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М
ала академія наук 
– освітня система, 
яка забезпечує 
організацію і коор-

динацію науково-
дослідницької діяльності 
учнів, створює умови для їх 
інтелектуального, духовного, 
творчого розвитку та профе-
сійного самовизначення. 

21 лютого на базі Тернопіль-
ської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №5 із поглибленим ви-
вченням іноземних мов 236 учнів 
8-11 класів із Тернополя і Терно-
пільщини представили свої роботи 
на обласному етапі конкурсу-
захисту науково-дослідницьких ро-
біт МАН. Переможці та призери 
конкурсу визначалися за комплек-
сною оцінкою за письмові  
контрольні роботи з базової дис-
ципліни (максимальна кількість ба-
лів 30), заочну перевірку дослід-
ницьких робіт (максимум 25 балів), 
власне захист (максимум 45). Для 
здобуття першого місця необхідно 
набрати мінімум 85 балів, 80 балів 

– друге місце, 75 – третє. 
Тернопільську філію Тернопіль-

ського обласного комунального 
відділення Малої академії наук 
України створено в листопаді 2007 
року з ініціативи директора НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія ім. С. Балея” Во-
лодимира Польчія і заступника ди-
ректора з навчально-методичної 
роботи Великобірківської школи-
гімназії Людмили Радьо. У конкурсі 
взяли участь п’ять учнів НВК “Ве-
ликобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія імені Степана Балея”. Пер-
ше місце отримала учениця 11-А 
класу Вероніка Мацелюх у секції 
“Гідрологія” з дослідженням на те-
му “Гідрологічні особливості та 
екологічний стан річки Гнізна в 
межах заказника “На куті” (науко-
вий керівник Володимир Михайло-
вич Польчій). 

– Над цією темою працюю тре-
тій рік, – розповідає Вероніка. – 
Спочатку вивчали загальний стан 
заказника “На куті”, його рослин-
ний і тваринний світ. Торік більше 
дослідили річку Гнізну. Цьогоріч 
вивчили екологічний стан водо-
йми, адже питання екології ніколи 
не втрачало актуальності. Найціка-

віше було визначати швидкість те-
чії річки, вимірювати глибину, ро-
бити поперечний переріз, визна-
чати за формулою витрати води. 
Довгий час не могли знайти ділян-
ку для проведення дослідження. 
Отримані дані передали органам 
місцевої влади. Оскільки не впер-
ше захищаю науково-дослідницьку 
роботу, хвилювання не було, до-
бре вивчила свою дисципліну. Гео-
графія є базовою для інших наук, 
зокрема, історії, біології. Хочу 
пов’язати свою майбутню профе-
сію з географією, тому обрала для 
себе тему за таким спрямуван-
ням.

Торік перші місця на обласному 
етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН отрима-
ли учениці Великобірківської 
школи-гімназії Катерина Жидчук і 
Вероніка Мацелюх, однак через 
революційні події в Україні не змо-
гли взяти участь у всеукраїнському 
етапі. Цьогоріч Вероніка Мацелюх 
уперше представлятиме Терно-
пільський район на всеукраїнсько-
му рівні конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН.

Другі місця дісталися учениці 
9-А класу Олені Зьолі, яка у секції 

“Математика” вивчала тему “Різні 
способи розв’язування квадратних 
рівнянь” (науковий керівник Ольга 
Володимирівна Підборочинська), 
та учениці 11-А класу Анастасії Лі-
совській (“Сколіоз як шкільна про-
блема” у секції “Валеологія”, нау-
ковий керівник Людмила Михай-
лівна Костанович). 

– Сколіоз – досить поширена 
сьогодні хвороба, — каже  
Анастасія. – За моїми спостере-
женнями, він найчастіше проявля-
ється в дітей шкільного віку. Впро-
довж трьох років разом зі шкіль-
ною медсестрою вивчала статис-
тику хворих на сколіоз дітей у Ве-
ликих Бірках і Тернопільському ра-
йоні. Згідно з результатами дослі-
дження, сколіоз поширений в учнів 
2-5 класів із тенденцією до змен-
шення в 16-17 років. Мене завжди 
цікавила біологія, тому хочу всту-
пати в медичний університет.

– Під час розв’язування олімпі-
адних завдань із математики часто 
виникають труднощі, тому виріши-
ла вивчити способи розв’язування 
квадратних рівнянь, – розповідає 
Олена Зьола.  

Продовження на 3 стор.

Старшокласниці НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. С. Балея” –  
учасники обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (зліва направо):  

Катерина Жидчук, Олена Зьола, Олена Хом’як, Вероніка Мацелюх і Анастасія Лісовська.

Бійці і волонтери  
на Сході України 

творять один 
фронт.

Як діти  
у Ступках  

зустрічали весну.

Якщо вистачить 
грошей — варіть 

грибну юшку.

Все про 
декларування 

доходів —  
у “Податковому 

віснику”.
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Ігор ВАРДИНЕЦЬ, 
головний лікар Тер-
нопільського ра-
йонного територі-
ального медичного 
об’єднання: “У 2015 
році сфера охорони 
здоров’я отримала 
гроші з державного 
бюджету без враху-
вання інфляційних 
процесів. У Терно-
пільському районно-
му територіальному медичному об’єднанні 
державних грошей вистачає на виплату 
знеціненої на 2/3 заробітної плати. На 
енергоносії, ліки, обслуговування техніки, 
паливно-мастильні матеріали коштів не-
має. 

Ціни на платні медичні послуги у ТРТМО 
ми поки що не змінюємо, оскільки попит 
на них і так впав. Приміром, з початку 
2015 року в стоматологічному відділенні 
наполовину зменшилася кількість пацієн-
тів, люди не в змозі платити. Однією з 
основних проблем у сфері охорони 
здоров’я для більшості українців сьогодні 
є дорожнеча лікарських препаратів, вар-
тість яких зростає з кожним днем, змушу-
ючи людей вдаватися до самолікування, а 
то і зовсім відмовлятися від нього. До-
ступність ліків починається із законодав-
чих норм. Закон України “Про лікарські 
засоби” передбачає регулювання ринку 
фармацевтичної продукції, максимальне 
спрощення процедур реєстрації та пере-
реєстрації лікарських засобів, але, перш 
за все, він спрямований на забезпечення 
людей доступними ліками. Цього, на жаль, 
не відбувається”.

Василь ЦАЛЬ, 
начальник відді-
лу освіти Терно-
пільської РДА: 
“У цілому освітній 
бюджет-2015 не 
зазнав суттєвих 
урізань. Втім, так 
здається, якщо 
не зважати на  
інфляцію гривні. 
На загальноосвіт-
ні навчальні за-
клади відділу освіти Тернопільської РДА з 
бюджету Тернопільського району спрямо-
вано 59 млн. 795 тис. 900 грн. Вперше за 
кілька останніх років фонд заробітної пла-
ти (52 млн. 292 тис. 400 грн) забезпечено 
повністю на 12 місяців календарного року 
з 20-відсотковою надбавкою педагогічним 
працівникам. Цьогоріч на баланс відділу 
освіти перейшли дошкільні навчальні за-
клади, наразі завершуємо оформлення 
необхідної документації. Зарплата праців-
никам дошкільних навчальних закладів 
Тернопільського району за січень уже на-
рахована, затримка з виплатою зумовлена 
оформленням банківських карт та переда-
чею даних у відповідні фінансові установи. 
Зарплату за лютий сподіваємося виконати 
до 5 березня ц.р.

