), 200 г стружки червоної риби, 5-6 варених яєць,
2 цибулини, 100 г голландського
сиру, 10 шт. чорних маслин,
3 пачки майонезу “Оливковий”.
На велику плоску тарілку круглої або овальної форми викладаємо: перший шар — крекер
змастити майонезом; другий —
розім’яти виделкою сардину з
дрібно нарізаною цибулею, подрібненими горіхами; третій —
крекер, змащений майонезом;
четвертий — червона риба, тертий голландський сир, дрібно
нарізана цибуля; п’ятий — крекер, змащений майонезом; шостий — потерти на тертці або нарізати кружальцями яйця, посипати цибулькою і ще помастити
майонезом; сьомий — крекер.
Салат поставити на ніч у холодильник. Потім помастити ще
раз майонезом. Прикрасити
оливками, зеленню. Різати на
порційні шматочки, як торт.

проникна плівка.
* Нікельовані речі, крани у ванні, каструлі можна освіжити, потерши їх оцтом з сіллю.
* Якщо в дриль потрібно вставити свердло діаметром на 1-2
міліметри більше, ніж те, на яке
розрахований патрон, можна вийти зі становища так. На хвостовику свердла напилком спилюють
три листки, розташовуючи їх під
кутом 120° по колу. Метал треба
знімати рівномірно з усіх боків,

щоб не порушити центрування
свердла.
* Коли переробляють відкриту
електропроводку на закриту, потрібні монтажні коробки для вимикача і розеток. Якщо немає фабричних коробок, їх можна зробити з банок від кави, згущеного
молока тощо. В середину обрізаної за розміром банки вкладають
картон і закріплюють його надрізаними пелюстками. Для введення проводу вирізають отвір.

“Елегант”

“Лісова
галявина”

Інгредієнти викладають шарами на плоску тарілку. Кожен шар
треба змастити майонезом, сіль,

●●А ви знаєте?

* Ви розлили зеленку або чорнило на світлий полірований стіл?
Не засмучуйтеся. Промокніть рідину, а потім зітріть пляму звичайною учнівською гумкою для олівця, яка не псує полірованої поверхні. Чорнильна гумка для цього
непридатна, бо містить абразивні
компоненти.
* Якщо керамічна ваза почне
протікати, влийте в неї трохи будьякого лаку і пензликом розмажте
по стінках, утвориться щільна не-

свіжість і поживні властивості.
* Якщо додати в сметану трохи
молока, вона не згорнеться у підливі.
* Для того, щоб не було цвілі у
відкритій томатній пасті, потрібно
на кришку нанести трохи сухої гірчиці. Або залишки в банці посипати дрібною сіллю і залити олією.
* Зів’ялі овочі (зелень) можна
освіжити, зануривши їх спершу в
гарячу воду, а потім – у холодну.
* Коли ви варите картоплю
“в мундирі”, шкірка іноді тріскає.
Щоб цього не трапилося, додайте
у воду кілька крапель оцту.

Шкіра обличчя
боїться холоду

“Бажання”
Зварені в “кожушках” картопля, морква і буряки, смажене
куряче м’ясо, волоські горіхи,
гранат.
На плоску тарілку у середину
поставити для форми 200грамову склянку догори дном,
викласти шар натертої на тертці
картоплі, на нього — шар натертої моркви. Далі — шар курятини.
На нього — натертий і змішаний
з подрібненими горіхами буряк.
Кожен шар намащувати майонезом. Зверху салат посипати гранатовими зернятками. Після завершення вийняти склянку — вийде “браслет”.

