
Наша сторінка
www.facebook.

com/PodilskeSlovo

У номері:
    5 стор.

№48 (5152) П’ятниця, 4 грудня 2015 року12 сторінок

Газета Тернопільської районної ради

Районна рада:  
VII скликання 

Новообраний голова 
Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко. З 2001 року  

до цього часу працював  
начальником відділу культури 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

заслужений працівник культури 
України. Народився 1 липня  

1967 року в с. Настасів,  
проживає у селищі Велика  

Березовиця. Має дві вищі освіти 
– закінчив Тернопільський 
національний педагогічний 
університет ім. В. Гнатюка 

та Тернопільський національний 
економічний університет.  
Одружений, двоє дітей.Лічильна комісія підводить підсумки голосування за кандидатури на посаду голови Тернопільської районної ради  

(зліва направо): Ірина Крупа, Андрій Кузь, Володимир Мокрицький, Микола Михальчишин, Євген Грицишин, Роман Шершун.

Замість звичних  
80 – 36 депутатів
Сесію відкрила голова Терно-

пільської районної виборчої комі-
сії Ганна Галич, яка оголосила 
результати виборів депутатів Тер-
нопільської районної ради, що від-
булися 25 жовтня 2015 року, та 
повідомила про визнання їх по-
вноважень. “Участь у виборах де-

путатів до Тернопільської район-
ної ради взяли вісім місцевих по-
літичних партій, з яких 
5-відсотковий бар’єр подолали 
шість партій: партія “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність” – 8 
мандатів, Радикальна партія  
Олега Ляшка – 7 мандатів, 
“Об’єднання “Самопоміч” – 7 ман-
датів, ВО “Батьківщина” – 6 ман-
датів, Громадський рух “Народний 
контроль” – 5 мандатів, “Грома-
дянська позиція” – 3 мандати”, — 
повідомила Ганна Галич. Таким 
чином, замість звичних 80-ти, за-
раз є 36 депутатів районної ради.

“Коли Бог на 
першому місці –  

у всьому є порядок”
Благословити новообраний де-

путатський корпус запросили па-
роха селища Велика Березовиця 
о. Василя Брону. “Якщо хочемо, 
аби кожна наша справа була 
успішною, вона повинна розпочи-
натися з Божого благословення, 
— сказав священик. — Вам дору-
чено бути керманичами народу 
Тернопільського району в нелег-
кий час – в умовах війни, випро-

бувань, коли ламається старе, що 
не виправдало себе, та народжу-
ється нове – живе і благословен-
не. Бажаю, щоб ви відчули себе в 
руках Божих, аби Господь через 
вас, ваше слово і діло робив свою 
справу на благо народу. У Старо-
му Завіті є цікавий момент: коли 
помер цар Давид, його наступни-
ком обрали молодого і недосвід-
ченого сина Соломона. Найпер-
ше, що зробив новий цар – подя-
кував Богові, який вночі у сні 
прийшов до Соломона і сказав: “Я 
дам тобі усе, що попросиш”. Со-
ломон попрохав мудрості і розум-
не серце, щоб могти вміло про-
вадити народ. Богові дуже сподо-
балося це прохання, а за те, що 
Соломон попросив таку величну 
чесноту, йому було даровано ще й 
багатство і славу, яких ніхто ніколи 
ще не мав. Бог сказав Соломону: 
“Якщо будеш звіряти своє життя з 
Моїми дорогами, продовжу і по-
множу твоє життя”. Господь гото-
вий сказати це і нам. Дуже мудро, 
що ви просите благословення – 
це вже добрий знак. Коли Бог на 
першому місці – у всьому в житті є 
порядок”. 

Продовження на 2 стор.

Ірина ЮРКО.

1 
грудня ц. р. відбулася перша сесія Тернопільської 
районної ради сьомого скликання. Участь в роботі 
сесії взяли всі новообрані депутати Тернопільської 
районної ради, голова Тернопільської райдержадміні-

страції Олександр Похилий, народні депутати України Тарас 
Пастух і Тарас Юрик, депутати Тернопільської обласної ради, 
сільські і селищні голови, керівники підприємств, установ 
Тернопільського району, представники громадських органі-
зацій та засобів масової інформації. 

Голова Тернопільської районної виборчої комісії Ганна Галич  
та члени тимчасової президії Тернопільської районної ради (зліва направо) Юрій Малецький, 

Володимир Дзудзило, Богдан Ящик, Арсен Чудик, Володимир Періг.

Гуманітарна 
допомога  

з Нідерландів 
школам і дитячим 

садкам.
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Сесія ●

Продовження. 
Початок на 1 стор.

Ключове питання 
порядку денного
Для продовження роботи сесії 

обрали тимчасову президію у 
складі п’яти депутатів – Юрія Ма-
лецького, Арсена Чудика, Воло-
димира Перога, Володимира 
Дзудзила, головуючим тимчасо-
вої президії став Богдан Ящик. У 
склад секретаріату сесії обрано 
Надію Зюбровську, Марію Ло-
тоцьку, Андрія Злонкевича. До 
складу лічильної комісії увійшли 
Микола Михальчишин, Володи-
мир Мокрицький, Андрій Кузь, 
Ірина Крупа, Євген Грицишин, 
Роман Шершун. Головою лічиль-
ної комісії став Микола Михаль-
чишин, секретарем обрано Ірину 
Крупу.

Ключове питання порядку ден-
ного – обрання голови Терно-
пільської районної ради. На цю 
посаду було запропоновано кан-
дидатури депутатів Андрія Галай-
ка від Об’єднання “Самопоміч” та 
Володимира Дзудзила —  
представника партії “Блок Петра 
Порошенка “Солідарність”. Пре-
тенденти на посаду голови ра-
йонної ради озвучили біографічні 
дані та програми діяльності в ра-
зі обрання на посаду голови ра-
йонної ради, відповіли на питан-
ня присутніх. 

В обговоренні кандидатур на 
посаду голови районної ради 
Андрія Галайка підтримали ке-
рівник апарату Тернопільської 
райдержадміністрації, депутат 
Тернопільської районної ради 
Арсен Чудик, народний депутат 
України від політичної сили “Са-

мопоміч” Тарас Пастух. Володи-
мира Дзудзила підтримали го-
лова асоціації сільських і селищ-
них рад Тернопільського району, 
Великобірківський селищний го-
лова Роман Мацелюх, голова 
Тернопільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий, на-
родний депутат України від пар-

тії  “Блок Петра Порошенка “Со-
лідарність” Тарас Юрик. Вперше 
обраний депутат Тернопільської 
районної ради Юрій Федуник 
звернувся до обох кандидатів на 
посаду голови районної ради: 
“Ваше основне завдання – орга-
нізувати роботу районної ради, 
використати весь потенціал де-
путатського корпусу, змусити 

належно працювати депутатські 
комісії”.

Таємне голосування
 Депутати перейшли до про-

цедури таємного голосування. 
Згідно з протоколом лічильної 
комісії про підсумки виборів го-
лови Тернопільської районної 
ради, депутати більшістю голо-

сів очолити Тернопільську ра-
йонну раду довірили Андрію Га-
лайку, який набрав 19 з 36 голо-
сів. За Володимира Дзудзила 
проголосували 16 депутатів. 
Один бюлетень визнано недій-
сним. 

Після офіційного оголошення 
підсумків голосування Андрій 
Галайко склав присягу та звер-
нувся до присутніх: “Ейфорії не-
має, є відчуття глибокої відпові-
дальності перед депутатами, 
громадою Тернопільського ра-
йону. Обіцяю чесно і сумлінно 
виконувати свої обов’язки. Гото-
вий до співпраці з кожним сіль-
ським та селищним головою, з 
усіма фракціями в районній раді, 
з Тернопільською районною 
державною адміністрацією. Пе-
реконаний, законодавча і вико-
навча гілки влади повинні спіль-
но працювати на благо Терно-
пільського району”.

Заступником голови Терно-
пільської районної ради Андрій 
Галайко запропонував обрати  
Арсена Чудика, який зараз пра-
цює керівником апарату Терно-
пільської райдержадміністрації, 
голову Тернопільської районної 
організації “Радикальна партія 
Олега Ляшка”. У результаті та-
ємного голосування кандидат не 
набрав необхідної кількості го-
лосів, отримавши 17 “за”. Було 
запропоновано винести питання 
про обрання заступника голови 
районної ради на друге пленар-
не засідання після проведення 
консультацій у фракціях. 

Районна рада: VII скликання

У сесійній залі під час першої сесії Тернопільської  
районної ради VII скликання, 1 грудня 2015 року.

Депутати Тернопільської районної ради (зліва направо): Олександра Шуліга, Дарія Блащак,  
Ярослав Решетуха, Володимир Крупніцький, Микола Дурович.

На сесії Тернопільської районної ради — сільські та селищні голови Тернопільського району.  
На передньому плані народний депутат України Тарас Пастух.

Шановні працівники органів місцевого самоврядування, 
сільські та селищні голови, депутати місцевих рад!

7 грудня в Україні — День місцевого самоврядування, яке є важливою складовою дер-
жавотворення. Роль територіальних громад сьогодні має вийти на перший план у бага-
тьох питаннях економічного, соціального, освітнього, культурного розвитку наших сіл та 
селищ. Саме завдяки Вашій участі, Вашим зусиллям, шановні колеги, посилюється здат-
ність самоврядних органів активно впливати на розвиток територій, формування міцної 
фінансової основи для реалізації планів та задумів. Ваша діяльність, особливо в останні 
роки, засвідчила, що Вам під силу впровадження цивілізованих норм у сферах землеко-
ристування, екології, розвитку підприємництва, налагодження партнерських стосунків із 
керівниками підприємницьких структур, яким небайдужі справи громади і які готові бра-
ти на себе роль меценатів у вирішенні соціальних питань територіальних громад.

Прийміть слова вдячності за Вашу самовіддану працю. Віримо, що місцеве само-
врядування сприятиме утвердженню України як демократичної правової держави, 
формуванню громадянського суспільства. Щиро зичимо Вам, шановні колеги, напо-
легливості, натхнення, успіхів у нелегкій відповідальній праці, у всіх добрих починан-
нях. Андрій ГАЛАЙКО,  

голова Тернопільської 
районної ради.

Олександр ПОхиЛиЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Передплачуйте 
газету 

“Подільське 
слово”  

в електронній 
версії

Відтепер читачі газети “По-
дільське слово” можуть оформи-
ти передплату нашого видання в 
електронній версії.

Для цього необхідно надіслати 
на адресу редакції: вул. Бродів-
ська, 17, м. Тернопіль, 46002, 
або e-mail: podilske_slovo@ukr.
net інформацію про особу, яка 
бажає зробити передплату (пріз-
вище, ім’я, по батькові, контак-
тний телефон, електронну адре-
су для направлення електронної 
версії газети та рахунку на опла-
ту вартості передплати). За до-
помогою мобільного телефону,  
комп’ютера чи планшета читайте 
газету в будь-який зручний для 
Вас час і в будь-якому місці.

Ціна на електронну версію 
газети “Подільське слово”: на 
6 місяців – 31,15 грн.; на 12 міся-
ців – 61,70 грн. 

Періодичність: щоп’ятниці.

Анонс ●

7 листопада 2015 року на по-
саду начальника Тернопільського 
відділення поліції Тернопільсько-
го відділу поліції Головного 
управління Національної поліції у 
Тернопільській області призна-
чено полковника поліції Петра 
Михайловича Гукалюка. Петро 
Гукалюк народився 3 січня 1968 
року в селі Чорнокінці Чортків-
ського району Тернопільської об-
ласті. У 1991 році закінчив Тер-
нопільський інститут народного 
господарства, у 2006 році — На-
ціональну академію внутрішніх 
справ. З 1990 по 1995 рік працю-
вав на комбінаті “Будіндустрія”, в 
1995-1996 рр. — у Фонді Дер-
жавного майна України (пред-
ставництво в Тернополі). З  лю-
того 1996 року і до сьогодні про-
ходить службу в органах вну-
трішніх справ України. В період 
служби обіймав ряд керівних по-
сад в УМВС України в Тернопіль-
ській області, очолював районні 
відділи міліції та відділ міліції міс-
та Тернополя.

Призначення ●

Петро Гукалюк 
— начальник 

Тернопільського 
відділення поліції

Уповноважений з 
прав людини 

проведене прийом  
громадян у режимі  

прямої 
відеоконференції
З 7 по 11 грудня 2015 року 

Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини Валерія 
Лутковська в режимі он-лайн 
відеоконференції зі студії у Ки-
єві проведе прийом громадян у 
регіонах.

Громадяни, які бажають по-
трапити на прийом до Валерії 
Лутковської, повинні попере-
дньо записатися у регіонально-
го координатора  уповноваже-
ного взаємодії з громадськістю 
Володимира Павловича Шев-
ченка за адресою: м. Тернопіль, 
вулиця Пирогова, 11, офіс 7 
(орієнтир – фабрика ТЕРА) . 
Контактні телефони: (0352) 40-
02-00, (096) 700-39-55.
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Допоможе телефон довіри
В Держфінінспекції в області  функціонує телефон довіри, який за-

безпечує зв’язок інспекції з громадськістю. Телефонувати можна що-
дня  з 9.00  до 18.00 (у п’ятницю з 9.00  до  17.00)  за номером   (0-352) 
52-54-05. Основними завданнями функціонування телефону довіри є: 
надання інформації щодо повноважень органів Держфінінспекції, за-
безпечення оперативного реагування на порушення чинного законо-
давства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи 
комунального майна, виявлення фактів можливих корупційних та інших 
неправомірних дій (бездіяльності) посадових осіб органів Держфінін-
спекції при здійсненні ними своїх повноважень.

Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з 
державним майном та грошима, а тим більше факти їх незаконного при-
власнення, не вагайтесь — дзвоніть на телефон довіри. Крім цього, 
Держфінінспекція в області просить інформувати про факти неналежно-
го виконання обов’язків  її працівниками  під час проведення ними контр-
ольних заходів. У випадку упередженості з боку фінансового інспектора, 
формалізму чи відхилення від законодавчих та нормативних документів 
в його роботі, негайно дзвоніть на телефон довіри. У повідомленнях 
необхідно викласти причини звернень та суть питання.  Зі скаргами, за-
питаннями та пропозиціями також можна дзвонити на телефон  довіри  
Держфінінспекції  України  за номером  (044)  425-38-18.  

Колегія ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

24 листопада ц. р. голова 
Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий провів коле-
гію Тернопільської районної 
державної адміністрації. В 
роботі колегії взяли участь 
перший заступник голови 
Тернопільської РДА Володи-
мир Осядач, заступник голо-
ви Тернопільської РДА Ан-
дрій Колісник, начальник фі-
нансового управління Тер-
нопільської РДА Світлана 
Марчук, керівник апарату 
Тернопільської РДА Арсен 
Чудик, сільські та селищні 
голови, керівники відділів, 
управлінь Тернопільської 
РДА, Тернопільської район-
ної ради, бібліотечних за-
кладів, соціальні робітники 
Тернопільського району.

Олександр Похилий предста-
вив учасникам колегії новоприз-
наченого начальника Тернопіль-
ського відділення поліції Терно-
пільського відділу поліції головно-
го управління Національної поліції 
у Тернопільській області, полков-
ника поліції Петра Гукалюка. Вій-
ськовий комісар Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату Сергій Гаврилюк по-
відомив, що з метою ротації в 
січні-лютому 2016 року розпо-
чнеться сьома хвиля часткової 
мобілізації, закликав сільських і 
селищних голів допомогти у про-
веденні оповіщення мобілізова-

них. За словами Сергія Гаврилю-
ка, один учасник АТО з Терно-
пільського району перебуває в 
полоні. 