Складніша ситуація із забезпеченням 
розрахунків за енергоносії через постійне 
зростання тарифів. Проблемно і з харчу-
ванням дітей, оскільки ціни на продукти 
стрімко зросли. Якщо 2014 рік здавався 
складним, то 2015 рік буде ще складні-
шим, і держбюджет — пряме тому підтвер-
дження. Оборонні видатки будуть відтягу-
вати на себе вивільнені ресурси з інших 
сфер, а разом із заморожуванням соціаль-
них видатків та інфляції громадяни будуть 
вимушені ще тугіше затягнути паски”. 

Андрій ГАЛАЙКО, 
начальник відділу 
культури Терно-
пільської райдер-
ж а д м і н і с т р а ц і ї : 
“Цьогорічний бюджет 
відділу культури Тер-
нопільської райдер-
жадміністрації зали-
шився на рівні 2014 
року. Оскільки торік 
ми заощаджували на 
неповній зайнятості 
працівників централізованої бібліотечної 
системи, рік завершили без заборгова-
ності і за енергоносіями, і по заробітній 
платі. З початку року клубні заклади пере-
йшли на баланс відділу культури Терно-
пільської райдержадміністрації, втім, при-
міщення та інвентар клубів і будинків куль-
тури ми орендуємо у сільських і селищних 
рад. Станом на 24 лютого ц.р. заробітна 
плата за січень і аванс за лютий виплаче-
на всім клубним працівникам-спеціалістам, 
до кінця лютого виплатимо заборгованість 
по зарплаті техперсоналу клубів і будинків 
культури”.

Сергій МАНДЗЮК, 
начальник управління 
соціального захисту 
населення Тернопіль-
ської райдержадміні-
страції: “У 2015 році, 
незважаючи на складні 
обставини в Україні, 
уряд зберіг пільги для 
найвразливіших верств 
населення. 28 грудня 
2014 року внесено змі-
ни до окремих законів 

України, якими передбачено, що з 1 червня 
2015 року буде скасовано право окремих 
категорій громадян на пільговий проїзд. 
Водночас збережено таке право для інвалі-
дів війни І та II групи, учасників бойових дій, 
ветеранів військової служби, інвалідів І та II 
групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклування, учнів із 
малозабезпечених сімей, осіб, які супрово-
джують інваліда І групи. З 1 липня цього 
року окремим категоріям громадян будуть 
надані пільги з оплати житлово-комунальних 
послуг, послуг зв’язку, на придбання твер-
дого палива, скрапленого газу з урахуван-
ням рівня доходів сім’ї пільговика (якщо 
розмір середньомісячного сукупного дохо-
ду сім’ї в розрахунку на одну особу за по-
передні шість місяців не перевищує величи-
ни доходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу). 

Міністерством соціальної політики 
України розроблено проект постанови Ка-
бінету Міністрів України “Про затверджен-
ня Порядку надання пільг окремим катего-
ріям громадян з урахуванням доходів 
сім’ї”, який наразі опрацьовується заці-
кавленими центральними органами вико-
навчої влади та соціальними партнерами. 
Законом України “Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо ре-
форми бюджетних відносин”, який набрав 
чинності 1 січня 2015 р., внесено зміни до 
статті 102 Бюджетного кодексу України, 
згідно з якими до переліку осіб, яким за 
рахунок субвенцій з державного бюджету 
місцевим бюджетам надаються передба-
чені законодавством пільги, включено 
осіб, звільнених зі служби цивільного за-
хисту за віком, через хворобу або за ви-
слугою років та які стали інвалідами під 
час виконання службових обов’язків”.

Підготувала Ірина ЮРКО.

Як будемо 
виживати? 

У Верховній Раді України прийнято рішення розглянути законопроект про вне-
сення змін до Державного бюджету на 2015 рік і пов’язані з ним законопроек-
ти на черговому пленарному засіданні 3 березня. Про перспективи освіти, 
охорони здоров’я, соціального забезпечення, культури Тернопільського райо-
ну в рамках існуючого державного фінансування на 2015 рік ми запитали ке-
рівників відповідних галузей.

Байковецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади по-
садової особи місцевого самоврядування — спеціаліста бухгалтера. Особи, які бажа-
ють взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь в конкурсі, в якій 
зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження  
в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з від-
повідними додатками; дві фотокартки (розміром 4*6); копія документа про освіту; відо-
мості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї; копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

Умови конкурсу: освіта за спеціальністю, стаж роботи за фахом — не менше 2 
років. 

Документи приймаються вподовж місяця з дня опублікування оголошення за адре-
сою: 47711, вул. Січових Стрільців, 43, с. Байківці, Байковецька сільська рада. Довідки 
за телефонами 29-62-24; 29-62-44.

Оголошення ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

20 лютого виповнився рік із часу ма-
сових розстрілів на Майдані в Києві 
мирних демонстрантів, які щит до щи-
та боролися проти злочинної влади, 
відстоюючи власні права, свободу, 
честь та гідність. У той страшний для 
України день ніхто навіть подумати не 
міг, що це лише перша Небесна со-
тня, що за декілька місяців розпо-
чнеться війна на Донбасі.

Мільйони українців вшановують пам’ять 
безстрашних героїв, які віддали життя за 
світле майбутнє незалежної Української 
держави. В неділю, 22 лютого, тисячі людей 
взяли участь у Ході Гідності вулицями цен-
тру Києва до річниці закінчення масових 
протестів на Майдані Незалежності. На чолі 
колони йшли Президент України Петро По-
рошенко, лідери, глави урядів та високопо-
садовці європейських держав. Закінчилася 
хода спільним молебнем на Майдані Неза-
лежності. 

Одним із найактивніших та найчисельні-
ших у Західній Україні був Тернопільський 
Євромайдан. Тернополяни та жителі Терно-
пільської області не лише відстоювали свою 
гідність на головній площі міста, а й були 
активними учасниками подій у Києві. Шес-
теро майданівців Тернопільщини стали ге-
роями Небесної сотні: Ігор Костенко,  
Василь Мойсей, Устим Голоднюк, Назар 
Войтович, Олександр Капінос, Тарас Сло-
бодян. 20 лютого працівники Тернопільської 

районної ради і Тернопільської райдержад-
міністрації під час панахиди біля меморіаль-
ного стенду героям Небесної сотні, що на 
майдані Перемоги,1 у місті Тернополі, зга-
дали загиблих учасників Революції Гідності. 

— Раніше серед героїв національно-
визвольної боротьби українців ми згадували 
козаків, січових стрільців, учасників УПА, — 
сказав у своєму зверненні о. Василь Брона. 
— Сьогодні такими героями є наші сучасни-
ки, які загинули на Майдані, захищають 
Україну від посягань ворога на Сході. Гос-
подь каже, що немає більшої любові, аніж 
віддати життя за ближнього. Своїм подви-
гом герої Небесної сотні показали найвищу 
любов до України, українського народу, до 
кожного з нас. Митрополит Андрей Шеп-
тицький сказав, що не словами, не голосни-
ми закликами, а невтомною працею зможе-
мо збудувати Україну. Самовідданою пра-
цею маємо віддячити їм за їхню любов, 
маємо пам’ятати жертвенні подвиги. Герої 
Небесної сотні проситимуть Господа на не-
бесах, щоб закінчилась війна в Україні і на-
став мир. 

— Україна віками воює за свою націо-
нальну незалежність, — зазначив заступник 
голови Тернопільської районної ради Роман 
Наконечний. — Боротьба триває. Сьогодні 
на Сході гинуть кращі сини України. Боляче 
дивитися на матерів, коли привозять заги-
блих молодих хлопців. Зупиняється серце, 
на очі навертаються сльози. Ми сильний на-
род, повинні пройти всі випробування. Му-
симо відстояти свою державу, як відстоюва-
ли її на Майдані герої Небесної сотні, адже 
за кожним із нас стоїть Україна.