* Якщо покласти скибочку моркви або лимона під кришку баночки
з гірчицею або на зріз ковбаси,
обидва продукти надовго збережуть свіжість.
* Якщо ви плануєте використовувати лід для напоїв і коктейлів, у
кожну клітинку ванночки покладіть
ягідку вишні (з компоту або варення) або будь-яку іншу. Залийте
фруктовою водою і поставте в морозилку. Такі кубики виглядають
дуже ефектно.
* Місця зрізу невикористаної
повністю цибулини змастіть будьяким жиром — цибуля збереже

●●Ради-поради

Салати на всі смаки
“Гранатовий
браслет”

●●Кухонні премудрості

Екстремальні умови зовнішнього середовища, сильний
холод і тепло, впливають на
стан шкіри обличчя. Відомо,
що найкомфортніше шкіра
почувається в м’якому та вологому кліматі. Тепло старить, сушить шкіру будьякого типу, крім жирної. У
міру того, як природне змащення починає зникати, шкіра стає менш м’якою та
схильною до утворення зморшок.
Зміна
будови
шкіри і пігментні
плями — це природний захист шкіри
від впливу ультрафіолетового випромінювання. У цьому
випадку необхідно
відшкодувати втрачену вологу шляхом
щоденних зволожувальних процедур.
Майте на увазі, що
світла, з золотавим
відтінком шкіра може бути така ж гарна, як і шкіра з сильною засмагою. Щоб запобігти сонячним опікам, шкіра виробляє
меланін.
Холод також висушує шкіру і робить її товстішою. Раптовий вплив
сильного холоду може викликати
появу плям, виникнення прожилок
на щоках і лущення. Зволоження та
макіяж — кращий захист шкіри в
таких випадках. Не піддавайте шкіру різким змінам температури, це
може призвести до появи плям типу опікових або обмороження.
Взимку шкіра потребує особливо
ретельного догляду, тому що вона
більш чутлива до холоду, ніж до
тепла. Сильний вітер може викликати сухість шкіри, навіть якщо немає сильних морозів. Тому необхідно не тільки добре захищати

шкіру, а й живити її. Навіть у клінічно здорових людей постійна дія
низьких температур повітря, вітру
та снігу на відкриті частини тіла
призводить до більш швидкого
старіння шкіри.
Всього цього можна уникнути,
якщо систематично та правильно
доглядати за шкірою. Взимку обличчя потребує постійного застосування відповідних косметичних
засобів і безперервного догляду,
щоб уникнути обмороження і сухості шкіри. Не можна вранці, перед самим виходом на вулицю,

вмиватися або змащувати обличчя
кремом, бо крем, навіть жирний,
містить воду. У процесі випаровування вологи виникають охолодження та сухість шкіри.
При сухій шкірі ввечері, щоб
освіжити обличчя, краще застосовувати сметану, кисле молоко,
вершкове масло або рослинні олії.
Живильні креми для сухої шкіри
незамінні в цей період як увечері,
так і вдень. Добре доповнюють догляд за обличчям маски, які на зимовий і весняний час змінюються
так само, як і їхня основа: до їх
складу входять головним чином
жири, жовток, сир, вітаміни. Не
можна при цьому забувати і про
головного провідника поживних
речовин під шкіру — рідину.

●●Здорове харчування

Бурячок
на нашому столі

Буряк забезпечує наш
організм
багатьма
вкрай необхідними для
здоров’я речовинами.
Тим, хто постійно вживає буряк, не загрожує
склероз, бо він виводить холестерин, послаблює спазми судин, регулює обмін речовин, покращує зір
дорослим та дітям, позитивно впливає на
функції статевих залоз
у жінок і чоловіків.

Буряк зарекомендував себе
ще й як протипухлинний засіб.
Двісті грамів тертого буряка щодня — як профілактика пухлинних захворювань.
Сік буряка вживають від гіпертонії. На склянку соку дають
столову ложку меду. Вживають
по 2-3 ложки 4-5 разів на день.
Якщо полікуватися таким чином
тиждень-два, можна помітити, як
нормалізується тиск.
Пектинові речовини, яких достатньо в буряках, нейтралізують токсичні речовини, що утворюються в шлунку і кишківнику,