Завідувач сектору молоді і спор-
ту Тернопільської РДА Василь За-
торський, доповідаючи про стан 
виконання районної програми роз-
витку фізичної культури і спорту у 
сільській місцевості на 2012-2016 
роки, загальна вартість реалізації 
якої становить 3 мільйони 583 ти-
сячі гривень, розповів про прове-
дені заходи, зазначив, що за час 
виконання програми покращилася 
матеріально-технічна база та інф-
раструктура для занять фізичною 
культурою і спортом. У Тернопіль-
ському районі діють 
32 футбольних поля, один стадіон, 
27 майданчиків із тренажерним об-
ладнанням, 54 спортивні майдан-
чики, 17 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять, 
15 спортивних залів, 4 стрілецьких 
тирів. Із цього питання інформував 
голова Тернопільської районної 
ради фізкультурно-спортивного 
товариства “Колос” Іван Кульбіць-
кий. 

Директор територіального 
центру обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопіль-
ського району Надія Бойко пові-
домила, що станом на 1 листопа-
да цього року 2598 осіб потребу-
ють соціального обслуговування, 
з них — 1317 у сільській місцевос-
ті. Соціальні послуги 840 підопіч-
ним, яким видано 5913 речей на 
суму 38 тисяч 862 гривні, надають 
63 соціальні робітники. У 2015 ро-

ці натуральну допомогу отримали 
698 осіб на суму 202 тисячі 931 
гривню, грошову — 124 особи на 
суму 19 тисяч 800 гривень. Робіт-
никами з комплексного обслуго-
вування виконано 95 замовлень, 
надано 125 послуг із благоустрою 
та ремонту.

Директор централізованої 
бібліотечної системи Тернопіль-
ського району Ольга Василюк, 
доповідаючи про стан виконання 
“Програми наповнення бібліотеч-
них фондів Тернопільського райо-
ну на 2011-2015 роки”, зазначи-
ла, що завдяки реалізації програ-
ми, орієнтований обсяг фінансу-
вання якої становить 275 тисяч 
гривень, до фондів книгозбірень 
надійшло 8905 примірників книг. 
Загалом бібліотечний фонд Тер-
нопільського району нараховує 
279004 примірники (в сільських 
бібліотеках 25720), 97% якого 
становлять книги.  

Завідувач сектору контролю 
апарату Тернопільської РДА 
Ярослав Косяк доповів про робо-
ту структурних підрозділів Терно-
пільської райдержадміністрації 
щодо посилення виконавської 
дисципліни, реалізації завдань, 
визначених нормативно-
правовими актами Президента 
України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, розпорядчими документами 
голів обласної та районної дер-
жавних адміністрацій.  

За підсумками роботи колегії 
прийнято відповідні розпоряджен-
ня та доручення голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації.

Чи буде сьома хвиля 
мобілізації?

З Днем місцевого 
самоврядування!

День місцевого самоврядування підкреслює вагомість інституту 
самоврядності — ознаки демократичного суспільства. Саме через 
органи самоврядування громадяни реалізують своє право брати 
участь у вирішенні питань місцевого значення, відстоювати інтере-
си своєї територіальної громади.

Нехай цей день додасть усім натхнення і 
наполегливості у справі розвитку місцевих 
громад, відродження населених пунктів Терно-
пільського району, зміцнення авторитету Укра-
їни в європейській спільноті, у всьому демо-
кратичному світі!

З повагою – голова Тернопільського 
обласного відділення Всеукраїнської 

асоціації сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський голова  

Анатолій КУЛИК.

Запрошуємо всіх охочих спортсменів Тернопільського району взя-
ти участь у першості Тернопільської районної ради ФСТ “Колос” із 
пауерліфтингу (жим лежачи) у вагових категоріях до 70 кг, до 80 кг, 
до 90 кг і більше 90 кг. Змагання відбудуться 11 грудня ц. р. у Терно-
пільському атлетичному клубі “Еллада” (проспект Д. Галицького, 26). 
Початок о 15:00. Деталі за тел.: 43-58-24, (067) 354-18-02. 

Оргкомітет Тернопільської райради ФСТ “Колос”.

Шановна громадо села Лучка!
Щиро вітаю Вас із нагоди храмового празни-

ка – Введення в храм Пресвятої Богородиці. 
Зичу Вам міцного здоров’я, радості, незламної 
віри в торжество добра та справедливості, но-
вих перемог. Бажаю, щоб у Ваших оселях пану-
вав мир і спокій, любов і злагода, добропоряд-
ність і чесність. Нехай Пресвята Богородиця 
обдарує ласками Ваші християнські родини і 
подасть єдність усій громаді.

З повагою — сільський голова  
Володимир КРИНИЦЬКИЙ.

27 грудня 2015 року відбудуться повторні вибори депутатів Драга-
нівської сільської ради. Виборча дільниця, розміщена за адресою:  
с. Драганівка, вул. 8 Березня, 2, працюватиме з 8:00 до 20:00.

Голова Драганівської сільської виборчої комісії  
ДВОРНІЦЬКА Г. В.

Передплата-2016
Передплатна ціна на газету   

“Подільське слово” на 2016 рік
Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 62,30 грн.;
на 12 місяців — 123,40 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 74,30 грн.; 
на 12 місяців —147,40 грн.

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор поліції 

Тернопільського районного 
відділення поліції ТВП ГУНП 

України в Тернопільській 
області, капітан поліції.

1 грудня у відділенні поштового 
зв’язку №1 м. Тернопіль Терно-
пільської дирекції Українського 
державного підприємства пошто-
вого зв’язку «Укрпошта» з нагоди 
Дня якості відбулась спільна нара-
да начальників відділень поштово-
го зв’язку по обслуговуванню Тер-
нопільського району та працівників 
поліції Тернопільського районного 
відділення поліції Тернопільського 
відділу поліції ГУНП України в Тер-
нопільській області. 

Тема наради стосувалася без-
пеки роботи працівників пошто-

вих відділень на дільницях Тер-
нопільського району. Під час на-
ради виступили заступник ди-
ректора УДППЗ «Укрпошта» Ва-
лентина Удич, начальник служби 
поштової безпеки Ірина Купибі-
да, начальник сектору патрульної 
поліції Тернопільського районно-
го відділення поліції, майор по-
ліції Богдан Гевко. Богдан Гевко 
розповів про роботу працівників 
поліції та їх завдання, про заходи 
особистої безпеки працівників 
поліції, особливо в період до-
ставки пенсіонерам пенсії, звер-
нув увагу присутніх на найбільш 
поширених видах шахрайства, 
які останнім часом значно активі-
зувалися. Серед них – неправди-
ве повідомлення про скоєння 
рідними ДТП чи інших злочинів 
та вимагання за це викупу, шах-

райство через мережу Інтернет. 
Зареєстрували правоохоронці і 
злочини, скоєні людьми, які при-
кидалися соцпрацівниками та 
втиралися в довіру до старших 
людей. Не нехтують шахраї і збо-
ром коштів для бійців у зоні 
“АТО” та будь-якими миттєвими 
виграшами цінних призів. 

З метою налагодження належ-
ної співпраці, а також для поперед-
ження вчинення різного роду зло-
чинів, працівників поштових відді-
лень Тернопільського району поін-
формовано про працівників поліції, 
що закріплені за обслуговуванням 
населених пунктів Тернопільського 
району. Для більш зручного зв’язку 
з працівником поліції, який обслу-
говує окремий населений пункт, 
надано контактні номери телефо-
нів поліцейських.

Право ●

Безпека праці  
співробітників Укрпошти

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника 

управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському 

районі.

Упродовж свого трудового 
шляху людина не завжди має 
високий заробіток. Під час 
обчислення розміру пенсії цю 
ситуацію рятує так звана 
оптимізація заробітку.

Розмір пенсії в солідарній сис-
темі залежить від страхового стажу 
конкретної людини та заробітку, 
який вона отримувала протягом 
трудової діяльності і, що важливо, 
сплачувала з нього внески в Пен-
сійний фонд.

Нині заробіток для обчислення 
пенсії враховують за даними, що 
містяться в системі персоніфіко-
ваного обліку, починаючи з липня 
2000 р. На бажання особи до 
01.01.2016 р., або якщо з 1 липня 
2000 року людина працювала та 
після цієї дати не набула 60 міся-
ців страхового стажу (до місяця 
звернення з приводу призначен-
ня пенсії), крім заробітку, за да-
ними згаданої системи, для об-
числення пенсії також враховують 

заробітну плату за будь-які 60 ка-
лендарних місяців страхового 
стажу підряд до 1 липня 2000 ро-
ку. Для цього особа має подати 
довідку підприємства (правонас-
тупника) чи архівної установи. 
Щоправда, цей заробіток під-
тверджують первинними доку-
ментами про його нарахування.

Буває так, що в певні періоди 
після липня 2000 року людина пе-
ребувала на обліку в центрі зайня-
тості та отримувала відповідну до-
помогу (період отримання допомо-
ги зараховують у страховий стаж, а 
в заробіток для обчислення пенсії 
за цей період враховують міні-
мальну заробітну плату, визначену 
в законодавстві).

Отже, якщо людина в окремі 
періоди трудової діяльності мала 
невисокий заробіток або певний 
час перебувала на обліку в центрі 
зайнятості й отримувала відповід-
ну допомогу, під час призначення 
пенсії є потреба в здійсненні 
оптимізації заробітку. За чинними 
законодавчими нормами, з періо-
ду заробітку, з якого обчислюють 
розмір пенсії, можливо виключи-
ти період, який не перевищує 10 
відсотків наявного страхового 
стажу. До того ж, час отримання 

допомоги у зв’язку з безробіттям 
зазвичай виключають із підрахун-
ку заробітку передусім і незалеж-
но від перерв, а після того обира-
ють період із найменшими коефі-
цієнтами заробітку підряд. І все 
це загалом — у межах 10 відсотків 
страхового стажу особи. Так, щоб 
після оптимізації залишився за-
робіток не менше як за 60 міся-
ців.

Окрім зазначеного вище, є пері-
оди, які також зараховують у стра-
ховий стаж. Це строкова військова 
служба, навчання, період отриман-
ня допомоги для догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічного 
віку, період отримання допомоги 
(компенсації) під час здійснення 
догляду за інвалідом І групи або за 
престарілим, який за висновком 
медичного закладу потребує по-
стійного стороннього догляду або 
досяг 80-річного віку. Ці періоди 
виключають із підрахунку заробітку 
(оптимізують) понад вказаних 10 
відсотків страхового стажу.

До того ж, завжди (крім випад-
ку, коли страховий стаж особи ста-
новить менший період) час, за 
який враховують заробітну плату, 
не може бути меншим за 60 кален-
дарних місяців.

Це важливо ●

Навіщо потрібна оптимізація?

Вихованці дитячого садка “Метелик” с. Байківці  
Віка Зінько та Софійка Микитюк (справа).  

Фото Ірини ЮРКО.



Програма телепередачП’ятниця, 4 грудня 2015 року

7 грудня
Понеділок 

8 грудня
ВіВторок

9 грудня
середа

10 грудня
ЧетВер

11 грудня
П’ятниця

12 грудня 
субота

13 грудня 
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.45,
         22.50, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Уряд на зв’язку з громадянами.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм 
        Корея”.
10.30 Богатирськi iгри.
12.00 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
12.30, 20.30 Зроблено в Європi.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 М/ф.
15.10 Х/ф “Нiмеччина 09”.
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Реформуючи Україну.
19.40 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
20.00 Перша шпальта.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
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”.
09.30, 10.50, 12.30 “Мiняю жiнку-2”.
12.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
14.10 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Слуга народу”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Трилер “На межi сумнiву”. (3).

інтер
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Вокзал для двох”.
12.35 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.45, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
22.55 Т/с “Я повернуся”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 Міська рада інформує.
07.40 «Євромакс».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Вишневі ночі».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Перша леді».
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Сієста». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
         з К. Стогнiєм.
06.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
         з К. Стогнiєм.
10.15 Т/с “Путьова країна”.
11.30 Дивитись усiм!
11.40, 13.20 Х/ф “Подорож
         до центру Землi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Пiсля заходу сонця”.
16.20 Х/ф “Людина листопада”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова з Андрiєм Куликовим.
00.25 Х/ф “Дiвчина з тату дракона”. (2).

стб
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.25 “Все буде смачно!”
09.20 “Зiркове життя”.
10.15 “Битва екстрасенсiв-15”.
12.25 “Танцюють всi!-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
00.05 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.20 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
         Квадратнi Штани”.
07.25 Т/с “Друзi”.
12.00 Х/ф “Крок вперед-4”.
14.00 Х/ф “Крок вперед-5: 
        Все або нiчого”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
19.00 Ревiзор.
21.45 Пристрастi за ревiзором.
23.55 Х/ф “Дикi штучки”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
        черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Принцеса на горошинi”.
12.10 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Дива цивілізації”.
10.35 “Назбиране”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Скарби роду”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “У дорозі. Щоденник”.
15.15 “Наодинці з усіма”.
15.45 “7 природних 
        чудес України”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Моя улюблена робота”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Своїми очима”.
18.00 “Із нашої відеотеки” 
          (“Катерини”).
18.25 “Мальовниче Тернопілля”.
18.30 “Живе багатство України”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “В об’єктиві ТТБ”.
21.30 “Портрет”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

канал “україна“
05.50 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
06.00 Подiї тижня з Олегом 
        Панютою.
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить
         Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Мiй коханий генiй”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Мiй бiлий i пухнастий”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Форсаж”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 16.00, 
        22.45, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
10.30 Богатирськi iгри.
11.40 Перша студiя.
12.30 “Prime-time” з М. Гонгадзе.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
15.05 Фольк-music.
16.05 Подорожнi.
16.55 Д/ф “Чорнi лангури”.
17.35 Суспiльний
        унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
22.40 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-2”.
14.00 Т/с “Сценарiй долi”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Слуга народу”.
22.00 “Новий Iнспектор Фреймут-3”.
00.00 Х/ф “За межею”. (2).

інтер
05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
      12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi
        я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Я повернуся”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді».
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.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Перша леді».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Заручники честі».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Перша леді».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 «Євромакс».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник 
        для батьків».
22.35 Х/ф «Страхіття». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
       новини з К. Стогнiєм.
09.55, 20.20 Громадянська оборона.
11.00 Т/с “Далекобiйники”.
11.55, 13.20 Х/ф “Забiйний футбол”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25 Т/с “Код Костянтина”.
15.25, 16.20 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с “Прокурори”.
17.45 Т/с “Путьова країна”.
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
22.15 Т/с “На трьох”.
23.10 Х/ф “Обитель зла”. (2).

стб
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Все буде смачно!”
08.55 Х/ф “Любов i голуби”.
10.55 “Битва екстрасенсiв”.
12.20 “Танцюють всi!-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Кохана,
         ми вбиваємо дiтей”.
22.45 “Кохана, ми вбиваємо 
        дiтей. Пост-шоу”.
00.00 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.15 Kids` Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Сутiнки”. (2).
21.15 Х/ф “Посвячений”. (2).
23.10 Х/ф “Академiя вампiрiв”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
        черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс:
       Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Кiт у чоботях”.
12.10 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).
00.45 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Живе багатство України”.
12.20 “Моя улюблена робота”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Своїми очима”.
13.50 “Перлини 
        Прибузького краю”.
14.20 “Із нашої 
        відеотеки” (“Катерини”).
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Портрет”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Зона ризику”.
18.00 “Замки Тернопілля”.
18.15 “Вони
         прославили наш край”.
18.25 “Духовні скарби України”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Будьте 
         здорові”.
20.00 “Стародавні культури”.
20.25 “Мальовниче
          Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Назбиране”.
21.30 “Європа очима українця”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
       у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.30 Х/ф “Мiй бiлий i 
       пухнастий”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА “ПСЖ”
          “Шахтар”.
23.50 Подiї дня.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 16.25,
         22.45, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 ДебатиPRO.
11.35 Реформуючи Україну.
11.45 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.05 Музичне турне. Спiває Оксана Пекун.
16.30 Д/ф “Днi страху”.
17.05, 2.25 Д/ф “Сербська енциклопедiя”.
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.35 З перших вуст.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
           19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок 
        з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-2”.
14.00 Т/с “Сценарiй долi”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Слуга народу”.
22.00 “Одруження наослiп”.
00.00 Драма “Небезпечний квартал”. (2).