Свіча пам’яті  
Небесної сотні

Працівники Тернопільської районної ради і Тернопільської райдержадміністрації 
під час поминальної панахиди за героями Небесної сотні біля меморіального 
стенду героям Небесної сотні. 20 лютого, майдан Перемоги,1, м. Тернопіль. 

Управління Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі доводить до відома,  
що з 1 січня 2015 року набрав чинності За-
кон України від 28 грудня 2014 року № 71-
YIII “Про внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо податкової реформи”, яким 
внесено зміни до Податкового кодексу  
України: з переліку загальнодержавних по-
датків і зборів виключено фіксований сіль-
ськогосподарський податок. Для платників 
єдиного податку виключень щодо відшкоду-
вання фактичних витрат на виплату та до-
ставку пенсій, призначених на пільгових 
умовах, чинним законодавством не перед-
бачено.

Тобто, підприємства, яким до 2015 року 

було надано статус платників фіксованого 
сільськогосподарського податку, тепер від-
носяться до переліку підприємств, які вно-
сять до Пенсійного фонду плату, що покри-
ває фактичні витрати на виплату і доставку 
пенсій призначених відповідно до частини 2 
Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” в частині 
пенсій відповідно до пунктів “а”-”з” ст.13 За-
кону України “Про пенсійне забезпечення”.     

Просимо керівників таких підприємств 
звернути на це увагу та своєчасно відшкодо-
вувати до Фонду кошти відповідно до 
зобов’язань.

Управління Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.         

До уваги всіх, хто у 2014 році  
був платником фіксованого 

сільськогосподарського податку!

Зміни в законодавстві ●

Вдячність ●
Оперативно, впродовж чотирьох днів наприкінці січня ц.р. замінено на нові два  

газові котли у Товстолузькій ЗОШ І-ІІІ ст. завдяки спонсорській допомозі у розмірі  
50 тис. грн. місцевих підприємців — директора ПП “Агрон” Наталії Березовської та  ви-
конавчого директора ПП “Агрон”, заслуженого працівника сільського господарства 
України, директора ФГ “Березовського” Юрія Березовського. 

Колектив Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст., учні і їх батьки висловлюють щиру вдячність 
подружжю Юрія та Наталії Березовських за дорогий подарунок школі. Нехай Ваше  
добро, шановні Юрію Романовичу та Наталіє Григорівно, повертається до Вас стори-
цею. Дякуємо за щедрість, людяність, за те, що не залишаєте наодинці з проблемами 
своїх односельчан. Міцного здоров’я Вам, сили духу, наснаги, щедрої ниви і Божого 
благословення!
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Вітаємо! ●

Лідери ●

Колектив Терно-
пільського район-
ного методичного 
кабінету щиро ві-
тає з днем наро-
дження методиста 
Лілію Максимівну 
МАРФУТ.

Зичимо здоров’я, 

             щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття.

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий

 Вам здавався святом.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження  депутата  
Гаї-Шевченківської сільської  
ради Петра Павловича  
ТИМОШЕНКА.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження юрисконсульта господар-
ської групи відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
Оксану Мирославівну ШКОДЗІН-
СЬКУ, бухгалтера Вікторію  
Олексіївну ЯЦУРУ.

Хай сонце світить із ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиросердечно вітає з днем 
народження директора школи  
Галину Андріївну КОКОВСЬКУ.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження листоношу ВПЗ с. Ігровиця 
Марію Володимирівну ЛЕГЕТУ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колега по роботі 
Галина Ониськів та завідуюча 

бібліотекою-філією с. Ігровиця 
Наталія Дідух. 

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з  днем народження соціальних 
робітників  Надію Іванівну  
ЗАРІВНУ з с. Великий Глибочок та  
Марію Іллівну БУЧКОВСЬКУ  
з с. Дубівці.

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад.

  

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з ювілеєм  соціального робіт-
ника с. Ступки  Марію Богданівну 
П’ЯТКІВСЬКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з днем наро-
дження Ігоря Івановича  
ПОСМІТЮХА.

Нехай щастить Вам у житті,

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження  голову Фонду комунально-
го майна у Тернопільському райо-
ні, депутата Тернопільської район-
ної ради Романа Івановича  
РУДАКЕВИЧА. 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Щиро і сердечно вітаємо з  
40-річчям члена виконавчого комі-
тету Великоберезовицької селищ-
ної ради Романа Богдановича  
БЕЗНОСОГО.

Життя Вам щедрого, як колос

 в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив Ігровицької АЗПСМ ві-
тає з днем народження медреє-
стратора Лесю Миколаївну  
ДЕЙНЕКУ і молодшу медичну  
сестру Галину Степанівну  
ОСТРОВСЬКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя і достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Вітаємо з днем народження  за-
відуючу клубом с. Довжанка Гали-
ну Миколаївну МИХАЙЛИШИН, 
завідуючу клубом с. Дичків Ольгу 
Євгенівну РОМАНЮК, завідуючу 
клубом с. Застав’я Оксану  
Іванівну СЕНЬКІВ, завідуючу клу-
бом с. Красівка Любов Степанів-
ну ВАСУСЬ. 

Прийміть найщиріші побажання 
міцного здоров’я, особистого щас-
тя, невичерпної енергії і наснаги у 
добрих справах. Хай у Вашому до-
мі завжди панують мир і злагода, у 
серці — доброта, у справах — му-
дрість та виваженість. Нехай доля і 
надалі буде прихильною до Вас, 
даруючи радість життя, незрадли-
ву удачу, вірних і надійних друзів.
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільської районної 

організації профспілки 
працівників культури.

Вітаємо з днем народження де-
путата Великоглибочецької сіль-
ської ради Ігоря Олеговича  
ГОЛОВАТОГО.

Світанків сонячних, привітних,

Днів прекрасних, теплих, світлих,

І ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Великоберезовицької селищної 
ради Олега Несторовича  
ПОДОДВОРНОГО.

Сердечно зичимо родинного тепла,

Здоров’я, щастя, злагоди до віку,

Нехай кують зозулі многії літа,

А Бог із неба хай пошле опіку.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Продовження.
Почоток на 1 стор.

— Математикою мене зацікавив 
старший брат Володимир, інженер 
за фахом. Мені вдалося знайти 
ефективні способи розв’язування 
рівнянь, яких немає у шкільній про-
грамі. Сподіваюсь, напрацювання 
згодяться не лише мені, а й моїм 
однокласникам.

Третє місце у секції “Математи-
ка” з дослідженням на тему “Не-
стандартні прийоми розв’язування 
рівнянь вищих степенів” (науковий 
керівник Ольга Володимирівна Під-
борочинська) отримала учениця 
10-А класу Олена Хом’як. 

— Мала на меті віднайти якомо-
га більше прийомів розв’язування 
рівнянь вищого степеня, — зазна-
чає Олена. — Ще з дитинства мене 
математикою зацікавили батько і 
бабуся, яка є вчителькою матема-
тики. Думаю, знайдені в процесі 
дослідження  способи  

розв’язування рівнянь можна буде 
використовувати як на уроках у 
школі, так і на олімпіадах із мате-
матики. 