а також зв’язують солі важких
металів, виводять радіонукліди.
За кількістю йоду буряк переважає інші овочі. В раціоні людей, в яких хвора щитоподібна
залоза, обов’язково повинен бути буряк. Дуже багато в цьому
овочі біологічно активних речовин, які, систематично потрапляючи в організм, зміцнюють
його.
Якщо вже захворіла людина,
то саме біологічна активність буряка допомагає іншим лікам краще впливати на організм, а організмові боротися із захворюванням.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Європейський гороскоп на 2015 рік
2015 рік розпочинає свою історичну ходу у
четвер — день Юпітера, триватиме 11 місячна
доба, а сам Місяць пересуватиметься знаком
Близнят. У 2015 році відбудуться два повних
місячних та сонячних затемнення. Це дуже
значимі події. У такі дні треба бути обережним, можуть виникати зміни у діловій сфері і
не завжди позитивні. А щоб вони не стали
фатальними, намагайтеся все прораховувати.
4 квітня 2015 року відбудеться одне повне місячне затемнення, друге — 28 вересня. Повне
сонячне затемнення відбудеться 20 березня, а
друге — 13 вересня. Місячне затемнення сигналізує про завершення одного циклу розвитку життя і початок іншого. Це найкращий
момент для початку нових проектів. Сонячне
затемнення у березні може вплинути на розвиток різного роду заздрощів та ревнощів у
сім’ях, а 13 вересня — сприятиме розвитку подальших планів, зміцнення матеріального становища, а також купівлі нерухомості. Від 21
березня розпочнеться рік Тура (Бика) згідно із
зороастрійським календарем, за скіфськосарматським цей рік буде 21136 роком, за
календарем трипільської доби — 7523 літо.
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Очікується досить успішний рік, адже його
символом є саме ця тваринка. Маєте шанс
змінити себе, стати більш контактними, що
дозволить стати лідером навіть у тих сферах,
в яких Овни традиційно менш успішні — у коханні і фінансах. З початку року добре продумайте свої плани на рік. Рік сприятиме розширенню справ, важливим покупкам, початку
бізнесу. Для більшості цього року з’явиться не
тільки кохана людина, але й надійний партнер,
який завжди вислухає, порадить та, за потреби, підставить надійне плече.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Рік ознаменується серйозними змінами в
житті, які можуть зачепити будь-яку зі сфер діяльності. Саме цього року можете стати більш
успішними. Якщо у попередні роки ви іноді
працювали за двох, то тепер все впорядкується. Менше часу забиратимуть родинно-сімейні
проблеми. Усередині весни можете зустріти
людину, яка підкорить вас своїми поглядами
на життя та місце людини в ньому. Є ризик
закохатися та потрапити у незнайомі тенета
філософії, що зробить вас вільним. Все це
може стати причиною непорозумінь у сім’ї,
серед друзів та оточуючих.

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Ви вступите у цей рік з особливим настроєм і темпом. У вас накопичилося чимало цікавих і нереалізованих задумів, більшість з яких
плануєте втілити в життя саме цього періоду.
Близнят чекає несамовитий роман вже з початку року, який все переверне в житті і може
зірвати плани. Ви ніби перестанете належати
собі, а всі ваші дії будуть крутитися навколо
почуттєвої сфери. Вас можуть не зрозуміти
рідні і близькі, комусь будуть перечити і переконувати у протилежному. Ви можете змінити
все: роботу, помешкання, країну, податися за
коханою людиною навіть на край світу. Як би
там не було, але любовна сфера керуватиме
впродовж року людьми цього знака.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Непростий рік очікує представників цього
знака. Раки з початку року намагатимуться
всіляко уникати проблем, вирішувати які необхідно саме зараз, не відкладаючи на потім і не
чекаючи поки маленьке непорозуміння переросте у великий конфлікт. Можливі немалі витрати у тих сферах життя, де Раки не зможуть
відстоювати свою позицію. Якщо ви зберетеся з силами, проявите характер, зможете досягти і відстояти своє. Цей рік сприятливий
для знайомств і зав’язування стосунків, які у
майбутньому принесуть немалі блага, грошову підтримку або допоможуть у вирішенні життєвих питань. Ваші справи за вас і для вас
вирішуватимуть чужі люди.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Для Левів рік прийдешній обіцяє стати досить корисним в плані нового напрямку в житті, побудови планів та створення міцної основи для майбутніх перемог. На відміну від попередніх років Леви не будуть занурені з головою в роботу, а більше матимуть часу для
активного відпочинку і розслаблення. Не забуваючи про роботу, але контролюючи її на
відстані, зможете збагатитись новими знайомствами та прогресивними ідеями, які зможете застосувати для власного розвитку. Більшість буде звільнена від почуттів та обов’язків.
Зможете бути самим собою.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Відповідальним та домовитим Дівам не так
легко буде вписатися у “збаламучений” рік
Козячо-Овечої енергетики, коли всі і скрізь