інтер
05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi 
         я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
        з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Я повернуся”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.00 «Євромакс».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Перша леді».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.35 «Щоденник для батьків».
13.00 Ювілейний концерт М. Блаженка.
14.00 Х/ф «Повітряні пірати».
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Перша леді».
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Остання мішень». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини з К. Стогнiєм.
09.50 Громадянська оборона.
10.55 Т/с “Далекобiйники”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.05 Х/ф “Перегони “Гарматне ядро”-2”.
15.25, 16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с “Прокурори”.
17.45, 22.25 Т/с “На трьох”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
23.25 Х/ф “Обитель зла-2. 
        Апокалiпсис”. (2).

стб
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10 “Зiркове життя”.
11.00 “Битва екстрасенсiв”.
12.35 “Танцюють всi!-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.
01.15 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids` Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
        Молодий мiсяць”. (2).
21.20 Х/ф “Якщо твоя дiвчина  зомбi”.
23.10 Х/ф “Катакомби”. (3).
00.55 Х/ф “Дикi штучки”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
        черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Спляча красуня”.
12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).
00.45 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Замки Тернопілля”.
12.15 “Назбиране”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Будьте здорові”.
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Мальовниче 
         Тернопілля”.
15.00 “Стародавні культури”.
15.25 “Край, в якому я живу”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Своє, українське”.
17.20 “Моя улюблена робота”.
17.30 “Живе багатство 
         України”.
17.50 “Край, в якому я живу”.
18.00 “Актуально”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Мандри”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Діловий ритм”.
20.00 “Клара Лучко”.
20.45 “Своїми очима”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить 
         Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.20 Т/с “Квиток на двох”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв
           УЄФА “Динамо”  “Маккабi”.
23.50 Подiї дня.

ут 1
06.00, 7.10, 8.05, 22.45 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.15 Свiт on line.
08.40 Тепло.ua.
09.05 Як це?
09.25 5 баксiв.net.
09.50 Спогади.
10.20 Твiй дiм.
10.45 Фольк-music.
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Естафета 4х6 км. Жiнки.
14.05 Чоловiчий клуб. Спорт.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 4х7,
       5 км. Чоловiки.
16.55 Д/ф “Мiй Афганiстан: 
      повсякденнi iсторiї про бомби та кулi”.
17.50 Театральнi сезони.
18.25 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
       А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
06.55 “Що? Де? Коли?”
08.00 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00, 12.10, 13.25 “Свiт 
        навиворiт-3: Танзанiя, Ефiопiя”.
14.35 “Новий Iнспектор Фреймут-3”.
15.45 “Одруження наослiп”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Казкова Русь”.
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Iнша жiнка”. (2).
00.35 Х/ф “Мандрагора. В деревах.
         Листопад. Алкоголiчка”. (2).

інтер
05.50 Великий бокс на Iнтерi. 
        Олександр Усик Педро Родрiгес.
08.15 “Вдалий проект”.
09.05 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний-2”.
11.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
12.00 Х/ф “Дiм для двох”.
13.35 Т/с “Сiльський романс”.
17.05 Х/ф “Ромашка, Кактус, Маргаритка”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.000 “Подробицi тижня”.
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
21.40 Т/с “Спроба Вiри”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Орел і решка».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої літургії 
     з архікатедрального собору
      УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Хлопчик-поліцейський».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 В/ф «Крим: час окупації.
        Право на свободу та життя».
16.30 «Слідства. інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Модна правда».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Майже ідеальне 
        пограбування». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.45 Х/ф “Громобiй”.
07.55 Зiрка YouTube.
08.40 Дивитись усiм!
09.40 Т/с “Путьова країна”.
11.40 Дизель-шоу.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Червоний капелюшок”.
15.00 Х/ф “Володар персня. 
        Хранителi персня”.
18.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою.
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 
        України.
20.35 Х/ф “Джек Рiчер”.
23.25 Х/ф “Темний лицар. 
          Вiдродження легенди”.

стб
05.10 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, 
         або Знову невловимi”.
07.45, 10.50 “Х-Фактор-6”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на майданi”.
14.15 “МастерШеф-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-15”.
21.15 “Один за всiх”.
22.20 “Телетрiумф”.
01.30 Нiчний ефiр.

новий канал
04.55 Х/ф “Гостя”.
07.15 Х/ф “Сутiнки”.
09.45 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
        Молодий мiсяць”.
12.05 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
14.20 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок”.
18.45 Х/ф “Гра Ендера”. (2).
21.00 Х/ф “Знаряддя смертi: 
         Мiсто кiсток”. (2).
22.55 Х/ф “Дуже страшне кiно-5”. (2).
00.40 Х/ф “Останнiй, 
        хто залишився живим”. (2).

тет
06.00, 11.25 М/ф “Школа 
         монстрiв: Химерна сумiш”.
07.15 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
12.35 Х/ф “Блакитна свiчка”.
13.45 Х/ф “Бiлоснiжка”.
14.55 Т/с “Зачароване королiвство”.
19.50 Вiталька.
21.25 Країна У.
23.15 Дайош молодьож!
00.10 Х/ф “Планета страху”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.35 “Словами малечі 
        про цікаві речі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту “.
13.30 “Спортивні меридіани”.
13.45 “Учнівський щоденник”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.30 “Думки вголос”.
15.45 Д/Ф “Світло хреста 
        Митрополита Андрея Шептицького”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Із нашої відеотеки”.
18.00 “Назбиране”.
18.15 “Своїми очима”.
18.30 “У дорозі. Щоденник”.
18.50 “Край, в якому я живу”.
19.00 “Музичний калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 “Зупинись і здивуйся”.
22.25 “Край, в якому я живу”.
22.30 “Вечорниці на Андрія”.
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

канал “україна“
06.50 Подiї.
07.20 Реальна мiстика.
09.20 Т/с “Не вiдпускай мене”. (2).
13.15 Т/с “Мезальянс”. (2).
17.10 Т/с “Сила вiра”. (2).
19.00 Подiї тижня 
           з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин 
          з Прем’єр-мiнiстром.
20.00 Т/с “Сила вiри”. (2).
22.20 Т/с “Квиток на двох”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
      21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.50, 
         23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
10.30 Чоловiчий клуб.
11.00 Вiкно до Америки.
11.40 Вiйна i мир.
12.25 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.30 Спогади.
15.20 Надвечiр’я. Долi.
16.10 Свiтло.
17.00 Церемонiя нагородження
      переможцiв Мiжнародного
       конкурсу “Adami Media Приз-2015”.
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “Prime-time” з М. Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
       16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 
       9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-2”.
14.00 Т/с “Сценарiй долi”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Слуга народу”.
22.00, 23.30 “Право на владу”.
00.20 Драма “Викрадений син:
        Iсторiя Тiффанi Рубiн”. (2).

інтер
05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.35, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.40 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi 
        я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
     з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Я повернуся”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний 
        голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15 Ранковий фітнес.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Перша леді».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Термінове занурення».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Перша леді».
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 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Справжнє кохання». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
          новини з К. Стогнiєм.
09.50 Громадянська оборона.
10.50 Т/с “Далекобiйники”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.05 Х/ф “Громобiй”.
15.25, 16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с “Прокурори”.
17.45, 22.25 Т/с “На трьох”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
23.25 Х/ф “Обитель зла-3.
         Вимирання”. (2).

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Все буде смачно!”
09.05 “Зiркове життя”.
10.55 “Битва екстрасенсiв”.
12.30 “Танцюють всi!-6”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
23.15 “Один за всiх”.
00.25 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids` Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
19.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
21.15 Х/ф “Таймлесс: Рубiнова книга”. (2).
23.30 Х/ф “Таймлесс-2: 
        Сапфiрова книга”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
          черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Панi Метелиця”.
12.10 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).
00.45 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Живе 
        багатство України”.
12.20 “Моя улюблена робота”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.13 Погода. Анонси.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Своїми очима”.
13.45 “Кулінарія від Андрія”.
14.00 “Клара Лучко”.
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 “Храми Поділля”.
17.30 “Вони 
              прославили наш край”.
17.40 “Просто неба”.
18.00 “Земляки”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Що робити?”
20.25 “Мальовниче
            Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Уряд на зв’язку 
         з громадянами”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Квиток на двох”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Танго метелика”. (2).
23.00 Подiї дня.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 12.10, 18.30,
          21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.00, 
         17.15, 22.50 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
10.30 Вересень.
11.35 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту.
         Спринт 7, 5 км. Жiнки.
14.10 Вiра. Надiя. Любов.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт 10 км. Чоловiки.
17.20 Театральнi сезони.
17.45 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
22.45 З перших вуст.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 
          9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-2”.
14.00 Т/с “Сценарiй долi”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.20 “Вечiрнiй Київ”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 Драма “Приниження”. (2).

інтер
05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “База”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді».
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 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Перша леді».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Про кіно».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Чорний яструб».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Перша леді».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Про кіно».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Цунамі». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
        з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
11.05 Х/ф “Розбiрки у Бронксi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.20 Т/с “Три днi 
        лейтенанта Кравцова”.
17.45 Т/с “На трьох”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
22.30 Дизель-шоу.
23.35 Х/ф “Обитель зла-4. 
         Життя пiсля смертi”. (2).

стб
06.40 Х/ф “Невловимi месники”.
08.05 “Зiркове життя”.
09.55 Х/ф “Я не повернуся”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30, 23.15 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.15, 7.30 Kids` Time.
06.20 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.35 Т/с “Друзi”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Супермодель по-українськи.
19.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок”. (2).
23.15 Х/ф “Гостя”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
          черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Осляча шкура”.
12.10 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.25 М/ф “Дiномама”.
20.00 М/ф “Мiстер Пiбодi та Шерман”.
21.45 Х/ф “Некерований”. (2).
23.10 Х/ф “Планета страху”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Просто неба”.
12.15 “Смакота”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Храми Поділля”.
13.45 “Вони прославили наш край”.
14.00 “Що робити?”
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Земляки”.
15.30 “Легенди Запоріжжя”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Там, де ти живеш”.
17.20 “Зупинись і здивуйся”.
17.30 “Cлово має народний депутат”.
18.00 “Стародавні культури”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Сад. Город. Квітник”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Удосвіта”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
         рятувальник”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “Загублені у часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Х/ф “Танго 
         метелика”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Шлях до серця 
       чоловiка”. (2).
23.00 Подiї дня.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.20, 7.20, 8.55, 9.05, 18.20, 
        22.50 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.00 На слуху.
07.30 Вертикаль влади.
08.10 АгроЕра. Пiдсумки.
08.25 Код безпеки.
08.40 Вперед на Олiмп!
09.15 Казки 
      Лiрника Сашка.
09.25 Хочу бути.
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.30 Музична 
         зима на Першому.
11.35, 21.30 Полiцiя 1.0.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Переслiдування 10 км. Жiнки.
13.35 Богатирськi iгри.
14.35 Чоловiчий клуб.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
         Переслiдування 12, 5 км. Чоловiки.
16.25 Баскетбол. Чемпiонат України. 
        БК “Хiмiк” — БК “Черкаськi мавпи”.
18.40 Х/ф “Снiговики”.
20.30 На пам’ять.
21.00 Новини.
22.15 Iнша музика 
       з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
06.45 “Грошi”.
08.00, 19.30 “ТСН”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Т/с “Все одно ти будеш мiй”.
14.00 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.30 Драма “Iмперiя”. (2).

інтер
05.20 “Чекай на мене”.
07.45, 8.40 “Школа доктора 
        Комаровського”.
09.30 Х/ф “Дiвчата”.
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 “Кохання 
       з першого погляду”.
13.00 Т/с “Щасливчик Пашка”.
18.05 Х/ф “Дiм для двох”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Великий бокс на Iнтерi. 
        Олександр Усик Педро Родрiгес.
00.30 Х/ф “Гаджьо”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Орел і решка».
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 «Блага звістка» з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Пам’ятай про мене».
14.30 «Щоденник 
         для батьків».
15.00 Х/ф «Хлопчик-поліцейський».
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 В/ф «Крим: час окупації. 
        Право на свободу та життя».
20.40 Ірина Федишин. 
        «Музична феєрія».
21.30 «Євромакс».
22.00 Х/ф «Декілька 
         любовних історій». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.30 Факти.
06.10 М/с “Том i Джерi 
       у дитинствi”.
06.55 Х/ф “Розбiрки у Бронксi”.
08.35 Провокатор.
09.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30, 13.00 Громадянська оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Володимирська, 15”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини. 
      Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Обитель зла-5.
        Вiдплата”. (2).
22.00 Х/ф “Обитель зла-4. 
        Життя пiсля смертi”. (2).
23.55 Х/ф “Обитель зла-3.
        Вимирання”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
08.00 “Караоке на майдані”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Зваженi та щасливi-5”.
11.55, 22.05 Т/с “Коли ми вдома”.
15.20 Х/ф “За двома зайцями”.
17.00 “Хата на тата”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
23.00 “Х-Фактор-6. 
        Пiдсумки голосування”.
00.05 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.35, 8.45 Ревiзор.
11.35 Пристрастi за ревiзором.
13.40 Х/ф “Таймлесс: 
        Рубiнова книга”.
15.55 Х/ф “Таймлесс-2: 
        Сапфiрова книга”.
18.20 Х/ф “Дивергент”. (2).
21.00 Х/ф “Дивергент-2: Iнсургент”. (2).
23.15 Х/ф “Посвячений”. (2).

тет
06.00 Х/ф “Вусатий нянь”.
07.15 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.35 М/ф “Дiномама”.
13.10 Т/с “Зачароване королiвство”.
18.00 М/ф “Мiстер 
        Пiбодi та Шерман”.
19.50 Вiталька.
21.25 Країна У.
23.15 Дайош молодьож!
00.10 Х/ф “Некерований”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Загублені у часі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Музеями Тернопілля”.
12.15 “Актуально”.
12.30 “На часі”.
13.00 “Театральні зустрічі”.
14.30 “Мелодії кохання”.
15.20 “Стародавні культури”.
15.30 “Абетка здоров’я”.
16.00 “Словами малечі
         про цікаві речі”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Учнівський щоденник”.
17.15 “Своїми очима”.
17.40 “Будьмо знайомі”.
18.40 “Думки вголос”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.15 “Акценти тижня”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
21.30 “Поклик таланту “.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 21.40 Х/ф “Шукаю попутника”. (2).
08.50 Вiдверто з Машею
        Єфросинiною.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”. (2).
13.00 Т/с “Не вiдпускай мене”. (2).
15.20 Т/с “Не вiдпускай мене”. (2).
17.10, 19.30 Т/с “Мезальянс”. (2).
23.40 Жеребкування 
         фiнальної частини Євро-2016.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

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

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Півтора століття рух Червоно-
го Хреста реалізує благород-
ну мету — поширює в сус-
пільстві ідеї гуманності і то-
лерантності, вчить людей до-
бру і взаємопідтримці, надає 
допомогу в надзвичайних си-
туаціях та під час стихійних 
лих. В Україні червонохрес-
ний рух виник у квітні 1918 
року під час Першої світової 
війни за ініціативи Марійн-
ської громади сестер мило-
сердя Червоного Хреста, яка 
надавала благодійну медич-
ну допомогу киянам. 