— До цього часу ніхто не  
займався вивченням цього питан-
ня, — розповідає про свою 
науково-дослідницьку роботу “По-
двійні імена мешканців селища 
Великі Бірки: функціонування та 
особливості мотивації” (секція 
“Українська мова”, науковий керів-
ник Людмила Несторівна Радьо) 
учениця 11-А класу Катерина  
Жидчук, якій дісталося третє  
місце. — Подвійні імена записува-
ла з книг Великобірківської полі-
клініки, книги хрещення в церкві 
святої великомучениці Параскевії 
П’ятниці, книги звітності про на-
роджуваність у Великобірківській 
селищній раді. Вдалось помітити, 
що за останні двадцять років тен-
денція називати дітей подвійними 
іменами зросла. Зараз у моду 
ввійшли іноземні імена, але вод-

ночас батьки хочуть обрати дитині 
небесного заступника. Перше ім’я 
— те, яке подобається, інше — ім’я 
ангела-охоронця. Мама назвала 
дитину Ванесою на честь британ-
ської скрипачки Ванеси Мей, тато 
і родичі не погоджувались із цим 
іменем, тож дитина отримала по-
двійне ім’я — Ванеса-Анастасія. 
Майбутню професію збираюсь 
пов’язати з економікою. Україн-
ська мова — один із моїх улюбле-
них предметів, тому обрала тему 
за філологічним спрямуванням.

Колектив редакції газети “По-
дільське слово”, педагогічний і 
учнівський колективи НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія ім. С. Балея” вітають пере-
можців і призерів, їх наукових ке-
рівників, бажають учениці 11-А 
класу Вероніці Мацелюх вдало за-
хистити свою науково-дослідницьку 
роботу на всеукраїнському етапі 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН.

Мала академія
Висловлюю щиросердечну подяку отцю Миколаю Ковалику, голові 

церковного комітету Євгену Івановичу Дерлиці, церковному касиру 
Ользі Зіновіївні Томчишин і всім православним християнам села Баво-
рів за допомогу у зборі коштів на придбання медикаментів для бійців 
батальйону “Тернопіль”. Зичу здоров’я, благополуччя Вам та Вашим 
сім’ям. Нехай Ісус Христос із небес посилає ласки, а Матінка Божа по-
криває Вас і всю Україну своїм омофором від війни і напасті чужинців. 
Миру Вам і всій Україні. Борітеся, поборете — Вам Бог допоможе. 

З повагою — Надія ЛИС.

Вдячність ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

16 лютого в приміщенні  
Тернопільської районної ради 
відбулися збори асоціації 
сільських і селищних рад  
Тернопільського району за 
участі голови асоціації, Вели-
кобірківського селищного го-
лови Романа Мацелюха, голо-
ви Тернопільського обласного 
відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищних 
рад, Байковецького сільсько-
го голови Анатолія Кулика, на-
родного депутата України Та-
раса Юрика, заступника голо-
ви Тернопільської районної 
ради Романа Наконечного і 27 
сільських і селищних голів. 

На порядок денний було вине-
сено три питання: про суспільно-
політичну ситуацію в Україні; про 
прийняття Закону України “Про до-
бровільне об’єднання територіаль-
них громад”; про утворення гро-
мадських приймалень народних де-
путатів України у сільських і селищ-
них радах Тернопільського району. 

— Сьогодні в нашій країні йде ві-
йна, — зазначив народний депутат 
України Тарас Юрик. — Події на 
Сході заважають реалізації необхід-
них в Україні реформ. Попри Мін-
ські домовленості про припинення 

вогню російська сторона продовжує 
нагнітати конфлікт. Влада має зро-
бити все для того, щоб не гинули 
наші військові і цивільні мешканці. 
Держава працює над тим, щоб 
отримати від країн світу зброю. 
Шлях до миру — це шлях належного 
озброєння. Разом із цим працюємо 
над тим, щоб отримати від МВФ 
украй необхідну фінансову допомо-
гу. Необхідно спростити механізми 
ведення бізнесу, створити умови 
для залучення іноземних інвестицій. 
Світова спільнота чекає від нас ре-
форм. Однак насамперед у країні 
потрібно зупинити війну.

Особливо актуальним під час  
обговорення було питання про при-
йняття 5 лютого ц. р. Верховною 
Радою Закону України “Про добро-
вільне об’єднання територіальних 
громад”. Цей закон поки що не 
вступив у дію, адже не підписаний 
Президентом України Петром  
Порошенком. Сільські та селищні 
голови стурбовані тим, що досі не-
має чітких критеріїв формування 
нових територіальних громад. На-
родний депутат України Тарас Юрик 
повідомив, що Кабінет Міністрів 
України розробляє рекомендації 
щодо механізму втілення реформи 
місцевого самоврядування, які бу-
дуть передані на розгляд облдер-
жадміністраціям, а обласні ради 
визначатимуть і затверджуватимуть 
плани соціально-економічного роз-

витку новоутворених громад. 
Голова Тернопільського облас-

ного відділення Всеукраїнської асо-
ціації сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик зазначив, що грома-
ди мають самостійно вирішувати на 
громадських обговореннях, із ким 
об’єднуватися, і вміти обґрунтувати 
план об’єднання. Члени асоціації 
сільських і селищних рад Тернопіль-
ського району вважають, що перш 
за все під час об’єднання громад 
має бути врахована думка і позиція 
самих громад, в іншому випадку по-
няття добровільності нівелюється. 

Сільські і селищні голови роз-
глянули питання створення гро-
мадських приймалень народних 
депутатів України у сільських і се-
лищних радах Тернопільського ра-
йону, підтримали законопроект 
№1159 від 2 лютого 2014 року 
“Про деякі заходи щодо посилення 
ролі територіальних громад в 
управлінні земельними ресурса-
ми”, який передбачає надання по-
вноважень сільським та селищним 
радам розпоряджатися землями 
сільськогосподарського призна-
чення за межами населеного пунк-
ту. В підтримку цього законопро-
екту направлено лист від асоціації 
сільських і селищних рад Терно-
пільського району голові Верхо-
вної Ради України Володимиру 
Гройсману.

Місцеве самоврядування ●

Добровільно чи примусово?

Під час зборів асоціації сільських і селищних рад Тернопільського району (зліва направо):  
заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний, народний депутат України Тарас 

Юрик, голова асоціації сільських і селищних рад Тернопільського району, Великобірківський селищний 
голова Роман Мацелюх, голова Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської асоціації  

сільських і селищних рад, Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, секретар асоціації сільських 
і селищних рад Тернопільського району, Чистилівський сільський голова Ігор Полотнянко.

Міністерство юстиції України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
— першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Тернопільській  

області;
— заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області  

з питань державної виконавчої служби — начальника управління державної виконавчої служби;
— заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області  

з питань державної реєстрації — начальника управління державної реєстрації.
З текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Головного територіального 

управління юстиції у Тернопільській області (info@te.minjust.gov.ua).
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Війна і ми ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Вмираючи, Іван Вітишин ди-
вився на фотографію своїх 
дочок. Між обвугленими сті-
нами нового терміналу Доне-
цького аеропорту 20 січня 
простелився його останній 
земний шлях. Цю світлину 
українського “кіборга”, 38-
річного десантника 80-ої 
окремої аеромобільної бри-
гади, уродженця с. Велика 
Лука Тернопільського району 
виклали в Інтернеті сепара-
тисти. З цього фото рідні і 
бойові побратими впізнали 
загиблого мужнього воїна. А 
ще по рукавицях. На них од-
на з дочок нанесла україн-
ську вишивку. Але батьки до 
останнього сподівалися, що 
їх син живий.

Іван пішов воювати доброволь-
цем 14 серпня минулого року, 
служив бійцем другого взводу 80-
ої окремої аеромобільної бригади, 
яка брала участь у військових обо-
ронних та наступальних операціях 
у Пісках, Дебальцевому, Костян-
тинівці. У Донецький аеропорт він 
прибув у числі добровольців, які 
прийшли, щоб посилити підкрі-
плення. “Кіборг” Іван Вітишин обо-
роняв комунікації та споруди но-
вого терміналу летовища з листо-
пада. Запеклі бої набирали затяж-
ного характеру, українські захис-
ники проявили велику самовідда-
ність, героїзм та мужність у нелег-
кій боротьбі з добре озброєними 
сепаратистами, бойовиками та 
російськими агресорами. Нагада-
ємо: бої за Донецький аеропорт 
почалися 26 травня 2014 року, 
оборона старого і нового терміна-
лів тривала 242 дні.