думають, як полегшити своє життя і наповнити
його розвагами. Ви не зможете зрадити собі
та хоча б на хвильку розслабитися. Повільно
просуватиметесь до наміченої мети. Зірки
радять Дівам попрацювати над собою, своїм
духовним станом, а також ставленням до
життя. Вибирайте ті шляхи, які зможете подолати та освоїти.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Можна сказати, що саме Терезам передбачається пережити цікавий та корисний рік
в плані розвитку, вони віднайдуть мету у
житті. З хлопчиків цей рік зробить чоловіків,
невпевнених людей перетворить у рішучих і
наполегливих. Натхнення, яке оволодіє вами, допоможе вирішувати найсерйозніші
проблеми граючи. Швидше за інших будете
схоплювати і втілювати у життя ідеї. Великий
вплив на представників цього знака зробить
закоханість, яка поселиться у вашому серці
вже навесні. Вам буде здаватися, що біля
вас крутиться весь світ і все стає вашим.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
У багатьох випадках цей рік може стати
переломним для людей, які народилися під
опікою цього знака. Вам просто набридло
таке життя, що оточує лише проблемами і
при цьому не несе практично ніякого задоволення. Причиною різкого повороту у житті
може стати випадкова зустріч з успішною та
впливовою особою, яка своєю філософією
життя захопить вас. Деякі Скорпіони можуть
поламати всі статути, що колись були для
вас всім, і податися на нові місця з цілком
іншими принципами життя. А це призведе до
конфліктів і непорозумінь з рідними та близькими, особливо на початку літа. Все вирішиться вже восени.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Настрій Стрільців у 2015 році буде веселковим. За своєю вдачею Стрільці оптимісти, а тому із потужним зарядом енергії
будуть налагоджувати особисте життя: намагатимуться воз’єднатися з коханою особою і запропонують їй спільне життя цивільного плану або навіть вінчання. Ви не зможете сидіти на місці: мандрівки та зміни
практично переслідуватимуть вас. Інколи
навіть без чіткого уявлення хочеться щось
робити і кудись мчати. У багатьох здійсняться заповітні мрії.

КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Загалом Козероги проживуть дещо складний рік, в якому їм доведеться чимало попрацювати над собою, щоб стати кращими, а це
означає жити якісніше і насолоджуватися кожним днем перебування на землі. Оскільки здебільшого Козероги є невиправними матеріалістами, які не завжди вміють тішитися життям, отож самі для себе стають перешкодою і
через це мають проблеми. Але у 2015 році ви
ніби прокинетесь від довгого сну і зрозумієте,
що життя прекрасне, і зануритесь у цей чудовий світ. Найбільше змінить вас кохання, яке
прийде несподівано.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Представники цього знака мають подібну
філософію з господинею року Козою. Ви також комунікабельні, допитливі, намагаєтесь
уникати складної і важкої праці, натхнені творчою та ліричною вдачею. Цей рік ідеально підходить саме вам. Вмійте знаходити гармонію
у всьому, сповнюйте своє серце любов’ю, якої
інколи вам так не вистачає. Десь в кінці літа
можете зустріти таку ж глибоку і споріднену
душу, як ви самі, і ваше життя засяє новими
барвами.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Народжені під цим знаком люди у 2015
році можуть досягти набагато більшого, аніж
за останніх 10 років. Цей рік обіцяє стати періодом можливостей і карколомного стрибка
в кар’єрі, якщо будете проявляти наполегливість та діловитість. На ваше перевтілення
впливатиме бажання покорити вершини, які
були вам недосяжні. Вам не потрібно буде
щось доводити. Ваша наполегливість настільки захопить багатьох людей, що вони і
самі не знатимуть, чому хочуть вам допомагати. Далека поїздка може докорінно змінити
ваше життя. Будьте дуже наполегливі і перед
вами відчиняться двері до цікавого і щасливого життя.