Червонохрестівці боролися з 
голодом та епідеміями, в часи 
війни організовували лазарети, 
госпіталі і харчувальні пункти. То-
вариство Червоного Хреста Украї-
ни — неприбуткова громадська 
організація, яка підтримує нужден-
них, надає потребуючим медичну, 
матеріальну, психологічну, соціаль-
ну допомогу, розвиває волонтер-
ський рух, підтримує дітей-сиріт, 
людей похилого віку, інвалідів, на-
дає допомогу біженцям і пересе-
ленцям, пропагує здоровий спосіб 
життя, здійснює розшук зниклих 
безвісти, реалізовує гуманітарні 
програми. 

Крім цього, червонохрестівці 
сприяють оновленню матеріально-
технічної бази закладів Тернопіль-
ського району. Тернопільська ра-
йонна організація Товариства Чер-
воного Хреста України, яку 40 років 
очолює Ольга Нижник, третій рік 
поспіль за сприяння голови Терно-
пільської обласної організації То-
вариства Червоного Хреста Украї-
ни Олександри Бригадир отрима-
ла від нідерландської благодійної 
організації «Допомога Східній Єв-
ропі» гуманітарну допомогу на су-
му близько мільйона гривень, яку 
передано навчальним закладам 
Тернопільського району. В попере-
дні роки нідерландці передавали 
меблі, медичне обладнання, одяг, 
взуття, засоби реабілітації. Цього-
річ парти, стільці, тумбочки, столи, 
шафи, спортивний інвентар отри-
мали Мишковицька, Петриківська, 
Баворівська, Великогаївська, По-
чапинська, Острівська, Підгоро-
днянська школи та Козівківський 
дитячий садок.  

23 листопада з метою моніто-
рингу використання надісланої гу-
манітарної допомоги і ознайомлен-
ня з потребами навчальних закла-
дів голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похилий, 
заступник голови Тернопільської 
РДА Андрій Колісник, начальник 
відділу освіти Тернопільської РДА 
Василь Цаль та голова ТРО Това-
риства Червоного Хреста України 
Ольга Нижник відвідали Баворів-
ську, Великогаївську та Острівську 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Учні Острівської школи Юлія 
Сушко, Софія Гук, Євген Капуш, 
Юлія Сойка, Вікторія Лобур, Ірина 
Яницька, Тетяна та Анжела Гладі 
під керівництвом педагога-
організатора Тетяни Любачівської 
підготували мистецький виступ, під 
час якого віршами, піснями і танця-
ми висловили вдячність людям, які 
допомагають школі. Школярі нама-
лювали плакати, присвячені діяль-
ності Червоного Хреста, які пода-
рують активістам нідерландської 
благодійної організації.

— Найбільша цінність неза-
лежної держави — люди доброї 
волі, — переконана заступник 
директора з виховної роботи 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Ірина Кобель. — Саме такими є 
благодійники та волонтери. Вони 
повертають людині віру в май-
бутнє, лікують від страху, дають 
змогу кожному відчути себе по-
вноцінним громадянином. Вели-
ка шана людям, які стурбовані 
долею українців, їхніми матері-
альними статками і дбають про 
здоров’я та добробут учнів. Усе 
добро — від щедрості, яка фор-
мує доброзичливість, здатність 
співчувати. Щедрість поверта-

ється у вигляді доброго здоров’я, 
благополуччя, затишку і спокою. 
Завдяки Червоному Хресту змі-
нився інтер’єр деяких класів на-
шої школи. Ми отримали гумані-
тарну допомогу від друзів із Ні-
дерландів — парти, стільці, сто-
ли, тумби, невеличкі класні до-
шки. Щиро вдячні голові ТРО ТЧХ 
України Ользі Нижник, начальни-
ку відділу освіти Тернопільської 
РДА Василю Цалю, керівництву 
Тернопільського району, які 
співпрацюють із людьми доброї 
волі. Цінуємо їхні турботу та до-
броту і сподіваємося на подаль-
шу співпрацю.

Крім меблів, Баворівська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
де навчаються 134 учні, отримала 
від благодійників із Нідерландів 
шведську стінку, на якій розважа-

ється дітвора. Десятикласниця 
Христина Шайнюк від імені педаго-
гічного та учнівського колективів, 
батьків вручила голові 
ТРО ТЧХ України Ользі Нижник по-
дяку за сприяння в оновленні  
матеріально-технічної бази школи.  

— Вдячний благодійникам, які 
допомагають нашій школі, — каже 
директор Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Микола Костик, який вже 
27 років очолює навчальний за-
клад. — Надаючи допомогу, вони 
дарують дітям радість і надію. 
Отримали індивідуальні парти, 
стільці, шафи, столи. Шкільні парти 
не змінювали ще з 1989 року. Ра-
ніше давали певну суму грошей, на 
яку потрібно було придбати необ-
хідні речі для школи, однак був 
дефіцит товарів. Сьогодні дефіциту 
немає, однак держава не виділяє 

коштів. Підтримка нідерландських 
волонтерів засвідчує небайдуже 
ставлення до проблем освіти в 
Україні і розуміння важливості 
шкільного виховання. В Баворів-
ській школі потрібно змінити вікна 
на енергозберігаючі, двері, поно-
вити зовні штукатурку. 

Директор Великогаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Оксана Кость від імені 
педагогічного, учнівського колек-
тивів, батьків вручила подяки за 
сприяння у зміцненні матеріально-
технічної бази голові ТРО Товари-
ства Червоного Хреста України 
Ользі Нижник, голові Тернопіль-
ської обласної організації Товари-
ства  Червоного Хреста України 
Олександрі Бригадир, голові Тер-
нопільської РДА Олександру Похи-
лому, начальнику відділу освіти 
Тернопільської РДА Василю Цалю, 
Великогаївському сільському голо-
ві Олегу Кохману. 

— У порівнянні з минулим 
навчальним роком кількість учнів 
нашої школи збільшилася з 
280 до 321, зросла кількість кла-
сів, — зазначила Оксана Кость. 
— Виникла потреба в додаткових 
меблях, заміні старих. Вислов-
люю вдячність голові ТРО ТЧХУ 
Ользі Нижник за професійну ко-
ординацію дій під час передачі 
гуманітарної допомоги. Отримали 
індивідуальні парти, стільці, 
столи, полички. Щиро вдячна Ве-
ликогаївському сільському голові 
Олегу Кохману, голові Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олек-
сандру Похилому, начальнику від-
ділу освіти Тернопільської РДА 
Василю Цалю, батькам, які допо-
магають  оновлювати матеріально-
технічну базу школи. Цьогоріч на 
кошти з Великогаївського сіль-
ського бюджету встановили енер-
гозберігаючі вікна. З районного 
бюджету виділено гроші на ре-
монт актового залу. Необхідно 
замінити ще 62 вікна, придбати 
проектор, нові комп’ютери. Пере-
дали у відділ освіти Тернопіль-
ської РДА проект плану соціально-
економічного розвитку в галузі 
освіти Тернопільського району, 
де акцентували увагу на питан-
нях, які потребують вирішення. 
На базі школи декілька років пра-
цює Великогаївський освітній 
округ, куди входять навчальні за-
клади сіл Великогаївської 
об’єднаної громади. Під час освіт-
ніх заходів обмінюємося досвідом 
для підвищення рівня навчально-
виховного процесу. В перспективі 
плануємо отримати статус гімна-
зії або створити гімназійні класи з 
поглибленимвивченням іноземної 
мови. 

— Тісно співпрацюємо з відді-
лом освіти Тернопільської РДА, — 
каже голова ТРО Товариства Чер-
воного Хреста України Ольга Ниж-
ник. — Оновлюємо матеріально-
технічну базу, навчаємо школярів 
азам долікарської допомоги, ство-
рюємо в школах санітарні пости. 
На жаль, через нестачу коштів 
більше десяти років не проводили 
змагань серед санпостів. У наступ-
ному році спільно з відділом освіти 
плануємо провести підготовку вчи-
телів із питань надання домедичної 
допомоги, серед старшокласників 
— залік із медичної підготовки із 
врученням сертифікатів.

Даруй добро

Великогаївські школярі користуються новими меблями, 
які передали благодійники з Нідерландів.

Учні та педагоги Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. із головою Тернопільської РДА Олександром 
Похилим, заступником голови Тернопільської РДА Андрієм Колісником, начальником відділу 

освіти Тернопільської РДА Василем Цалем, директором школи Оксаною Кость, Великогаївським 
сільським головою Олегом Кохманом, головою ТРО ТЧХ України Ольгою Нижник.

На фото (зліва направо): директор Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Микола Костик, начальник відділу освіти Тернопільської РДА 
Василь Цаль, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, голова ТРО ТЧХ України  
Ольга Нижник, заступник директора з виховної роботи Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Ірина Кобель, педагог-організатор Тетяна Любачівська з учнями.
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В управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільському 
районі функціонує “гаряча” телефонна лінія для надання консуль-
тацій щодо порядку проведення перерахунків пенсій у зв’язку із 
збільшенням прожиткового мінімуму  для непрацездатних осіб з 1 
вересня цього року. За отриманням консультацій можна звернутись 
за номерами “гарячих” телефонних ліній: 53-51-54; 53-51-32.

Туризм ● Служба 101 ●

Тарас СЕРБА,  
методист,  керівник 

туристично-краєзнавчих 
гуртків Великобірківського 

БТШ.

На початку кожного на-
вчального року протягом 
вересня-жовтня у Вели-
кобірківському будинку 
творчості школяра про-
водяться заходи турис-
тичної тематики, приуро-
чені Всесвітньому дню 
туризму та Дню туризму 
в Україні.

Цей рік не став винятком, і 
гуртківці нашого закладу мали 
змогу випробувати свої сили та 
показати вміння у різноманіт-
них заходах. При цьому пере-
вага надається активним фор-
мам діяльності з дітьми з вихо-
дом учнів за межі навчальних 
закладів та населених пунктів. 

День туризму проводиться 
на свіжому повітрі та передба-
чає активний і змістовний відпо-
чинок дітей в різних формах: це і 
змагання з техніки туризму та орі-
єнтування на місцевості, екскурсії, 
походи.

Цього року  у День туризму, 27 
вересня, гуртківці-початківці взяли 
участь у велосипедному поході 
“Шляхами козацьких звитяг”, 
маршрут якого проходив від смт 
Великі Бірки до пам’ятки археології 
місцевого значення Козацька Мо-
гила. Далі шлях пролягав через 
села Білоскірка, Товстолуг, Красів-
ка та Дичків (керівник — автор цих 
рядків). Всі гуртківці-новачки, які 
успішно подолали цей маршрут, 
нагороджені Дипломом юного ту-
риста, їм присвоєно почесне зван-
ня — “ТУРИСТ”. Цікаво те, що цьо-
горіч посвяту в туристи в цьому 
поході пройшли тільки дівчата: 
Юліта Соколова, Юлія Писаренко, 
Марія Молодецька, Софія Краєв-
ська, Ірина Гуйда, Діана Томчук, 
Єлизавета Лех. Керівнику в прове-
денні походу допомагали старші та 
досвідчені гуртківці, які вже займа-
ються туризмом. Також гуртківці 

“Патріотичного клубу” (керівник — 
Наталія Потурай) проводили екс-
курсію в Національну гвардію міста 
Тернополя, де мали змогу ознайо-
митись із умовами служби та по-
бутом гвардійців. 

На території Великобірків-
ського БТШ проведені змагання 
із спортивного орієнтування на 
місцевості “Золота осінь — 
2015”. Гуртківці змагались окре-
мо серед хлопців та дівчат у 
групах “старші”, “молодші”. Всі 
призери нагороджені грамота-
ми. Переможцями стали Святос-
лав Крамар,  Марія Молодецька, 
Олександра Мельничук. Ці зма-
гання стали хорошою підготов-
кою перед відкритими змагання-
ми зі спортивного орієнтування, 
які проводились у селищі Мику-
линці і були присвячені пам’яті 
Героїв Небесної сотні. У різних 
вікових групах тут брали участь 
гуртківці та випускники Велико-
бірківського БТШ,  керівники 
гуртків. Переможцями та призе-
рами в різних групах стали Юлія 
Радецька (І місце), Андрій Куч-
май (ІІІ місце), Олександр Боєч-

ко та Ігор Боєчко (сімейна ко-
манда батько або мама і дитина 
до 14 років), автор цих рядків (І 
місце). Також із учасниками зма-
гань була проведена краєзнавча 
екскурсія в селищі Микулинці.

До Дня туризму проводились 
змагання в гуртку “Пішохідний ту-
ризм”, що працює на базі Стегни-
ківської ЗОШ І-ІІ ступенів (керівник 
Руслан Луцюк), де гуртківці мали 
можливість випробувати свої вмін-
ня в змаганнях з основ туризму: 
розпалювання вогнища, встанов-
лення намету, подолання турис-
тичної смуги перешкод.

Туризм сьогодні — це попу-
лярний серед молоді вид спорту 
та активного відпочинку. Завдан-
ням кожного позашкільного за-
кладу та школи є навчити дітей 
основам туризму, елементарних 
навиків виживання у природі, що 
знадобиться в майбутньому. 
Особливо це актуально зараз, 
коли наші юнаки несуть службу 
на сході України, їм часто дово-
диться орієнтуватись на місце-
вості, облаштовувати побут у по-
льових умовах.

“Золота осінь — 2015”

День туризму в Стегниківській 
ЗОШ І-ІІ ступенів (керівник — Руслан Луцюк).

Учасники “Патріотичного клубу” (керівник — Наталія Потурай)  
під час екскурсії у Національну гвардію м. Тернополя.

Учасники та призери змагань з орієнтування у Микулинцях.

Під час експлуатації пічного 
опалення необхідно:

1) перед початком, а також 
упродовж опалювального сезону 
потрібно очищати димоходи та 
печі від сажі — щонайменше раз 
на три місяці;

2) відстань від печі до ме-
блів, шаф та іншого обладнання 
повинна бути не менше, ніж 0,7 
м, від пічних отворів — не мен-
ше 1,25 м;

3) біля кожної печі перед піч-
ним отвором на горючій підлозі 
слід прибити металевий лист 
розміром не менше 0,5х0,7 м;

4) усі димові труби та стіни на 
горищі, через які прокладено ди-
мові канали, повинні бути зашту-
катурені й побілені;

5) печі та інші опалювальні 
прилади повинні мати протипо-
жежні розділки (відступки) від 
горючих конструкцій відповідно 
до вимог будівельних норм;

6) золу й шлак, що їх видаля-
ють із топки, необхідно заливати 
водою та виносити в спеціально 
відведені місця.

При користуванні печами за-
боронено:

— розпалювати їх легкозай-
мистими та горючими рідинами;

— використовувати для обігрі-
ву несправні та не відремонтова-
ні опалювальні печі;

— сушити і складати на печах 
одяг, дрова, інші горючі предме-
ти та матеріали;

— зберігати у приміщенні за-
пас палива, який перевищує до-
бову потребу;

— розміщувати паливо, інші 
горючі речовини та матеріали 
безпосередньо перед пічним 
отвором;

— проводити розпалення пе-
чей дровами, довжина яких пе-
ревищує розміри топки;

— здійснювати топлення пе-
чей із відкритими дверцятами 
топки;

— виносити та викидати гаря-
че вугілля ближче 15 метрів від 
будівель;

— зберігати незагашені вугли-
ни та попіл у металевому посуді, 
встановленому на дерев’яній під-
лозі або горючій підставці;

— використовувати вентиля-
ційні та газові канали як димо-
ходи;

— влаштовувати в якості ди-
мової труби металеві та азбесто-

ві труби;
— прокладати димоходи (бо-

рови) опалювальних печей по 
горючих основах;

— закріплювати на димових 
трубах антени телевізорів, радіо-
приймачів тощо;

— топити печі під час прове-
дення у приміщеннях масових 
заходів;

— доручати розпалювання печі 
та нагляд за нею дітям.