— Наш Іван — людина з криці, 
добрий, спокійний, дисциплінова-
ний чоловік. Він чітко виконував 
усі накази та бойові завдання, — 
розповідає комбат, пан Андрій, 
що супроводжував похоронний 
кортеж разом із побратимами до 
Великої Луки на Тернопільщину. 
— Бійці між собою називали його 
“Тесть”. Іван любив жартувати, 
мовляв, будеш гідно служити, за-
хищати Україну, її територіальну 
цілісність, незалежність нашої мо-
лодої держави, станеш моїм зя-
тем. Він дуже гордився своїми 
дочками — семикласницею Мару-
сею, ученицями Тернопільського 
ПТУ № 10 Лесею та Софійкою. 
Часто телефонував до них, ніколи 
не скаржився, а навпаки радів за  
їхні успіхи в навчанні. Востаннє до 
них і мами Марії Володимирівни, 
вчительки Острівської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів, він зателефонував  
17 січня. Після цього мобільний 
зв’язок із ним обірвався.

Ігор Пастух, чоловік рідної се-
стри Івана Вітишина Люби, зга-
дує:

— Вночі Іван прийшов уві сні до 
дочки: багато курив, розпитував, 

як вдома. Питався, коли йому да-
дуть помитися, бо чистим хоче 
бути…

Шістьох загиблих українських 
“кіборгів” після багатьох перемо-
вин із сепаратистами вдалося за-
брати нашим військовим і відпра-
вити до Дніпропетровського мор-
гу. Впізнавати Івана їздила сестра 
Люба з чоловіком Ігорем, рідна 
тітка та двоюрідний брат. На по-
хорони сільська рада та громада 
Великої Луки зібрали понад де-
сять тисяч гривень,  таку ж суму 
виділила Тернопільська районна 
рада, аграрії району допомогли з 
транспортом.

Сотні мешканців Великої Бере-
зовиці та навколишніх сіл прийшли 
попрощатися з бійцем минулого 
четверга у місцеву церкву св. Во-
лодимира і Ольги. Були представ-
ники місцевої влади та району,  
громадські активісти. Рідні, сусіди, 

друзі, однокласники, 
вчителі та учні школи, в 
якій він навчався. Вій-
ськові побратими, з яким 
служив на Сході України, 
захищаючи її від росій-
ської агресії. Похоронна 
процесія із свічками та 
прапорами розтягнулася 
на декілька сотень ме-
трів. Учні Тернопільської 
ЗОШ №8 на території 
церкви св. Володимира і 
Ольги влаштували живий 
коридор. Перед труною з 
тілом загиблого, відваж-
ним “кіборгом” діти стоя-
ли з букетами квітів, за-
паленими лампадками. А 
люди йшли та йшли. Не-
сли вінки і квіти. І всі пла-
кали, сліз не приховува-
ли ні молодь, ні сиві чо-
ловіки.

— Іван був дуже до-
брим, справедливим і 
відповідальним, твер-
дим, як сталь. На жаль, 
найкращих синів втрачає 
Україна, — кажуть одно-
сельці.

Поминальну панахиду 
в церкві св. Володимира 
і Ольги відслужили  
14 священиків Україн-
ської греко-католицької 
церкви — декан Василь 
Брона, місцевий парох  
о. Святослав, парох 
церкви Бориса і Гліба  
о. Ігор.

Тіло бійця супрово-
джували до Мишкович і 
Великої Луки. Уздовж  
шляху похоронної коло-
ни зупинялися автомобі-
лі, люди виходили з ма-
шин на дорогу, моли-
лись, проводячи Героя в 
останню путь. Через усе 
село у Великій Луці мо-
лодь несла труну свого 
земляка Івана Вітишина 
на руках через живий ко-
ридор його односельців. 

Відправив похорон о. 
Орест Глубіш разом із 18 свяще-
никами Української греко-
католицької церкви.

— За мир і спокій в Українській 
державі він поклав своє життя, — 
зі скорботою мовив о. Орест. — 
Що це так, напевно, знають усі, 
хто побував під вогнем, пізнав тя-
гар військової служби, пройшов 
пекельними лабіринтами війни і 
не втратив людської подоби.

На місцевому кладовищі бійця 
української армії Івана Вітишина 
поховали поруч із могилою бать-
ка. Під звуки Державного гімну 
України та мелодії  пісні “Пливе 
кача” у виконанні народного ама-
торського духового оркестру 
“Доля” Тернопільського район-
ного будинку культури та під ав-
томатні залпи військового салю-
ту труну з тілом Героя АТО  
опустили в могилу. 

… Ще довго не розходилися 
Іванові односельчани, друзі,  
однокласники. Стояли над свіжою 
могилою рідні Івана. Пригадалися 
слова донецького “кіборга” Рома-
на Каховича: “Я піду, відпусти, не 
тримай силоміць. До своєї мети, 
до чистіших криниць…”.

З фотографією дітей у долоні

Остання дорога мужнього “кіборга”.

Так прощалася з Іваном Вітишиним молодь.

Іван Вітишин, 38-річний десантник 80-ої окремої аеромобільної 
бригади, загинув, захищаючи Донецький аеропорт.

Земляки прощалися з Героєм АТО Іваном Вітишиним  
у церкві св. Володимира і Ольги в смт. Велика Березовиця.

Всечесні отці! 
Дорогі краяни!

Слава Ісусу Христу!
Через два тижні надій, споді-

вань і невідомості ми визнали, 
що сталося найгірше. Його 
більше немає на цьому світі. В 
нашу родину прийшло велике 
горе — біль втрати дорогої нам 
людини — Івана Вітишина — си-
на, брата, тата, племінника.

17 січня востаннє чули його 
голос. Потім ще два важких і 
виснажливих тижні шукали Іва-
на. Тоді був похорон, і, як свята 
молитва, слова: “Дякую Тобі, 
Ісусе, за сина!”. У ці дні наша 
родина не залишилася наодин-
ці зі своєю бідою, отримала 
величезну підтримку — духовну 
і матеріальну допомогу. Тому 
сьогодні складаємо слова вдяч-
ності. Низький уклін Вам, лю-
дям доброї волі, за щирі мо-
литви і співчуття, за доброту і 
милосердя: Всечесним отцям, 
які відправили похорон; Терно-
пільській районній раді і Терно-
пільській райдержадміністрації, 
відділам та управлінням; керів-
никам, працівникам та грома-
дам Великоберезовицької се-
лищної ради (селищний голова 
п. Марія Калинка), Великолуць-
кої сільської ради (сільський 
голова п. Орест Лучків), Ост-
рівської, Мишковицької, Миро-
любівської, Буцнівської сіль-
ських рад; приватним підпри-
ємцям, організаціям і підпри-
ємствам різних форм власнос-
ті; дирекції і колективу Мишко-
вицького комбікормового заво-
ду; дирекції, педагогічним і 
учнівським колективам загаль-
ноосвітньої школи №8 м. Тер-
нополя, загальноосвітніх шкіл 
селища Великої Березовиці, сіл 
Острова, Великої Луки, Мишко-
вич, зокрема, директору Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст.  
п. Андрію Чернецю; семінарис-
там, хору церкви св. Архистра-
тига Михаїла с. Велика Лука; 
бойовим побратимам, друзям, 
ровесникам, сусідам, усім, хто 
прийшов вшанувати його світлу 
пам’ять.