Виходить з березня 1967 року.
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●●Вітаємо!

●●Від Миколая до Стрітення

Щиро і сердечно вітаємо з
днем народження
заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення Тернопільського районного територіального медичного об’єднання, депутата Тернопільської районної ради Ігоря
Романовича ВОЙТОВИЧА.
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата,
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!

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

Учні 2 класу Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів із класоводом
Зоряною Городецькою виконали танець маленьких поварів.

Таке добре і гарне диво…
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
Зимова пора року – найбільш казкова. Земля виблискує сліпучою білизною
пухнастого снігу, який приємно хрустить під підошвами, дерева срібляться інеєм, морозець розмальовує
шибки химерними візерунками, а в повітрі витає запах
дива.
Діти з нетерпінням чекають у
гості святого Миколая, який приносить подарунки, разом із батьками прикрашають яскравими
іграшками красуню-ялинку. Всі
очікують приходу Нового року,
коли відкриваються нові можливості і здійснюються найпотаємніші бажання. Особливо чарівним є
свято Різдва Христового, коли
вся родина збирається разом,
щоб скуштувати смачної куті і згадати приємні миттєвості.
18 грудня, напередодні Дня
Святого Миколая, учні Смиковецької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів мали змогу поринути
в дивовижну новорічно-різдвяну
атмосферу. Парох церкви Різдва
Пречистої Діви Марії села Смиківці о. Василь Деркач розповів
про сподвижництво Святого Миколая Чудотворця, який є прикладом добра, людяності і милосердя. Третьокласники Стас Кульчицький, Іринка та Назар Деркевичі, Юлія Жук, Михайло Дуда і
Мар’янка Зіньковська під керівництвом класовода Оксани Любомирівни Цимбалюк інсценізували
українську народну казку “Козадереза”. Учні другого класу Дмитро Личатин, Юля Петльована,
Олеся Цвенцишин, Вероніка

Вітаємо з днем народження заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення ТРТМО Ігоря Романовича
ВОЙТОВИЧА.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
Оберігає Вас завжди й повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

З повагою – колективи
редакції газети
“Подільське слово”
і ТРР “Джерело”.
Вітаємо з
ювілеєм начальника відділу економічного розвитку і
торгівлі Тернопільської районної
державної адмініс т р а ц і ї
Н а т а л і ю
Степанівну
ВОЛОШИН.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не обминає хату,
Як не обминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються до Вас, як з вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує сто прекрасних літ!

Третьокласники під керівництвом класовода Оксани Цимбалюк
інсценізували українську народну казку “Коза-дереза”.
Крайник, Артем Дацик, Віталій
Учні Смиковецької школи наЯремчук і Вадим Гук спільно з
передодні Миколая виготовили
класоводом Зоряною Ярославівобереги, намалювали малюнки і
ною Городецькою виконали весевідправили їх бійцям Добровольлий танець маленьких поварів.
чого Українського Корпусу “ПраІван Помазанський, Олена Цвенвий сектор”, які тримають обороцишин, Олександр Марчук, Мину в Донецькому аеропорту, за
хайло Яремчук, Михайло Дуда,
що отримали письмову подяку від
Мар’яна Соя, Анна Буката, Каріна
“Правого сектора”. Найбільшу
Помазанська, Христина Ковтун, кількість оберегів виготовила учеМар’яна Цимбалюк і Христина ниця сьомого класу Олена
Чубко разом з учителем світової
Цвенцишин.
літератури Надією Євгенівною
Після завершення заходу диЧуйко інсценізували фраґмент поректор Смиковецької ЗОШ І-ІІ
вісті Миколи Гоголя “Ніч перед
ступенів Ігор Матвіїшин привітав
Різдвом”, виконавши різдвяні коучасників та гостей святкового
лядки, які підготувала вчитель
дійства з новорічно-різвяними
музики
Наталія
Іванівна
святами і передав дітям подарунГрицан.
ки від святого Миколая.