Основні рекомендації щодо 
безпечного користування прила-
дами електроопалення:

1) не слід застосовувати для 
обігріву приміщень несертифіко-
вані та саморобні нагрівальні 
прилади;

2) електрообігрівач не можна 
ставити біля завісок або меблів 
— відстань від пристрою до го-
рючих матеріалів має становити 
не менше 0,25 м;

3) небезпечно встановлювати 
нагрівальні прилади на підставки 
з легкозаймистих матеріалів;

4) не можна розташовувати 
прилади обігріву безпосередньо 
під розеткою, на шляхах евакуа-
ції людей;

5) перед увімкненням обігрі-
вального пристрою треба пере-
конатись, що він не має механіч-
них ушкоджень;

6) не варто вмикати одночас-
но багато електроприладів у по-
довжувач, адже електромережа 
може не витримати переванта-
ження;

7) слід обмежити доступ ма-
леньких дітей до нагрівальних 
приладів;

8) забороняється використо-
вувати електрообігрівальні при-
лади для сушіння одягу та інших 
матеріалів;

9) не слід пропускати провід 
від обігрівача під килимом — це 
може призвести до його перегрі-
вання та перетирання, що тягне 
за собою небезпечні наслідки;

10) треба регулярно очищати 
нагрівачі від пилу й сміття, адже 
сторонні предмети можуть не-
сподівано спалахнути;

11) не можна залишати ввім-
кненими електрообігрівальні 
пристрої під час виходу з  
будинку. 

 
За матеріалами  

РВ ДСНС України.

Як безпечно користуватися 
пічним опаленням та 

електричними обігрівачами

Драганівська сільська рада Тернопільського району Терно-
пільської області оголошує конкурс на визначення виконавця по-
слуг з вивезення твердих побутових відходів на території Драганів-
скої сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
оголошення за адресою: 47723, вул. 8 березня, 2, с.Драганівка, Дра-
ганівська сільська рада. Довідки за телефоном: (0352) 55-11-88. 

Драганівський сільський голова А.П. БОРУх.

Виконком Петриківської сільської ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядуван-
ня: юрисконсульт спеціаліст 7-ї категорії.

Вимоги до кандидатів: освіта за спеціальністю, вільне володіння 
державною мовою та комп’ютером. При проведенні конкурсу здій-
снюється іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Особи, які 
відповідають вимогам і бажають узяти участь у конкурсі, подають до 
конкурсної комісії такі документи :

1) заява про участь в конкурсі;
2) заповнену особову картку /форма П-2ДС і відповідними додат-

ками;
3) копії документів про освіту, засвідчені нотаріально, відомості про 

доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів 
своєї  сім’ї;

4) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України;
5) дві фотокартки /розміром 4Х6;
6) копію трудової книжки;
Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов 

оплати праці надається в Петриківській сільській раді.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня  

опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою:  
с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, вул. Шеп-
тицького, 118 А, телефон 49-56-65.

Петриківський сільський голова В.М. КОРОЛЬ.

Оголошення ●
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Земельна реформа ●

ЄвроІнтеграція ●

Продовження.
Початок у №42, 43, 44, 46.

 
Ірина ЮРКО. 

Тернопіль — Вільнюс.

 
Передбачення 

1991-го: “Венгрия 
— 1956. 

Чехословакия — 
1968, Литва — 

1991. Украина — ?”
Радник Посольства України в 

Литві Андрій Бацій у Вільнюсі по-
казав мені історичне фото-
передбачення, яке він знайшов на 
мистецькому аукціоні, де литовці 
збирали гроші добровольчим ба-
тальйонам в Україні. На чорно-
білому знімку зафіксовано натовп 
мітингуючих, один з яких тримає 
плакат російською: “Венгрия — 
1956. Чехословакия — 1968, Лит-
ва — 1991. Украина — ?”. Під фо-
то дрібним шрифтом є підпис: 13 
січня 1991 р. — тобто дата роз-
стрілу радянськими військами ли-
товських демонстрантів під теле-
центром. Саме 13 січня 1991 року 
біля пам’ятника Леніну поруч з 
готелем “Україна” (тоді — “Мо-
сква”) в Києві відбувся несанкціо-
нований багатолюдний мітинг — у 
пресі йшлося про 50-70 тисяч 
учасників. “На мітингу виступали 
тодішні авторитети, серед яких 
класично для тих часів переважа-
ли письменники — для прикладу 
можна назвати Олеся Гончара та 
Івана Драча. Пізніше за участь в 
несанкціонованому заході їх на-
віть оштрафували на якусь суму, 
— пише очевидець тих подій Ми-
кола Поліщук у матеріалі “Литва, 
будь вільною!”, опублікованому 
на сайті “Українська правда”. — 
На мітингу ж було кинуто гасло 
зібрати гроші на допомогу по-
страждалим, і всього за годину 
кияни пожертвували досить зна-
чну за радянськими мірками суму 
— близько десяти тисяч рублів”.

— Литва — абсолютний чемпі-
он у тому, який резонанс інозем-
ці роблять  у світі щодо “україн-
ського питання”, — каже про ли-
товський феномен радник По-
сольства України в Литві Андрій 
Бацій. — Допомога від щирого 
серця присутня тут на всіх рівнях 
суспільства. Вважаю, зв’язок між 
нашими країнами починається 
ще з воєнних часів, спільного за-
слання у Сибіру. Не дивно, що 
вони сьогодні так гостро відчува-
ють наше протистояння з “вели-
ким сусідом”, як своє. Україна 
лише зараз робить перші кроки 
від радянського минулого, ли-
товці зробили це двадцять років 
тому. Втім, як показує досвід, 20 
років — це ще не той період, ко-
ли можна впевнено казати про 
остаточний розрив усіх зв’язків. 
Перше, що кидається в око у 
Литві — архітектура радянського 
типу, значна частина російсько-
мовного населення, зокрема, 
старше покоління зберегли ра-
дянський менталітет у повному 
форматі.

Посольство України в Литві — 
це представництво держави, де 
основний формат роботи — офі-
ційні переговори. Однак, за сло-
вами Андрія Бація, зміни, які від-
булися за три останні роки, до-
дали у формат дипломатичних 
стосунків України і Литви цілком 
нових деталей. “Днями литов-
ська комісія щодо присудження 
премії святого Ієроніма черговий 
раз відзначила українського 
письменника Дмитра Чередни-
ченка, — каже дипломат. — Пе-
ребуваючи на цих урочистостях, 
раптом збагнув, що раніше ди-
пломатія нагадувала схему тон-
ких ліній, тепер поступово відбу-
вається нарощення цих ліній жи-
вими м’язами і шкірою. Після 
того, як Україна переступила 
символічний рубікон, до співро-
бітників Посольства почали тяг-
нутися не тільки представники 
литовського офіціозу, а і простий 
народ з метою бодай якось до-
помогти. Коли на Майдані 

з’явилися перші жертви, до при-
міщення Посольства України в 
Литві численно (до півтисячі) 
приходили прості люди, залиша-
ли тут свічки і квіти. Влаштовува-
ли авто-, вело-, мотомайдани. 
Ми виходили і спілкувалися з ни-
ми, відчували спільний біль. 
Якось старенький дідусь приніс у 
Посольство свого кожуха, щоб 
передали бійцям в Україну”.

Ще одна ілюстрація не фор-
матних моментів роботи Посоль-
ства України у Вільнюсі: під час 
нашої розмови до Андрія Бація 
потелефонувала литовка, яка жи-
ве на хуторі в приватному будин-
ку, має власну господарку. Каже, 
що знає про людей з Донбасу, 
яким ніде жити, запросила приї-
хати до них. 

Під час одного з литовських 
національних свят, за ініціативи 
Посольства у Вільнюсі підняли 
український державний прапор, 
приготували великий казан бор-
щу, нарізали сала, хліба, огірків, 
якими пригощали литовців без-
коштовно. Поруч була скринька 
для благодійних внесків на по-
треби воїнів АТО. Тоді литовці 
пожертвували 350 доларів, за які 
купили медичні аптечки. 

Якось під стінами Посольства 
України відбувся так званий “Ват-
ний мітинг” за участю 11 людей 
(sic!), найбезглуздішим лозунгом 
якого був напис “Свободу полі-
тичним в’язням”. У зелених фут-
болках зі скринями із нейтраль-
ним месиджем “Збираємо гроші 
для дітей жертв війни” у громад-
ських місцях Прибалтикою ман-
друють представники сумнівної 
Міжнародної благодійної органі-
зації “Їжаки”. Аферистів у Віль-
нюсі миттєво вичислили справ-
жні литовські волонтери і подали 
відповідний сигнал у Міністер-
ство закордонних справ, на що 
місцева влада оперативно відре-
агувала. 

— Зв’язка “Україна-Литва” — 
це потенційно сильний контакт з 
потужним спільним історичним, 
ментальним контекстом, — пере-
конаний радник Посольства 
України в Литві. — Тому закрі-
плення громадських зв’язків з 
литовцями має величезне зна-
чення для майбутнього України. 

Завдяки Литві світ 
не “поклав 

слухавку” у розмові 
з Україною

Військовий аташе України 
Дмитро Донськой розповів про 
підтримку Литви на рівні Мініс-
терства оборони: “Я тісно співп-
рацюю з Міністерством охорони 
краю (на кшталт українського Мі-
ністерства оборони), — каже 
Дмитро Донськой. — Як тільки 
розгорнувся конфлікт на Донба-
сі, Міністр охорони краю, коман-
дувач армії одразу висловили 
бажання підтримати Україну. У 
вересні 2014-го полетів перший 
литовський військово-
транспортний літак з гуманітар-
ною допомогою українцям — це 
4600 сухих пайків, медичні пре-
парати. У тому ж місяці в Литву 

прибули перші поранені — 13 
хлопців і одна жінка Аня — геро-
їчна медсестра, родом з Одеси. 
Якось їй зателефонували друзі з 
батальйону “Донбас” і сказали, 
що потребують лікаря в Іловай-
ську. Аня залишила сина з чоло-
віком і за рахунок відпустки пої-
хала у зону проведення АТО, де 
отримала шість поранень, потра-
пила в полон… У Литві її поста-
вили на ноги. Трьом чоловікам з 
цієї “делегації” нещодавно про-
вели повторні дороговартісні 
операції за рахунок державного 
бюджету Литви”.

У грудні 2014 року Президент 
Литви Даля Грибаускайте, пере-
буваючи з офіційним візитом в 
Україні, повідомила, що у 2015-му 
Литва прийме на лікування 
п’ятдесят військовослужбовців. 
Починаючи з січня ц.р., щомісяця 
у військовий реабілітаційний 
центр м. Друскінінкай прибуває 
до п’яти поранених з проблемами 
опорно-рухового апарату. Станом 
на початок жовтня 2015 року, 39 
бійців пройшли реабілітаційний 
курс у Литві. “У Друскінінкаї у нас 
уже є свій “литовський українець” 
Рамунас Серпатаускас — 37-
річний благодійний помічник 
української армії, який входить у 
“Союз литовських стрілків”, — 
розповідає Дмитро Донськой. — 
Цей литовський військовий у віль-
ний від служби час зустрічає по-
ранених з України в аеропорту, 
допомагає вирішувати організа-
ційні питання, на власному авто 
возить історичними місцями Лит-
ви, влаштовує зустрічі з військо-
вослужбовцями країн НАТО”. 17 
жовтня 2015р. у Дніпропетров-
ську Рамунаса Серпатаускаса на-
городили почесною відзнакою 
“Захисникам Вітчизни”. 

Литва бере активну участь у 
заснуванні двох реабілітаційних 
центрів — у Дніпропетровську і 
Полтаві. Спілка офіцерів запасу 
Каунаського району запросила 
до себе українських офіцерів на 
відпочинок. За ініціативи депута-
та Європарламенту від Литви, 
співголови групи друзів Євро-
пейської України Петраса Ауш-
трявічуса спілка місцевих худож-
ників виставила свої картини на 
аукціон за номіналом. “Художники-
волонтери працювали за кон-
кретним напрямком — зібрали 
понад 40 тисяч євро на протезу-
вання українських військових, — 
зазначив Дмитро Донськой. — 
Зараз актуальною є і тристорон-
ня литовсько-польсько-
українська бригада — проект, 
який розпочався з 2007 року, але 
офіційно бригаду створено у ве-
ресні 2014-го. В рамках цього 
формату військові з України спо-
стерігають за навчаннями НАТО. 
Наприклад, у червні-липні цього 
року за ініціативи НАТО у Литві 
відбулися навчальні курси для 23 
українських сержантів”.

Зустрічі в Литві додали опти-
мізму, якого нині дещо бракує 
вдома, де часом здається, що 
світ “поклав слухавку” у розмові 
з Україною.

Далі буде.

У Литву — побачити своїх

Державна служба з питань 
геодезії, картографії та 
кадастру підвищує прозо-
рість у сфері земельних 
відносин, реалізуючи пра-
во розпорядження земля-
ми через механізм аукціо-
нів. Практика відкритих 
земельних торгів є 
обов’язковою при продажі 
прав оренди на землі сіль-
госппризначення держав-
ної власності. За статис-
тикою, в ході аукціону пла-
та за користування зем-
лею значно збільшується, 
іноді — у декілька разів, до 
двозначних цифр.

За дев’ять місяців цього ро-
ку в Україні на земельних аукці-
онах передали в оренду 518 
земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення дер-
жавної власності. Загальна 
площа цих земель склала 11 
961,0218 гектара. Щорічно міс-
цеві бюджети отримуватимуть 
понад 16,286 млн грн орендної 
плати.

“Земельні аукціони — най-
більш прозорий та доцільний з 
економічної точки зору меха-
нізм розпорядження землею. 
Відкрита конкуренція сама по 
собі нівелює корупційні ризи-
ки”, — заявив голова Держгео-
кадастру Максим Мартинюк. 

Найбільш активними були 

земельні аукціони на Волині — 
з початку року на торгах інвес-
торам віддали у користування 
83 ділянки загальною площею 
2252,9  га з річною орендною 
платою 1,617 млн грн, на Тер-
нопільщині — 72 ділянки пло-
щею 1356,8 га на суму 1,957 
млн грн, на Львівщині — права 
оренди на 66 ділянок площею 
1862,07 га на суму 3,808 млн 
грн, на Харківщині — права 
оренди на 64 ділянки площею 
595,15 га на сумму 562 тис. 
гривень.

Практика проведення зе-
мельних торгів показала високу 
динаміку підвищення вартості 
орендної плати в абсолютній 
більшості областей України. 
Так, наприклад, у Хмельницькій 
області початкова ставка орен-
ди земель збільшилася в ре-
зультаті торгів на 268,6%, Чер-
каській — на 252,4%, Львівській 
— на 161,8%, Житомирській — 
на 103,1%. 

Жоден аукціон не був прове-
дений в Івано-Франківській, 
Одеській та Київській облас-
тях. 

Держгеокадастр поставив 
перед керівниками територі-
альних органів відомства за-
вдання активізувати роботу з 
проведення земельних аукціо-
нів та орієнтуватися на цей 
формат реалізації земельних 
ділянок як на основний.

Земельні аукціони — 
найбільш прозорий механізм 

розпорядження землею  
і запобігання корупції

Агрохолдинг “МРІЯ” завер-
шив посів озимої пшениці 
під урожай 2016 року, за-
сіявши культурою площу 
61,4 тис. га. Місяцем рані-
ше компанія завершила 
посів озимого ріпаку, під 
який цьогоріч відвела 20,6 
тис. га. Таким чином, 
“МРІЯ” успішно здійснила 
осінню посівну кампанію на 
загальній площі 82 тис. га 
у Тернопільській, Хмель-
ницькій, Чернівецькій, 
Івано-Франківській, Львів-
ській та Рівненській облас-
тях.