Нехай Господь дарує добрій 
душі нашого Івана Царство Не-
бесне, а всім Вам, люди доброї 
волі, за доброту, людяність, 
милосердя і співчутливість воз-
дасть сторицею, благословить 
миром, спокоєм, здоров’ям, 
щастям і добром. Висловлюємо 
співчуття сім’ям загиблих  
воїнів. 
З повагою — мама загиблого 

Івана Вітишина  
Марія Вітишин,  

сестри Люба і Надія  
з сім’ями, діти, вся родина.

Слово матері ●

“Дякую  
Тобі, Ісусе, 
за сина”

Колектив ПП “Тернопільна-
сіння”, друзі висловлюють щи-
ре співчуття співзасновнику  
підприємства Василю Оресто-
вичу Чамбулу з приводу важ-
кої втрати — смерті матері 
Чамбул Надії Гіллярівни.

Хай земля їй буде пухом. 
Вічна пам’ять!

Колектив Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів сумує з приводу 
смерті героя України — сина 
вчителя християнської етики 
Вітишин Марії Володимирівни 
Івана Вітишина.

Вчителі основ християн-
ської етики загальноосвітніх 
шкіл Тернопільського району 
висловлюють щире співчуття 
вчителю християнської етики 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Віти-
шин Марії Володимирівні з 
приводу тяжкої і непоправної 
втрати — смерті сина Івана, 
який загинув на Сході України, 
захищаючи українську землю 
від сепаратистів.
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У Польщі існує три рівні  те-
риторіального самовряду-
вання: воєводство, повіт та 
ґміна. На рівні воєводства – 
подібного до української об-
ласті – функціонує як урядо-
ва адміністрація на чолі з 
воєводою, призначеним 
прем’єр-міністром країни, 
так і самоврядна адміністра-
ція із сеймиком, обраним на 
місцевих виборах, та прав-
лінням воєводства, на чолі 
якого стоїть маршал, обра-
ний сеймиком.

Польська ґміна 
Нижче за рівнем розташова-

ний повіт (в українському варіанті 
– районна рада) – це місцеве са-
моврядування, але повіт виконує 
також завдання урядової адміні-
страції. Законодавчою владою в 
повіті є рада, яка обирається на 
виборах, а виконавчою – правлін-
ня повіту, на чолі якого стоїть ста-
роста, обраний через членів ради 
повіту. У ґмінах – найменших ад-
міністративних одиницях у Польщі 
– всі органи влади обрані меш-
канцями: законодавча влада – 
рада, виконавча – війт. Кожна 
одиниця місцевого самовряду-
вання в Польщі є незалежною від 
інших, у тому числі від одиниць 
місцевого самоврядування вищо-
го рівня. Староста чи маршал, 
або рада повіту чи сеймик воє-
водства не в змозі нічого наказа-
ти органам ґміни.

Як одиниця територіального 
самоврядування, ґміна була відо-
ма в Польщі вже в XII столітті. 
Якщо говорити про сучасну Поль-
щу, то ґміни як одиниці територі-
ального поділу функціонували від 
1944 до 1954 року, а також після 
1973 року. У 1990 році в Польщі 
було відроджено ґмінне само-
врядування та відновлена його 
самостійність. Саме тоді був при-
йнятий закон про місцеве само-
врядування, який запровадив ор-
гани територіального самовряду-
вання на рівні ґміни. Відтоді ґміна 
стала основною одиницею тери-
торіального самоврядування. 
Вважається, що той закон уста-
новив у Польщі територіальне 
самоврядування, хоча лише 
1999-го року відбулася реформа 
адміністрації, яка запроваджува-
ла новий поділ держави: змен-
шилася кількість великих воє-
водств (із 49 до 16) та було за-
проваджено повіт. У 2002 році в 
Польщі вперше відбулися безпо-
середні вибори війтів, бурмісте-
рів та президентів міст. 

Ґміна – це основна одиниця 
територіального самоврядування 

в Польщі, одночасно це само-
врядна спільнота осіб, які прожи-
вають на визначеній території. 
Поняття «самоврядної громади» 
дуже важливе для розуміння яви-
ща самоврядування в Польщі. 
Кожна ґміна – тобто, її жителі – 
має можливість визначати, що 
для неї найважливіше, ніхто у во-
єводстві чи у Варшаві не може 
поміняти обраного ґміною шляху 
розвитку. Це закріплено в зако-
нодавстві.

Ґміни в Польщі різні. Є ґміни, 
розташовані навколо міста, але 
таких мало. Є ґміни, що склада-
ються лише із сіл. Ґміною може 
бути саме місто, або місто й де-
кілька сіл. Деякі ґміни можуть ви-
конувати завдання повіту – тоді 
вони називаються містами на 
правах повіту. На практиці це 
означає, що кордон такої ґміни є 
одночасно кордоном повіту, функ-
ціонує одне управління для двох 
одиниць. Головою сільської ґміни 
є війт, головою міста бурмістер, а 
головою міста, де проживає по-
над 200 тисяч населення, – пре-
зидент міста. Однак усі вони є 
ґмінами. Сьогодні у Польщі 1566 
ґмін сільських, 608 сільсько-
міських та 305 міських, у тому 
числі 66 міст на правах повіту.

Компетенції  
ґміни 

Ґміна в Польщі є юридичною 
одиницею. Вона виконує громад-
ські завдання від власного імені 
та несе за це відповідальність – її 
самостійність охороняється зако-
ном. До сфери компетенції ґміни 
належать усі публічні справи міс-
цевого значення, які, за законом, 
не належать до компетенції інших 
суб’єктів, тобто одиниць місцево-
го самоврядування. В результаті 
реформи місцевого самовряду-
вання у Польщі кількість ґмін як 
базової самоврядної одиниці 
зменшено майже вчетверо – з 
наявних 9,5 тисяч у 1955 році до 
2,5 тисяч у 1990 році. В Україні, як 
відомо, з 11,5 тисяч міських, сіль-
ських і селищних рад у результаті 
реформи має бути сформовано 
1,5 тисяч громад (зменшення – в 
10 разів!). Очікується, що чисель-
ність сільської громади при до-
бровільному об’єднанні в нову 
громаду становитиме в межах  
9 тисяч осіб, середня кількість на-
селених пунктів у такій громаді 
становитиме 16 одиниць, очікува-
на площа — близько 400 км. кв., 
максимальна відстань до адміні-
стративного центру до 20 км, із 
часом прибуття відповідних служб 
для надання медичної та пожеж-
ної допомоги — 30 хвилин.   

Власним завданням ґміни є 
благоустрій, громадський поря-
док, освіта, комунальні послуги, 
суспільна допомога й інше. З ме-
тою виконання завдань ґміна мо-
же створювати спеціалізовані 
одиниці – наприклад, будинок 
культури чи комунальне підпри-
ємство, укладати угоди з іншими 
суб’єктами, в тому числі з неуря-
довими організаціями. Закон про 
ґмінне самоврядування розділяє 
власні завдання ґміни та завдан-
ня, доручені з області урядової 
адміністрації. Лише серед влас-
них завдань закон визначає біль-
ше двадцяти галузей.

Це дороги, захист навколиш-
нього середовища, нерухомості, 
водопроводи, каналізація, сміт-
тя, забезпечення електроенергі-
єю, газ, тепло, місцевий тран-
спорт, охорона здоров’я, сус-
пільна допомога, підтримка сі-
мейного життя, комунальне бу-
дівництво, освіта, культура, у 
тому числі бібліотеки, захист 
пам’ятників історії та культури, 
фізкультура, туризм, ринки, зе-
лені терени, комунальні кладо-
вища, безпека громадян, проти-
пожежна й протипаводкова охо-
рона, промоція (реклама) ґміни, 
підтримка і поширення само-
врядної ідеї, співпраця з неуря-
довими організаціями, співро-
бітництво з місцевими і регіо-
нальними спільнотами інших 
держав тощо.