З повагою — колектив відділу
економічного розвитку і
торгівлі Тернопільської
районної державної
адміністрації.
Колектив Великоглибочецької
сільської ради вітає з днем
народження
працівника
сільської ради Юрія Ігоровича
ЗАГАЛЮКА.
Хай доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії,
Життя хай квітне, як вишневий сад,
Здійсняться задуми і заповітні мрії.

Дирекція будинку культури
с. Чернелів-Руський щиросердечно вітає з днем народження учасницю
дитячого
фольклорноетнографічного колективу “Чернелівські забави” БК с. ЧернелівРуський Наталю МУРДЗУ.
Хай щастя переповнює це свято
І золотіє мрії небосхил,
Хай вділить доля радості багато,
Енергії, завзяття, творчих сил.

Щиро і сердечно вітаємо з днем
народження учасника дитячого
фольклорно-етнографічного
колективу “Чернелівські забави”
БК с. Чернелів-Руський Віталія
МАХИНЬКУ.
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла,
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все в Тебе гаразд!

З повагою — дирекція будинку
культури с. Чернелів-Руський.
Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.
Я. Стецька вітає з ювілеєм вчителя
початкових класів Олександру
Ярославівну БІЛИК.
Смиковецькі школярі з вчителем світової літератури Надією Чуйко
і вчителем трудового навчання Михайлом Ціцьким.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Щиро вітаємо з 45-річчям
класовода
4-А
класу
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ
ст. ім. Я. Стецька Лесю
Ярославівну БІЛИК.
Хай радість панує у Вашій світлиці,
Хай золотом сяє колосся пшениці,
Хай доля дарує Вам щирі хвилини
У дружньому колі та колі родини.
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й краси,
Світлої долі і всього доволі
У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — учні 4-А класу
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ
ст. ім. Я. Стецька та їх
батьки.
Сердечно
вітаємо
з
ювілеєм чарівну жінку,
чудового
журналіста,
головного
редактора
ТРР “Джерело” Галину
Миронівну
ЮРСУ. Щиро бажаємо Вам урочистого піднесення душі, удачі у
всіх починаннях, прихильної долі, великого щастя, нездоланної
віри та здійснення усіх мрій. Нехай довгі роки Ваша молода душа відчуває красу життя!
З роси, з води на добру сотню літ
Людського щастя, благ земних рікою,
Здоров’я зичимо міцного, як граніт,
Й удача не ішла щоб стороною.
Щоб радість лиш приносило життя,
Щоби цвіли й буяли почуття,
Аби здійснились заповітні мрії
Й перетворились у реальність всі надії.

З повагою — колектив
редакції газети “Подільське
слово”.
Колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з
днем народження вчителя фізики Марину Василівну ТРЕТЯК,
вчителя
початкових
класів
Наталію
Степанівну
БЕРЕЗІЦЬКУ.
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.

Колектив Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з
днем народження завідуючого
господарством школи Богдана
Михайловича ПОДОДВОРНОГО,
працівника
школи
Надію
Павлівну ЧЕРНЕЦЬ.
Бажаємо Вам, щоб надії збувались,
Щоб друзі хороші в житті
зустрічались,
Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,
Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Вітаємо з днем народження
завідувача
стоматологічного
відділення ТРТМО Ігоря Івановича СТОРОЖКА, медсестру
стаціонару
Олександру
Йосипівну МАРКАНИЧ, медичних сестер Надію Романівну
ЖУБРИК,
Юлію
Василівну
ТУРКО, молодшу медичну сестру
Марію Ярославівну СТЕЦИК.
Достатку в домі Вам рікою,
В родині — злагоди й тепла,
В душі і серденьку — спокою,
Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Різдвяними святковими днями відзначила 90-річчя жителька с. Буцнів Марія Йосипівна
ПАСІКА. Випускники 1980 року
Буцнівської середньої школи
щиро вітають свою першу вчительку з ювілеєм.
Хай роки не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій.
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