Віктор Кухарчук, операційний 
директор Агрохолдингу “МРІЯ”, 
так прокоментував осінню по-
сівну: “МРІЯ” вперше в цьому 
році сіяла озимі без традиційної 
підготовки ґрунту, за технологі-
єю мінімального поверхневого 
обробітку mini-till. Таким чином 
старалися максимально зберег-
ти вологу в землі. Ріпак сіяли 
традиційним способом, а от 
пшеницю — розкидним, що теж 

стало для Компанії технологіч-
ним нововведенням. Впродовж 
посівної загалом було досить 
сухо, однак локальні дощі допо-
могли нам все ж отримати хо-
роші сходи, які зараз переваж-
но в доброму стані. Під кінець 
посівної погодні умови дуже 
нам сприяли, тому компанія на-
віть збільшила заплановану 
площу посіву озимої пшениці”.

Всі польові роботи “МРІЯ” 
виконала власними силами. На-
гадаємо, що навесні проводити 
посівну кампанію агрохолдингу 
допомагали технікою компанії-
партнери. Та від початку року 
“МРІЯ” суттєво оновила і попо-
внила власний авто- та сіль-
госптехнічний парк. Окрім купів-
лі нових одиниць техніки, агро-
холдинг також продовжує ак-
тивно відновлювати співпрацю 
із лізинговими компаніями. Зо-
крем укладено дві лізингові уго-
ди на сільгосптехніку для “МРІЇ”: 
з “ОТП Лізинг” у травні на суму 
2,8 млн. дол. і з “Райффайзен 
Банк Аваль” у жовтні на суму 
1,26 млн. дол.

Агроновини ●

“МРІЯ” завершила 
посів озимих

За січень-вересень 2015 р. 
підприємствами та органі-
заціями області за рахунок 
усіх джерел фінансування 
освоєно 1854,2 млн. грн. 
капітальних інвестицій, що 
становить 91,3% обсягів 
січня-вересня 2014 р. 

Обсяг капітальних інвестицій 
на 1 особу постійного населен-
ня області у січні-вересні 2015 
р. становив 1735,5 грн. (у січні-
вересні 2014 р. — 1494,4 грн.). 

Одним із важливих джерел 
фінансування капітальних інвес-
тицій залишились власні кошти 
підприємств та організацій, за 
рахунок яких освоєно 51,0% за-
гального обсягу інвестицій. За 
рахунок коштів населення на 
будівництво житла освоєно 

31,4%. Частка державного та 
місцевих бюджетів склала 8,3% 
загального обсягу,  залучені 
кредити банків та інші позики — 
4,9%. 

За видами економічної діяль-
ності найбільше капітальних ін-
вестицій спрямовано в будівни-
цтво (33,9% загального обсягу),  
сільське, лісове та рибне госпо-
дарство (25,6%), промисловість 
(17,1%).

У житловому будівництві 
освоєно 630,2 млн. грн., що 
становить 118,8% проти січня-
вересня 2014 р. Питома вага 
інвестицій у житлові будівлі ста-
новила 34,0%.  

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Статистика ●

Капітальні інвестиції  
в Тернопільській області

Історичне фото-передбачення, виконане 13 січня 1991 р. 
біля пам’ятника Леніну поруч з готелем “Україна” 

(тоді — “Москва”) в Києві під час несанкціонованого 
багатолюдного мітингу на підтримку Литви. 
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ПРОДАМ
* дрібну картоплю. Тел.  (096) 

134-43-68. 
* квашену капусту. Тел.: (068) 

246-76-14.
* ВАЗ 2107, 2005 року ви-

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

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86, (093) 283-86-37. 

* бетонозмішувач б/к, ванна 
довжиною 1,5 м, 2 умивальники, 
4-камфорна газова плита, 70 шт. 
темно-вишневого кахлю. Тел.: 
(098) 11-90-464.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06. 
www.tractor_c.com ua 

КУПЛЮ 
* сіно. Тел.: (098) 945-21-30.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочис-

тих подій (серця, лебеді тощо), 
ведучі на весілля, тамада, на-
родні обряди. Тел. 098 592-71-
01. 

* обміняю земельну ділянку у 
Хмельницькому на житло у Тер-
нополі.. Тел. (067) 28-54-360.

* пасажирські перевезення в 
Україні, авто МБ Віто на 7 місць. 
Тел.: (067) 728-25-32.

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

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. Пен-
сіонерам та учасникам Великої 
Вітчизняної війни — знижки. Тел. 
(097)14-86-723. 

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у села, 

запис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. Тел. (0352) 54-11-93.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИ
* загублене пенсійне посвід-

чення, видане на ім’я Лихоносо-
ва Василя Анатолійовича, вважа-
ти недійсним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Податкові новини ●Талановиті земляки ●

Прошу відгукнутися власни-
ка приміщення гуртожитку  
в с. Ангелівка Тернопільського 
району, вул. Б. Хмельницького, 
4. Тел. (067) 254-95-06, (095) 
037-80-89.

Продовження.
Початок у №47.

Проблеми почалися, коли за-
хищав у 1966 р. кандидатську 
дисертацію на „невинну” тему 
„Лісопромисловий комплекс 
Українських Карпат (проблеми 
структури і тенденції розвитку)”. 
Тоді заздрісники і донощики не 
дрімали. В органи посилались 
анонімки: ,,О. Шаблій проводить 
серед студентів націоналістичну 
пропаганду”. Партбюро і партком 
зреагували (хоч той не був чле-
ном КПРС): проходження дисер-
тації затримали на один рік, а 
звання і посаду доцента — ще на 
два. Про неблагонадійного ви-
кладача говорив ректор на за-
критих партійних зборах універ-
ситету. Здавалося, вся праця 
втратила будь-який сенс. Але і 
тут виручив доцент Опанас Ва-
щенко. 

Далі праця і викладання на 
географічному та економічному 
факультетах університету, підго-
товка наукових статей, навчаль-
них посібників та монографій, 
участь у захисті кандидатських і 
докторських дисертацій як члена 
спеціалізованих рад (у Львові, 
Києві, Москві, Ленінграді), роз-
робка програмного забезпечен-
ня географічних факультетів (був 
багато років членом ради з ви-
щої географічної освіти СРСР) та 
ін. Словом, був активним у діяль-
ності вищої школи і зокрема роз-
витку в ній географічної освіти, 
особливо після захисту доктор-
ської дисертації у 1978 р. Тему 
докторської вибрав сам: „Міжга-
лузеві територіальні комплекси: 
проблеми теорії і методики до-
слідження”.

Дисертація була тоді науково і 
практично актуальною. Тому про-
блем з науковою новизною не бу-
ло. Проблеми почалися в іншому. 
„Доброзичливці” чи то самостійно, 
чи то з подачі „органів” завовтузи-
лися. У Львівський КГБ, Ленін-
градський обком КПРС та партком 
університету посипалися анонімні 
листи. Мовляв, син націоналіста і 
сам — буржуазний націоналіст — 
сміє захищати докторську дисер-
тацію. Треба було витримати цю 
безпардонну атаку і не похитнути-
ся. До честі професора С. Лавро-
ва, він не піддався брутальному 
тиску. Лише переніс захист док-
торської дисертації з жовтня на 
кінець грудня 1978 року.

Ще більші проблеми почалися 
після захисту. Хоч у Вищій атес-
таційній комісії (ВАК, Москва) 
дисертація пройшла без затри-
мок, у рідному університеті під 
впливом тих же анонімок в КГБ і 
обком КПУ йому був зупинений 
рух по науково-службовій драби-
ні. В таких випадках доктору наук 
мало не автоматично присвою-
ється звання професора і він за-
ймає посаду професора. У випад-

ку з Олегом Шаблієм без якихось 
пояснень ці звання і посади було 
затримано аж на десять років. 
Приклад безпрецедентний!

Зміни почалися під кінець гор-
бачовської „перестройки”: зван-
ня і посаду професора він отри-
мав аж у 1988 р. А через два 
роки став завідувачем рідної ка-
федри. У 2010 р. переобраний 
на цю посаду ще на сім років.

Значні досягнення Олега Ша-
блія на педагогічній та науковій 
ниві. Опублікував близько 600 
наукових, науково-методичних та 
публіцистичних творів — статей, 
тез доповідей, брошур, моногра-
фій, навчальних посібників, під-
ручників, карт та атласів, в т. ч. 
до двадцяти п’яти монографій з 
різних проблем суспільної гео-
графії — теорії, історії методики, 
географічного українознавства.

Його наукова та викладацька 
активність збіглися із періодом 
становлення незалежної Україн-
ської держави. Саме свою участь 
у цьому становленні і розвитку 
бачив в активній творчій праці: 
підготував 21 кандидата і 5 док-
торів географічних наук, а осо-
бливо пишається своєю кафе-
дрою, усі її співробітники без 
винятку є його вихованцями.

Крім керівництва кафедрою 
економічної і соціальної геогра-
фії у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка, 
він є головою спеціалізованої ра-

ди із захисту кандидатських та 
докторських дисертацій на фа-
культеті, редагує всеукраїнський 
часопис „Історія української гео-
графії” (виходить у Тернополі). Є 
членом редколегій наукових жур-
налів у Києві, Харкові, Львові, 
членом спеціалізованих вчених 
рад із захисту кандидатських та 
докторських дисертацій (Львів, 
Київ), керує географічним відді-
ленням Малої академії наук За-
хідного наукового центру НАН 
України. Підтримує тісні наукові 
зв’язки із вченими Європи і Аме-
рики, неодноразово виступав із 
доповідями на міжнародних нау-
кових форумах.

Відмінник освіти України 
(1992), заслужений професор 
Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка; 
нагороджений грамотами Мініс-
терства освіти і науки України, 
лауреат нагороди імені Ярослава 
Мудрого “ІАН Вищої школи Укра-
їни, почесний член Українського 
географічного товариства; дій-
сний член Наукового товариства 
імені Тараса Шевченка.

Напередодні 75-літнього юві-
лею Олег Шаблій видав своєрід-
ну книгу — подяку „Місту і світу” 
— це книга про рідне село і вели-
кий комплексний атлас Львова. І 
Курівці, і Львів — це його світ, це 
ті місця, де відбувалось його ста-
новлення, де починався і тривав 
його шлях до вершин науки.

“Село на Золотому Поділлі. 
Земля і люди”. Таку назву має 
досить об’ємне за обсягом та 
змістом історико-географічне 
дослідження типового на Захід-
ному Поділлі галицького села 
Курівці. Кожне слово тут дихає 
спокоєм, величчю, злагодою і 
якоюсь незбагненною ласкою.

З року в рік, із століття у сто-
ліття засівається, вруниться, ко-
лоситься і золотіє подільська 
земля. І за тим усім не лише по-
туга природного довкілля, але й 
передовсім енергія людської 
праці. Праці тих, хто заселяє цю 
землю з давніх давен, вкорінився 
у ній, полюбив її як свою рідну, 
незамінну. Землю, оспівану у ду-
мах і піснях, землю предків, що 
полягли за неї і упокоїлися в 
ній.

Рідне село — це згусток люд-
ського буття і духу, щастя і смут-
ку, людей як нині сущих, так і 
багатьох попередніх поколінь. 
Воскресити їх і їхні діла із небут-
тя, осмислити історичні, демо-
графічні, соціально-економічні та 
духовно-культурні процеси рід-
ного села завжди бачив своїм 
покликанням і над завданням 
професор Олег Шаблій.

І вже напередодні 80-літнього 
ювілею він приходить до нас ще з 
одним оригінальним виданням — 
монографією “У пошуках краси: 
тривоги і розради”. “Кожна люди-
на має свої замилування, — за-
значає автор у передмові. — Вони 
можуть бути короткотерміновими, 
довготривалими, а навіть супро-
воджувати людину все її життя”. 
Упродовж життя є такі замилуван-
ня і в Олега Шаблія. Це, передов-
сім, малювання і музика. Вони 
дуже тісно перепліталися між со-
бою й обростали супутніми заці-
кавленнями та діяльністю.

У монографії розкрито процес 
формування автора-митця, ста-
новлення і розвиток його як 
аматора-художника, виконавця, 
фото- і відео-оператора. Пред-
ставлені особистості учених, 
письменників, художників та ак-
торів, портрети яких змальовані 
автором, його власні картини, 
виконані олійними й акварельни-
ми фарбами, колективи і місця, в 
яких автор учився і працював. 
Напередодні свого ювілею Олег 
Шаблій, як визначний географ 
всеукраїнського та європейсько-
го рівня, розкриває нам свою 
“другу лінію життя — мистецьку”. 
Активне творче життя не зупиня-
ється. Тільки в ньому бачить по-
кликання, обов’язок перед рідни-
ми, географічною наукою, укра-
їнським народом.

Олег Іванович особливо лю-
бить осінні пейзажі, як і саму 
осінь. “Але у мене ще не осінь, 
хоча на носі 80”, — жартома і 
всерйоз зауважує професор. Він 
щойно зустрічає її у золотавій 
красі.

Тернистими шляхами  
до вершин науки

Доктор географічних наук, завідувач кафедри економічної і 
соціальної географії Львівського національного університету  
ім. І. Франка, дійсний член Наукового товариства ім. Тараса  

Шевченка та Академії наук вищої школи України, почесний член 
Українського географічного товариства Олег Іванович Шаблій.

Чи можна 
торгувати 

алкогольною 
продукцією 

через інтернет-
магазини?

Ні, не можна. Для початку слід 
зауважити, що суб’єкти господа-
рювання, які здійснюють  розра-
хункові операції в готівковій фор-
мі під час продажу товарів через  
мережу Інтернет мають обов’язок 
видати розрахунковий документ. 
Щоб не порушити вимоги п.2 
ст.3 Закону України про РРО, 
інтернет-продавець повинен за-
безпечити доставку покупцю 
кур’єром раніше роздрукованого 
фіскального касового чека разом 
із придбаним товаром.

Але тут не слід забувати і про 
Правила роздрібної торгівлі ал-
когольними напоями, які затвер-
джені Постановою КМУ №854 від 
30.07.96 р. Відповідно до вказа-
ного документа суб’єкт господа-
рювання зобов’язаний забезпе-
чити стан приміщень для роз-
дрібної торгівлі алкогольними 
напоями санітарними, технічни-
ми, протипожежними та іншими 
нормами, а також можливість ви-
користання РРО під час здій-
снення розрахунків.

Тож, торгівля алкогольними 
напоями повинна проходити не 
всупереч Правилам №854, які 
передбачають наявність відпо-
відних торговельних та склад-
ських приміщень, для здійснення 
реалізації алкогольної продукції, 
а тому, суб’єкт господарювання 
не вправі торгувати вищезазна-
ченою продукцією через інтернет-
магазин. 

Вилучене  
майно піде  
“з молотка”

В ході проведення спільних 
заходів з управлінням служби 
безпеки України в Тернопіль-
ській області працівниками Тер-
нопільської ОДПІ описано без-
хазяйне майно (тканини в руло-
нах, одяг жіночий в асортимен-
ті, ремені в асортименті, взуття, 
підноси, пряжки металеві, 
секонд-хенд), яке було вилуче-
но працівниками СБУ як таке, 
що було предметом злочину. В 
ході розслідування кримінальної 
справи вказане майно  за рі-
шенням суду визнано безхазяй-
ним. Працівниками Тернопіль-
ської ОДПІ  складено акт опису 
і попередньої оцінки майна на 
загальну суму 290,6 тис. грн, а 
самі товари передано на відпо-
відальне зберігання одному із 
підприємств. Визначено також 
суб’єкта господарювання, який 
буде здійснювати його реаліза-
цію.

Інформацію про це розміщено 
на web-сайті ДФС України. 

 
Відділ комунікацій 

Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС у 
Тернопільській області.
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З народних джерел ● Бувальщина ●

Галина ЮРСА.

Заводити господарку — все 
одно, що дитину народити. 
Про неї треба турбуватися. 
Адже курка, теля, поросятко 
хочуть не лише їсти, але й 
уваги, ласки, доброго слова. 
Тоді й віддача від них буде 
добра. 