Хто керує ґміною
У ґміні є влада законодавча та 

виконавча. Законодавча влада – 
це Рада ґміни, а в містах – Рада 
міста. Польські сільські ґміни в 
середньому налічують близько 7 
тисяч населення, найменші ґміни 
мають 2,5 тисяч осіб.  Кількість 
депутатів залежить від населення 
ґміни і становить від 15 до 25 
осіб. Раду обирають на загаль-
них, рівних, безпосередніх вибо-
рах таємним голосуванням на 
4-літню каденцію. Щоб стати де-
путатом, потрібно досягти 18 ро-
ків, не мати судимості та прожи-
вати на території ґміни. 

Зарплати депутат не отримує, 
оскільки він не є працівником у 
розумінні польського трудового 
права, – але він отримує так звані 
«відрядні кошти» за участь у сесі-
ях ради й засіданнях комісій, чле-
ном яких він є. За законом, ці 
відрядні кошти не мають переви-
щувати 2649,69 польських злотих 
– близько 630 євро на місяць, з 
яких сплачуються податки. Для 
порівняння: мінімальна заробітна 
плата в Польщі в 2014-му році 
становить 1680 злотих – близько 

400 євро, а середня заробітна 
плата в країні, відповідно, 3834 
злотих, або приблизно 914 євро. 

Виконавча  
влада ґміни

Виконавча влада у Польщі – це 
війт, бурмістер або президент 
міста. Війта ґміни обирають на 
загальних, рівних, безпосередніх 
виборах таємним голосуванням 
на 4-літню каденцію. Щоб стати 
війтом, треба мати 25 років, поль-
ське громадянство та не мати 
судимості. Війт не може бути де-
путатом, послом, сенатором, воє-
водою, працівником управління 
ґміни або урядової адміністрації, 
не може вести господарської ді-
яльністі, крім виробництва сіль-
госппродукції. Війт у Польщі мо-
же бути фермером, але не може 
володіти ділянкою землі більшою 
за 300 гектарів. 

Війт отримує зарплату, роз-
мір якої визначає Рада ґміни, 
але в межах, визначених зако-
ном. Зокрема, зарплата війта у 
2014 році не могла бути вищою 
за 12 млн. 365,22 тис. польських 
злотих – приблизно 2 млн. 950 
євро, а мінімальна зарплата за-
лежить від кількості населення 
ґміни. Війт є головою ґміни та 
одночасно керівником управлін-
ня ґміни – тобто, він є робото-
давцем. Управління – це «під-
приємство», в якому працюють 
працівники, працевлаштовані 
через війта, з яким вони мають 
трудовий договір. Працівники 
управління ґміни є посадовими 
особами, їхнє працевлаштуван-
ня та статус визначає закон; во-
ни захищені трудовим правом. 

Якщо є вакансія, оприлюдню-
ють оголошення про неї з вимо-
гами для кандидатів. Конкурс 
найчастіше двоступеневий: треба 
подати документи на підтвер-
дження компетенції, після того 
відбувається зустріч та спілкуван-
ня кандидатів із комісією. Цікаво, 
що працівник місцевого самовря-
дування офіційно може мати й 
іншу роботу, у вільний від роботи 
в управлінні час, в інших місцях та 
в іншого роботодавця; може мати 
бізнес, землю тощо. 

Війта можна відкликати. Це 
можливо в декількох випадках. 
Наприклад, якщо він не в змозі 
працювати через довгу хворобу. 
Але останнім часом у Польщі де-
далі популярнішою стає процеду-
ра відкликання війта, яку часто 
використовують політично. До 
кінця березня кожного року війт 
має скласти звіт за минулий рік, у 
тому числі стосовно виконання 
бюджету перед радою ґміни. Звіт 

із реалізації бюджету посилаєть-
ся до Регіональної розрахункової 
палати, яка його оцінює. В разі, 
якщо палата негативно оцінить 
звіт, або звіт не буде прийнятий 
радою ґміни, рада визначає міс-
цевий референдум у справі від-
кликання війта. Саме мешканці 
ґміни виносять рішення на за-
гальному голосуванні, через ви-
бори й референдум, або через 
посередництво органів гміни.

Бюджет ґміни
Основою функціонування кож-

ної ґміни є її бюджет. Ґміна як 
одиниця територіального само-
врядування має забезпечену 
участь у громадських доходах – 
відповідно до її завдань. Джере-
лом доходів ґмін є насамперед її 
власні доходи – відсотки з подат-
ків та з оплат, доходи, отримувані 
через ґмінні одиниці й бюджетні 
підприємства ґміни; доходи з 
майна ґміни тощо. Існує також фі-
нансування з бюджету держави – 
загальна дотація, цільові дотації 
тощо.

Регіональна розрахункова па-
лата – державний, зовнішній і 
незалежний орган контролю й 
нагляду за одиницями територі-
ального самоврядування. Про-
ект кожного бюджету або його 
зміни готує війт. На практиці 
цим займаються працівники 
управління, а Регіональна роз-
рахункова палата оцінюює його. 
Без позитивної оцінки бюджет 
не може прийматися. Витрати 
бюджету ґміни може контролю-
вати кожен орган, який дає ґміні 
дотацію або інший орган терито-
ріального самоврядування, який 
доручає ґміні виконання завдань. 
Контролювати бюджет може та-
кож кожний громадянин, усі до-
кументи є у відкритому доступі, 
тож кожен може оскаржити ді-
яльність ґміни.

Бюджет ґміни та всі інші зако-
нодавчі документи публікують в 
Інтернеті. Крім того, кожен має 
право прийти й спитати або зро-
бити ксерокопію кожного доку-
менту, який створений в управ-
лінні, або отриманий управлінням, 
– хіба що документи таємні, але 
таких дуже мало. Контролювати 
бюджет може також прокурор. 
Витрати дуже детально контро-
льовані у зв’язку з реалізацією 
проектів з ЄС – окрім польських 
інституцій, контролювати ґміну 
можуть також працівники органів 
ЄС.

За матеріалами інтернет-
видань підготував Андрій 

ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Територіальне  
самоврядування у Польщі

Вдячність ●

Дорогі мої земляки! Я над-
звичайно щаслива зустріти-
ся з вами на цій святій зем-
лі з нагоди приємної події 
— презентації книги Богда-
на Головина про монахинь 
Західної України. 

Ми отримали велику Божу 
благодать, бо в нашій родині бу-
ла монахиня Касіяна (в миру Ка-
терина Шумейко), рідна сестра 
моєї матері Володимири.  
Я пам’ятаю тітку Катерину з 1940 
року, коли вона вже була мона-
хинею. Саме тоді тітка навчила 
мене вірша про Ісуса, який я досі 
пам’ятаю. Будучи монахинею в 
Якторівському монастирі, що на 
Львівщині, монахиня Касіяна при-
їжджала у Великі Бірки до моєї 
мами, до родини раз, а то й два 

рази в рік — на Великдень і на 
празник св. Параскевії. Я дуже 
добре запам’ятала її у монашин-
ському вбранні. Потім я дізна-
лась, що це чин Студинського 
уставу, який опікувався дітьми-
сиротами: їх годували і навчали 
до повноліття. 

В 1945 році більшовики піді-
рвали Якторівський жіночий мо-
настир, розігнали монахинь, а 
дітей віддали в дитячий буди-
нок. Виснажена і хвора монахи-
ня Касіяна повернулася у Великі 
Бірки до своєї мами Анни  
Шумейко. Це було на початку 
липня, а 28 серпня —  в день св. 
Успіння Пресвятої Богородиці — 
монахиня Касіяна померла. Цей 
день я добре пам’ятаю, бо якісь 
сили тягнули мене до Великих 
Бірок, до тітки Катерини так, що 

я не впускала наших гостей до 
хати на святковий обід і просила 
йти додому, бо ми мусимо йти 
до тітки Катерини. За це моя ма-
ма мене сварила, але я не могла 
зупинитись. Я плакала і просила 
негайно йти до тітки Катерини у 
Великі Бірки, хоч два тижні тому 
ми у неї були. 