Так, або приблизно так,  відпо-
відала баба Зося тим, хто цікавив-
ся, приміром, чому у неї кури не-
суться і взимку, а в інших — ні. Чому 
кролі у баби Зосі вгодовані, з лиску-
чою шкіркою, а в інших гинуть? Чо-
му качки баби Зосі спокійні, не псу-
ють подвір”я, а в інших господинь 
зчиняють такий вереск, що домашні 
дні рахують до того часу, коли  їх в 
листопаді-грудні  усіх  поріжуть та 
зроблять  м’ясні консерви у банках. 
З цього приводу  Зосю в селі  дехто 
підозрівав  у чаклунстві. На що ста-
ренька усміхаючись, відповідала: 
“Та якби м мала такий дар, я би со-
бі начарувала принца,  тоді б ні про 
що не турбувалась, лише одягнула 
корону і сиділа б з отим принцом на 
троні”. Але про це вона говорила 
лише тоді, коли поряд не було її 
чоловіка, який не любив подібних 
жартів, бо вважав, що баба Зося і 
його – простого сільського хлопа,  
не вартувала, не те що “принца”.

По сусідстві з бабою Зосею жи-
ли інші сусіди, з якими жінка час-
тенько сварилася. Темою цих пе-
ремовин була господарка. Сусід-
ські кози часто заходили на город 
Зосі та поїдали капусту, буряки і 
все, що посадила старенька. На-
віть чиєсь порося, якщо і вибігло з 
кучі, чомусь прямувало на подвір’я 
саме баби Зосі. Але найбільше до-
пікали господині сусідські кури. 
Здавалось, вони були всюди і за-
вжди. Як тільки господарі випуска-
ли їх з курника, вони бігли лише 
до Зосі, а не до когось іншого.  То-
ді  Зосю було чути на іншому куті 
села. Але, видно, жінка сварилася 
не дуже злобиво, бо минав день 
чи два, й історія з курми продо-
вжувалась і, здавалось, кінця тим 
“курячим” сваркам не буде. 

Але… У Зосі було троє онуків, 
яких жінка любила понад усе на сві-
ті. Вона кожного з них вигодувала з 
місячного віку, бо невістка не хотіла 
сидіти з ними вдома, а, народивши, 
за кілька тижнів уже їхала у місто на 
завод, де платили більшу зарплату, 
ніж у колгоспі. Бабця з тим змири-
лася, хоча була принципово іншої 

думки щодо призначення матері в 
житті дитини. Але мова не про це, а 
про кури. 

Онуки часто забігали на город 
баби Зосі, але не для того, щоб 
шкодити, як сусідська живність. У 
бузинових заростях, які колись були 
на кожних галицьких городах, діти 
влаштували собі «штаб», як вони 
говорили. От і цього разу, поснідав-
ши смачно у бабусі Зосі, вони по-
прямували до кущів бузини. І яке 
було їхнє здивування, коли, розгор-
нувши віття, діти побачили  гору 
курячих яєць. Добре, що вони не 
встигли стати туди ногами, бо зро-
били б велику яєчню. 

Онуки поспішили до бабусі роз-
повісти про знахідку. Зося спочатку 
не повірила. Подумала, що жарту-
ють. Та, переконавшись, що так 
воно і є, вирішила чимшвидше за-
брати яйця. Але  на секундочку за-
думалась, усміхнулась і запитала в 
онуків:

— Діточки, а можна — ми в 
«штаб» зазирнем увечері?

— Можна. А ми тоді підемо на 
річку.

— То ідіть собі, але не баріться. 
Ввечері будемо проводити у «шта-
бі» конфіскацію.

Діти нічого не зрозуміли, але, 
глянувши на бабусине усміхнене з 
хитринкою обличчя, зробили висно-
вок, що саме ввечері і саме біля їх-
нього «штабу» має статись щось 
особливе. 

В іграх час минув швидко. І коли 
сонечко почало опускатись на схід, 
онуки поспішили до бабусі. Зося 
приготувала два великі сита і уро-
чисто вирушила з онуками до їхньо-
го бузинового штабу. Коли сусіди, 
побачивши “процесію”, запитали 
Зосю, куди вона з онуками, а голо-
вне – з ситом, прямує, бабуся від-
повіла, підморгнувши до онуків: “А 
це військова таємниця”. 

Урочисто підійшовши до кущів, 
бабуся так само урочисто відгорну-
ла віття і з допомогою внуків почала 
накладати у сито яйця. Коли воно 
наповнилось, бабуся віднесла його 
додому. І так ще два рази Зося під-
ходила з ситом, і два рази сито аж 
вгиналось від яєць. Вдома діти по-
лічили яйця. Їх виявилось майже 
150 штук. Бабуся перевірила їх на 
свіжість і відбракувала лише кілька. 

Після цього випадку Зосю біль-
ше в селі не чули. Господарі закри-
вали свою живність, а особливо ку-
рей, які виявилися мудрішими від 
своїх господарів, бо неслися там, 
де їх годували. 

Дві копи

Калину дотепер садять в укра-
їнських селах лише як деко-
ративний кущ. Кожен, хто має 
дочку, колись вважав за 
обов’язок посадити калину 
під вікном. ЇЇ білі кошики сим-
волізують чистоту, цнотли-
вість, ніжність — риси, які су-
часна  дівчина, на жаль, втра-
чає, вважаючи архаїчними, 
старомодними. А даремно.

Калина оспівана в піснях. Україн-
ська красуня хоче мати вишиванку з 
калиною. Якщо і не володіє тим 
мистецтвом, то обов’язково купить 
блузку, яка до лиця усім, незалежно 
від віку та роду діяльності.

Цей кущ гарний в усі пори року. 
Весною, коли вкривається рясними 
квітами. Восени, коли на ньому ніби 
горять важкі калинові грона.

Калиною милуються, її малюють, 
фотографують, але не використову-
ють для здоров’я,  довголіття, влас-
ної краси.

Для прикладу, у підлітковому віці 
життя юнаків та дівчат затьмарюють 
прищики, інші висипи на тілі. Яких 
дорогих мазей та кремів не вигада-
ли наші фармакологи! Але вони ли-
ше витягують гроші з гаманців до-
бродушних та щирих людей. Щоб 
вилікуватися, потрібно небагато. 
Нарвати стиглих ягід калини, по-
дрібнити їх, залити однією склян-
кою окропу, настояти до охоло-
дження. Розділити на рівні 4 части-
ни і випити протягом дня. Настій 
краще готувати свіжим. Будете його 
пити — очиститься кров, зникнуть 
утворення на лиці, які псують вашу 

молоду вроду. А розчавленими ягід-
ками добре протирати лице, милі 
красуні. Потримайте маску хвилин 
20 або трохи більше, якщо маєте 
час. А потім змийте чистою водою. 
Робіть це частіше, не  лінуйтесь. 
Будете ще кращими!

Нині лікарі б’ють на сполох: у жі-
нок все частіше діагностують хворо-
би молочної залози. Раніше цього 
майже не було. Жінки їли калину, а 
вона рятувала навіть від онкологіч-
них захворювань. Непогано, якщо 
ми маємо гроші на заморські екзо-
тичні овочі та фрукти, але не забу-
ваймо — наша калина краща від усіх 
них, разом узятим.

Тому хай у кожного вдома, якщо 
не на кухні на стіні, то хоча б у холо-
дильнику будуть свіжі кетяги кали-
ни. Якщо навчимося їх вживати і 
давати дітям та чоловікові хоча по 
кілька ягідок на день, не потребува-
тимемо баночок з дорогими імпорт-
ними вітамінами. Найпростіше за-
готувати калину після першого при-

морозку. Для  цього треба відді-
лити ягідки від грон та пересипа-
ти їх цукром у пропорції 1х1. 
Годиться для цього і мед. Одна 
пані розповідала, що насипає 
ягоди калини у банку з-під меду, 
зверху цукор. І має чудові ліки. 
Жінка вважає, що найкраще ліку-
вання — це профілактика. Тому з 
калиною забула про лікарів.

Мудрі господині і нині з кали-
ни готують вареники, додають як 
начинку до дріжджових пирогів. 
Дехто каже: “Дай рецепт”. А йо-
го немає. Замісіть тісто, як зви-
чайно на вареники. Приготуйте 
склянку калини з цукром, злийте 

рідину, щоб потім полити нею гото-
ві вареники. Калину як начинку по-
кладіть на вареничку, зліпіть докупи 
та й кидайте в окріп. З пирогами ще 
простіше. Покладіть дріжджове тіс-
то у форму, змащену олією. Зверху 
— калина  з цукром. Хай трохи під-
росте. І в духовку. Спочатку на ве-
ликий вогонь, а потім допікайте на 
малому, як звичайно робимо з 
пляцком.

Дуже неприємно слухати, коли 
люди кажуть, що вони не призвича-
єні до такої їжі, що їм калина не до 
смаку. Жаль мені таких. Їм відпові-
даю, що мені, наприклад, пігулки з 
аптеки хоч які солодкі, але не до 
смаку. Та і хворіти, колли навколо 
стільки цікавого, також не подоба-
ється. Тому, напевне, дітей змалеч-
ку треба привчати до калини. Тоді 
вони будуть здоровими та сильни-
ми.

Підготувала Галина ЮРСА.   

Милуйся калиною, коли  
цвіте, а дитиною, коли росте

Будьте здорові! ●

Декоративний інтер’єр 
стін, а простіше кажучи 
— шпалери, їх правиль-
ний вибір — запорука 
вдалого і якісного ре-
монту будь-якого при-
міщення.

Паперові. Найпростіша і 
найдоступніша прикраса стін. 
Клеїти їх слід у кімнатах з нор-
мальною вологістю, стабіль-
ним температурним режимом і 
мінімальним навантаженням 
(спальня або вітальня). А ось 
коридор або кухня не найкра-
щий вибір — шпалери досить 
швидко втратять свій зовніш-
ній вигляд, забрудняться і по-
тріскають.

Бувають одношарові і двошарові 
види таких шпалер. Перші дуже 
тонкі і швидко рвуться, але доступні 
за ціною, другі — міцніші, але де-
формуються від підвищеної воло-
гості.

Акрилові. Сучасна альтернатива 
паперовим побратимам. Більш зно-
состійкі, міцні і повітропроникні ана-
логи. Нині часто навіть дешевші за 
класичні паперові шпалери. А вже 
різноманітність кольорової палітри і 
візерунків зробила їх ультрапопу-
лярними для бюджетних ремонтів 
житлових та робочих приміщень.

Вінілові. Шпалери з покриттям 
вінілу і на паперовій основі прийня-
то називати просто вініловими, хоча 
вони поділяються на шовкографію, 
компакт-вініл і вініл спінений. Перші 
мають у своєму складі особливу 
шовкову нитку, другі — гладенькі, 
треті — з пористим, рельєфним ма-
люнком. Такі шпалери досить міцні і 

вологостійкі, не вицвітають, не бо-
яться механічних пошкоджень і час-
тих мийок. Прекрасний варіант для 
кухні або коридору.

Бамбукові. Одне з останніх до-
сягнень сучасності. Завдяки своїй 
товщині вони чудово приховують 
нерівності стін і криві кути. Зазвичай 
її випускають завширшки один 
метр. Це дозволяє істотно зменши-
ти неестетичну кількість стиків між 
полотнами. А білі шпалери можна 
легко використовувати під фарбу-
вання, навіть до 10 разів. Для цього 
можна брати як латексну або водо-
емульсійну, так і акрилову фарбу.

Мийні. Вони підходять для того, 
щоб створити декоративний 
інтер’єр кухні або санвузла. Голо-
вне, ретельно обробити поверхню, 
яку обклеюватимете — і про ремонт 
років на 12-15 можна забути. При 
цьому мити такі шпалери можна не 
лише мильною водою, а й будь-
якими засобами, що чистять (якщо 
немає попереджень виробника).

Оселя ●

Які шпалери найкращі?

Валентина СЕМЕНЯК.

Виставка народної творчості 
“Лялька-мотанка — берегиня ро-
ду” об’єднала творчі зусилля кра-
щих майстринь Тернопільської 
області: Алли Шушкевич, Алли 
Твердинюк, Галини Дудар, Зоря-
ни Удич, Ірини Харатін, Світлани 
Коник, Ольги Гасай, Людмили 
Павлової, Ірини Абрам’юк, Олени 
Яремчук, Марії Гадзалішин, Марії 
Сісамової, Маріанни Багрій та На-
талі Кіндратської.  Також пред-
ставлена колекція пластикових 
ляльок відомої художниці Наталі 
Басараб. “Поселилися” ляльки у 
великій світлій та просторій ви-
ставковій залі ТНЕУ. Щоб побачи-
ти це справжнє диво, сюди їдуть 
школярі зі всього міста. Розпові-
дає начальник відділу гуманітар-
ної освіти та виховання Світлана 
Сорочинська:

— Лялька-мотанка — це сим-
вол жіночої мудрості, родинний 

оберіг. Вона передавалась з ро-
ду в рід. Їх виготовляють з різни-
ми побажаннями: на щасливу 
долю, на успіх і здоров’я, на до-
бро і злагоду. Уявляєте, скільки 
ми отримали позитиву і внутріш-
ньої гармонії, поки оформляли 
виставку! Окремо хочу сказати 

про  майстриню Наталю Кіндрат-
ську. Виготовлена  нею лялька 
має 2 метри і 32 сантиметри. 
Цей захід ми проводимо в рам-
ках Тижня української культури 
за підтримки ректора універси-
тету, професора Андрія Ігорови-
ча Крисоватого.

Лялька-мотанка — берегиня роду

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Коли повертаюся до цього 
міста, з приємністю відчуваю, 
як шалено б’ється його серце, 
як нестримно пульсує в жилах 
кров. У повітрі витає запах сві-
жості — пахне раєм і жінками. 

Люблю спостерігати, як поволі, 
неспішно місто прокидається. Пер-
шими, як завжди, прокидаються 
птахи — непідкупні повітряні па-
трульні міста. Поки всі сплять, вони 
оглядають територію, стежать за 
порядком. Із першими променями 
сонця прокидаються містяни, вихо-
дять на вулицю, здригаючись від 
ранкової прохолоди.

Дещо пізніше з’являються двір-
ники, які понуро ходять тротуарами 
— хто з віником, хто з лопатою. Таке 
враження, ніби вони самі не розумі-
ють, для чого сюди прийшли. Весе-
ло дзеркоче трамвай, ніби намага-
ється розбудити тих, хто ще не 
прокинувся. Гучне дзеркотіння ври-
вається в безмежний простір снів, 
безжально руйнуючи його. Такий 
собі вуличний будильник на коле-
сах.

Трамвай зупиняється. Дверцята 
з гуркотом відчиняються, запрошу-
ючи всередину пасажирів, які ще 

тримають у собі залишки сну. Люди 
— кожен зі своїми думками, клопо-
тами і вподобаннями — вмощують-
ся на прохолодних сидіннях, спря-
мовуючи погляди у вікно, де кожен 
бачить щось своє. Яких тільки філь-
мів із загадковими сюжетами не по-
бачиш у вікні трамваю! Такого не 
створить жоден режисер. 

На вулиці огрядна жіночка, схожа 
на няньку Фрекенбок із мультика 
про Карлсона, відкриває кіоск із 
пресою. Ось-ось мають привезти 
свіжі, наче булочки в пекарні, газети 
з терпким запахом фарби і паперу, 
в яких обов’язково будуть новини 
нашого міста. 

Поряд із магазином «Тютюн-
алкоголь» стоять дві монашки, 
таємничо про щось шепочуться. 
Попри те, що на вулиці вже білий 
день, вивіска міського генделика 
«Гайавата» ще світиться неоновими 
вогнями. Було б непогано завітати 
сюди після закінчення робочого 
дня, щоб викурити з індіанцями 
люльку миру. 

Дідусь, який вигулює лабрадо-
ра з рудуватими підпалами, зупи-
няється біля віконечка магазинчи-
ка з вицвілою вивіскою «Жива 
риба». Авжеж, жива риба в живій 
воді. Напевно, старенький нама-
гається знайти казкову золоту 

рибку, яка виконає всі його най-
потаємніші бажання. 

Сонячні промені засліплюють очі, 
тому доводиться відвести погляд. У 
поле зору потрапляє дівчина, яка 
сидить ближче до виходу. В її 
каштанових кучерях блукають 
яскраві сонячні зайчики. Дівчина та-
кож відводить погляд від вікна. Та-
ких красивих, витончених рис об-
личчя, як у неї, не мають, напевно, 
й небесні ангели. Розглядаю візе-
рунки на її червоних вустах, такі ж 
химерні, як і лабіринти міста.

— Шановний, платіть за проїзд! 
— наполягає кондуктор, стоячи по-
ряд із бородатим дядьком, який об-
клався сумками.

— Чого це? — не розуміє дядь-
ко.

— Прошу заплатити! — намага-
ється бути ввічливим кондуктор.

— А ти знаєш, куди я їду і що ве-
зу? — не вгаває бородань, киваючи 
на сумки.

Моя зупинка. Виходжу, так і не 
дізнавшись, чим завершилася су-
перечка. Он як: моя зупинка — її 
зупинка. Сонячні зайчики кашта-
нових кучерів засліплюють очі. 
Місто поглинає мене. Я це відчу-
ваю. Головне — не загубитись 
 у ньому. А якщо губитись — то 
разом із нею.

Образок ●

Мій Париж, моя Венеція
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Гороскоп ●

Наступний тиждень буде більш спри-
ятливим для жінок. Вам казатимуть комп-
ліменти, будуть цікаві пропозиції, можли-
во, навіть мститимуть. Дещо легше буде-
те почуватись там, де колись відчували 
дискомфорт. Представники сильнішої по-
ловини мають бути готові до того, що на 
їх плечі зваляться додаткові клопоти, 
особливо домашнього плану.

Тиждень буде не такий важкий, якщо 
самі його не ускладнюватимете різними 
видумками і забаганками. Вас супрово-
джуватимуть невпевненість і невдача, а 
також негайне бажання чогось нереаль-
ного, бо вам хочеться так, і не інакше. Це 
може загострити ситуацію. Вмійте про-
щати. Пильнуйте здоров’я.

Настав час влаштовувати своє особис-
те життя, якщо досі ви були не готові на 
такий крок. До цього ви не дуже будете 
докладатися, вам допоможе випадок. 
Творчі люди можуть розраховувати на 
прихильність музи, яка надихне на якийсь 
шедевр. Очікуйте доброго настрою, по-
ваги і визнання.

Тиждень може розпочатися суєтливо, 
але в загальному досить вдало. Вам по-
щастить на зустрічі, знайомство з цікави-
ми людьми, отримаєте цікаву інформа-
цію. Перші два дні тижня, а також субота, 
неділя будуть сприятливими для ділових 
переговорів, зустрічей, обговорення різ-
номанітних професійних тем. На вихідні 
подумайте про подарунки, адже скоро 
свято Миколая і Новий рік.

Перша половина тижня буде складати-
ся досить вдало як у фінансовому, так і 
духовному плані. Якщо ви займаєтеся 
бізнесом, то вам вдасться на початку і 
особливо в кінці тижня спланувати відпо-
відальні оборудки.  Якщо мали щось  
важливе придбати до Нового року і різд-
вяних свят, то субота і неділя дуже спри-
ятимуть цьому. Ці дні теж вдалі для  
поїздок і перемін. 

Цей тиждень можна віднести до тих, 
коли за один день можете зробити біль-
ше, ніж колись за місяць. Скористайтесь 
тим, що посилає доля. Декому достро-
ково вдасться вирішити головні питання 
життя, які планували на цей рік. Наступні 
два передноворічні тижні можете роз-
слабитись.

Початок тижня прийде під знаком міс-
тичних співпадінь. Добре пригляньтесь, 
зробіть висновки і не залиште без уваги 
знаки долі. Чи то буде якась прикмета, 
чи сон, але саме тепер вони можуть бути 
віщими. Вже в скорому часі це має стати 
реальністю.

Саме зараз чи не найкращий час  роз-
починати нові справи, а колись розпо-
чаті зможете легко завершити. Знайдіть 
однодумців, закріплюйте товариські 
зв’язки, подавайте нові ідеї і надихайте 
ними тих, хто вас розуміє. Можете спо-
діватись на везіння, не зашкодить впер-
тість і наполегливість. Інколи доведеться 
діяти експромтом.

Якщо ще недавно ви цілком опустили ру-
ки і впали в розчарування і депресію, то са-
ме зараз все буде по-іншому. Вас очікує 
якась унікальна подія, яка переверне ваші 
уявлення з ніг на голову чи то на роботі, чи 
в особистих справах. Від цього ви маєте 
тільки виграти. 

Не плануйте великих задумів, бо зараз це 
не на часі. Втримайте те, що маєте. Будь-які 
виходи за рамки дозволеного тільки усклад-
нять ваші справи. Якщо відчуваєте незду-
жання, старайтесь знайти час для відпочин-
ку, будь-які перевантаження можуть спрово-
кувати погіршення здоров’я і депресію.

Очікуйте несподіванок. Ці дні можуть ви-
датися багатими на сварки, розбори, вза-
ємні звинувачення, безпричинні видумки і 
плітки. Хтось захоче вас очорнити або при-
низити. Це може статися в середині тижня, 
а початок і кінець тижня — час, сприятливий 
для того, щоб позбутися ряду матеріальних 
проблем, вирівняти справи, домовитись про 
щось важливе. 

Події тижня можуть складатися не дуже 
вдало, особливо у першій його половині. 
Саме ці дні можуть внести деяку напругу в 
стосунках з близькими людьми. Дехто отри-
має не дуже приємну звістку, яка може до 
чогось зобов’язувати. Фінансові проблеми 
теж даватимуться взнаки.

від Івана Круп'яка з 7 по 13 грудня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10) ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 

(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №47 

від 27 листопада 2015 року.

Йде вулицею огрядна жінка. У неї врізаєть-
ся хлопець на мопеді. Та в крик:

— Ти, що, об’їхати не міг?!
Хлопець:
— Боявся, що бензину не вистачить.

Розмова сусідів:
— Твій пес украв з паркана мої джинси!
— Не може бути! Принаймні я не бачив, 

аби він у них ходив.

Парасолька — це спеціальний амулет від 
дощу. Коли він з вами — дощу не буде.

Головне правило математики: якщо вирі-
шується легко, значить результат неправиль-
ний.

Я живу за 100 метрів від аеропорту і поряд 
із залізницею, то, все-таки, навіщо мені без-
шумна пральна машина?

Слово — не горобець. І взагалі ніщо не го-
робець, крім горобця.

— Що вам заважає бути самим собою?
— Правила етикету і Кримінальний ко-

декс.

Клієнт офіціантові:
— Це рахунок за обід чи ви намагаєтеся 

продати мені весь ресторан? 

Дружина:
— Давай купимо машину, я водити навчу-

ся, світ побачимо!
Чоловік:
—  Цей чи потойбічний?
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Вітаємо! ●

Подорож ●

Софія ЖАВОРОНКО,  
заступник президента 
шкільного парламенту 

“Первоцвіт”, учениця 9 класу 
Почапинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів.
 
Під час осінніх канікул учні 
6-11 класів Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснили 
екскурсію, яку організувала 
і провела практичний психо-
лог, класний керівник 9 кла-
су Світлана Анатоліївна Пі-
говська разом з учителем 
української мови та літера-
тури, класним керівником 10 
класу Галиною Степанівною 
Пінчак, педагогом-
організатором  Марією Лео-
нідівною Крамар, учителем 
початкових класів Галиною 
Богданівною Ковдрин. Шко-
лярів у дорозі супроводжу-
вала шкільна медсестра Те-
тяна Василівна Шведик.

Першим місцем зупинки було 
місто Борислав на Львівщині. По-
селення виникло на перехресті 
давніх торгових шляхів. Це місто у 
своїх творах описав Іван Франко, 
серед яких найвідоміший “Борис-
лав сміється”. Цікаво, що це єди-
не місто у світі, засноване на про-
мисловому нафто-озокеритному 
та газовому родовищі. Через це 
його називають містом нафтови-
ків. Храм Святої Анни – централь-

ний об’єкт Борислава, внесений 
до списку паломницьких центрів 
Української греко-католицької 
церкви. У Бориславському храмі 
зберігається понад півтисячі мо-
щів. Люди з усього світу долають 
сотні кілометрів, щоб побувати у 
святині та доторкнутися до мо-
щів. Ми не могли упустити таку 
нагоду. Кожен доторкнувся до 
мощів святих і помолився Богові.

У церкві Святої Анни завжди є 
відвідувачі. Хтось щиро просить 
заступництва у святих, хтось хоче 
з’єднати родину, для когось святі 
реліквії – остання надія на оздо-
ровлення. Почапинські школярі 
приїхали у святиню зі своїми про-
ханнями. У церкві серце напо-
внювалося душевним теплом та 
спокоєм. Нам розповіли історію 
Борислава, про створення церк-
ви, Божі чудеса, які тут відбува-
ються. 

Змучені долею люди тут оздо-
ровлюються, зцілюють душі. Ко-
жен повірив у Божу ласку, що 
щира молитва та віра допомо-
жуть подолати життєві труднощі. 
Нам розповіли про те, що кожен 
святий має улюблені справи. 
Наприклад, священномученик 
Йосафат оздоровлює хворих на 
очі. Задокументовано 40 випад-
ків цілковитого зцілення повної 
сліпоти. Люди, які щось загуби-
ли, приходять помолитися до 
Святого Антонія Падевського. 
На виході з церкви ми придбали 

книги із молитвами, іконки, зро-
били фото на пам’ять.

Наступною нашою зупинкою 
було село Нагуєвичі, де народив-
ся і провів дитинство видатний 
український письменник, поет, 
учений, громадський і політичний 
діяч Іван Франко. Тут він часто 
бував, сюди приїздив із сім’єю  
на відпочинок. У селі облаштова-
но меморіальний музей-садибу 
Івана Франка, створена мальов-
нича стежка письменника, бать-
ківська хата та літературознавчий 
музей. Цікаво було послухати 
розповіді екскурсовода. Ми ді-
зналися, в яких умовах зростав 
малий Іван, побачили інтер’єр ха-
ти, побут, посуд. Найцінніші екс-
понати — дзеркало, мисник і ко-
лиска, в якій колихались діти Яко-
ва Франка. 

Крім цього, ми відвідали мемо-
ріальний музей. В будівлі музею 
багато простору, лаконічних де-
корацій, що робить її сучасною. 
Приваблюють картини місцевих 
художників. Друга зала присвяче-
на вшануванню пам’яті Івана 
Франка. В ній знаходиться багато 
книжок письменника.

Мандрівка стежками Івана 
Франка стала незабутньою як для 
молоді,так і для дорослих. Це бу-
ла чудова нагода доторкнутись до 
історії, переконатись у живопис-
ності Галичини. Природа цього 
краю нас приємно вразила і на-
дихнула.                                  

Стежками Івана Франка

На території музею-садиби Івана Франка в с. Нагуєвичі Тетяна Шведик, 
Галина Ковдрин, Світлана Піговська, Марія Крамар, Галина Пінчак.

Учні та педагоги Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. під час екскурсійної 
подорожі біля пам’ятника Івану Франку в с. Нагуєвичі Львівської області.

К о л е к т и в  
Н а с т а с і в с ь к о ї 
ЗОШ І-ІІІ ст. щи-
ро вітає з днем 
народження вчи-
теля початкових 
класів Ганну  
Б о г д а н і в н у  
БАКУЛІНСЬКУ та заступника ди-
ректора з навчально-виховної 
роботи, вчителя фізичного вихо-
вання Оксану Іванівну РАКОЧУ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить.

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З днем народження вітаємо 
депутата Великоберезовицької 
селищної ради Миколу Богда-
новича ЧЕРНІХОВСЬКОГО, 
колишнього рахівника селищ-
ної ради Ірину Теодозіївну 
КРУПКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, 
депутатський корпус, 

виконком.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження кухара Тетяну Богданівну 
УРБАН.

Ми здоров’я зичимо Вам щиро,

Із небес — опіки, від людей — добра,

Радості й любові, злагоди і миру.

Хай цвіте на щастя золота пора!

Від усього 
серця вітаємо 
з 18-річчям 
дорогого сина, 
о н у к а , 
п л е м і н н и к а 
А р т у р а 
Віталійовича 
БАРАНА із 
села Смиківці 
Тернопільсь-
кого району.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З любов’ю — мама Наталія, 
тато Віталій, бабуся Ганна і 

дідусь Мирослав, бабуся Лілія 
і тітка Оксана з сім’єю.

Вітаємо з днем народження 
головного бухгалтера Велико-
березовицької селищної ради 
Марію Семенівну ГУМЕННУ.

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 
Великоберезовицької 

селищної ради, 
депутатський корпус, 

виконком.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження обліковця 
Богдану Данилівну КРАВЧУК, 
техніка-електрика Сергія  
Володимировича БОЙКА, ро-
бітника Юрія Степановича 
ЯЦИШИНА.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В душі — лиш злагоди 

                        й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, терпіння,

У справах — вічного горіння,

У серці — ніжності весни,

В сім’ї — любові й теплоти.

Вітаємо з днем народження 
терапевта ТРТМО Галину Степа-
нівну САРАПУК, кардіолога 
ТРТМО Ольгу Миколаївну  
ЦАРЕНКО, зубного техніка ТРТМО 
Галину Петрівну АТАМАНЕЦЬ, 
медичних сестер ТРТМО Любов 
Володимирівну ГРИБ, Уляну 
Володимирівну ВОРОНУ,  
Марію Олександрівну ТУРЧИН, 
молодшу медсестру ТРТМО  
Валентину Михайлівну  
МАРЧАК, дезінфектора ТРТМО 
Антоніну Потапівну СУМ, мо-
лодшу медсестру ФАПу с. Дубівці 
Олександру Іванівну  
ОЛЕКСІВ, молодшу медсестру 
ФАПу с. Грабовець Ольгу Воло-
димирівну ОСАДЧУК, медсестру 
Великоберезовицької АЗПСМ 
Світлану Павлівну ЛУКЕНІВ, за-
відуючу ФП с. Серединки Ната-
лію Федорівну ОСТРОВСЬКУ.   

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш згоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
ного робітника с. Гаї Шевченків-
ські Наталію Вікторівну  
КОРОЛЬЧУК, з с. Смиківці Ната-
лію Мирославівну ЯКИМЕНКО.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів й надії.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя укра-
їнської мови та літератури, основ 
християнської етики Оксану Ва-
силівну ШАЙНЮК, вчителя укра-
їнської мови та літератури, світо-
вої літератури Ірину Ярославівну 
ТРИПАЛЮК, медичну сестру  
Наталію Мирославівну ЗУБИК.

День народження раз у рік 

Переступить Ваш поріг. 

З ним до Вас хай завітає 

Все, що серце забажає. 

Нехай Вам віднині й далі 

Щасливо живеться, 

Хай лише добро й достаток 

У домі ведеться!

Вітаємо із 70-річним ювілеєм 
художнього керівника народного 
аматорського хору будинку  
культури с. Настасів Анатолія  
Антоновича МАЦЕЙКІВА.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття.

Щоб життя було веселим, радісним, 

                                           багатим

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

 З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження депутата Байковець-
кої сільської ради Володимира 
Ярославовича ЛУЦІВА.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Організатори Кубка Тернопільського району з волейболу  
серед чоловічих команд на призи Тернопільської районної  
радіокомпанії “Джерело”, приурочені  Дню працівників радіо, 
телебачення та зв’язку, вдячні депутату Тернопільської облас-
ної ради від політичної партії  “Громадський рух “Народний 
контроль” Володимиру Михайловичу Болєщуку за фінансову 
підтримку.

Подяка ●