Завдяки маминим сестрам 
Антоніні і Ксенії, які зі мною по-
годилися, ми пішли у Великі Бір-
ки. Це було в обідню пору. Тітку 
Катерину застали під сонцем на 
тапчані на подвір’ї.

У цей день тітка Катерина не 
чекала гостей. Побачивши нас, 
вона дуже зраділа, особливо ті-
шилася нами — дітьми своїх сес-
тер. Нас було п’ятеро: Іван, Во-
лодимир, Анна (Антоніни Дулі-
бан), Мирон (Ксенії Чоловічок) і 

я, Ольга (Володимири Фален-
диш). Недовго ми були біля тітки 
Катерини на подвір’ї, десь із пів-
години. Вона попросила занести 
її до хати. В хату нас бабуся Анна 
не впустила, але тітка Катерина 
попросила вийти і своїх сестер, 
бо хотіла побути тільки зі своєю 
мамою (Анною Шумейко). 

Недовго тітка побула зі своєю 
мамою. Відкривши двері, бабуся 
Анна спокійно сказала: “Катери-
на від нас відійшла”. В той час, 
коли ми всі молилися на колінах 
за упокій душі Катерини, на 
подвір’ї з’явилися декілька лю-
дей з відрами. Люди подумали, 
що в нас хата горить, бо побачи-
ли великий вогняний стовп від 
неба аж до стріхи, причому над 
тим місцем, де лежала тітка Ка-
терина. Цей вогняний стовп по-

чав повільно підніматися від стрі-
хи вгору і зник. 

У день похорону тітки Катери-
ни хтось із жителів Великих Бірок 
запитав у священика, що міг 
означати цей вогняний стовп. 
Священик відповів: “Це означає 
золоту дорогу до Бога. Таке бу-
ває тоді, коли помирає свята лю-
дина”.

Я щиро вдячна пану Богдану 
Головину за його велику, благо-
родну історичну працю про мо-
нахинь різних чинів Галичини. 
Особливо дякую за публікації в 
ЗМІ розповіді про мою рідну тітку 
Катерину Шумейко (монахиню 
Касіяну).     

 
Ольга ГОРБАТЮК  

(з дому ФАЛЕНДИШ).

Золота дорога Катерини Шумейко

Територіальні громади Польщі, досвід реформ у місцевому самоврядуванні якої чи 
не найбільше підходить Україні, налічують від 2,5 до 7 тисяч мешканців. В Україні ж   
громади мають об’єднувати понад 9 тисяч мешканців, а це 12-15 населених пунктів!



Програма телепередачП’ятниця, 27 лютого 2015 року

2 березня
Понеділок 

3 березня
ВіВторок

4 березня
середа

5 березня
ЧетВер

6 березня
П’ятниця

7 березня 
субота

8 березня 
неділя

ут 1
15.00 Вiкно до Америки.
15.35 Euronews.
15.50 Утеодин з Майклом 
         Щуром.
16.25 Д/ф “Малер, 
          розмiреним кроком”.
17.30 Книга.ua.
17.55, 18.55, 22.50, 23.25 Погода.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Про головне.
21.30, 23.15 Спорт.
21.50 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї: 
         мистецтво танцю”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
           19.30, 23.20 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення 
           додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Кохання 
        у великому мiстi-3”.
22.00 “Грошi”.
23.40 Х/ф “Метро”. (2).

інтер
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
         12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
       з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Сiльська iсторiя”.
13.30, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується 
          кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Гречанка”.
21.40 Т/с “Пiзнай мене, 
         якщо зможеш”. (2).
00.25 Т/с “Колишня дружина”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний 
          голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце
          наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча
         година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Вишневі ночі». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце
         наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Останній круїз». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Том i Джерi”.
06.10 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Х/ф “Тутсi”.
11.20, 13.15 Х/ф “Мiсто злодiїв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15 Х/ф “Володар 
        бурi”.
16.45 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.05 Х/ф “Початок”. (2).

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”.
09.25 “Моя Правда. Я. Шнеерсон”.
10.15 Х/ф “Дiвчата”.
12.10 Х/ф “Королева бензоколонки”.
13.40, 20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.00 “Моя правда. 
         П. Лiстерман”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.55 “Один за всiх”.

новий канал
06.30, 7.45 Kids’ Time.
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
        легенди крутизни”.
07.50 Х/ф “Гра Ендера”.
10.00 Т/с “Моя прекрасна 
         няня”.
15.55 Уральськi пельменi.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.00 Пристрастi 
         за Ревiзором.
22.35 Х/ф “Закони 
         привабливостi”.

канал “україна”
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Дiм сплячих красунь”.
13.50, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Весною
        розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мумiя”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.30 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Вперед, Дiєго, 
        вперед!”
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 М/ф “Бiлка та Стрiлка. 
       Зорянi собаки”.
12.30 Т/с “Та, що говорить
          з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена —
          принцеса-воїн”.
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с “Кухня”.
20.30 Т/с “Два батька 
         i два сина”. (2).
21.00 Одного разу 
        пiд Полтавою.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
0.80—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
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 «На часі».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Назбиране».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.40, 10.10 Криве дзеркало.
10.40 Своя роль.
11.30 Х/ф “Вiрнiсть”.
13.00, 19.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.40, 21.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.20 Х/ф “Вiсiм днiв надiї”.
17.35 Х/ф “Сiрi вовки”.
22.50 Х/ф “Гори, гори, 
          моя зiрко”.

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 17.55, 22.50, 
         23.25 Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.05, 20.00 Про головне.
09.55 Д/ф “Мрналiнi Сарабхаї: 
        мистецтво танцю”.
11.05, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.00 Уряд на зв’язку 
        з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Фольк-music.
15.05 Euronews.
15.15 Х/ф “Потоп”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
          19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Кохання у великому мiстi-3”.
22.00 Комедiя “Красуня”. (2).
00.50 Бойовик “Перемовник”. (2).

інтер
05.50, 14.50 Т/с “Одружити Казанову”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
       14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
          з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
10.15 Т/с “Матусi”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. 
         Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-2. 
         Продовження”.
15.45, 16.15 “Судовi справи”.
16.55 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.40 Т/с “Пiзнай мене, 
         якщо зможеш”. (2).
00.25 Т/с “Колишня дружина”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце
           наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні 
         делікатеси».
12.40 «Меланж».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Сірано де 
         Менільмонтан». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце 
         наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Унікальна Україна.
20.30 «Bon appetit».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Листи вбивці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Факти.
05.40, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “У полi зору”.
11.45, 13.15 Т/с “Прокурорська 
         перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Т/с “Опери”.
16.45 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Алхiмiк”.
23.25 Х/ф “Джанго звiльнений”. (2).

стб
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”.
09.50 “Моя правда. П. Лiстерман”. 
10.45 “Правила життя. Обережно! 
          Шахрайство!”
12.40, 20.00 “Слiдство ведуть 
           екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Моя правда. Зоряна хвороба 
          Володi Шарапова”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.30, 7.50 Kids’ Time.
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
         легенди крутизни”.
07.51, 18.00, 1.25 Репортер.
07.55 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.50 Уральськi пельменi.
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Т/с “Мажор”. (2).
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?”
11.50, 19.4510 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.30 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Вперед,
         Дiєго, вперед!”
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Принц-жабеня”.
12.30 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — 
        принцеса-воїн”.
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу
          пiд Полтавою.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька
         i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Крізь призму часу».
21.30 «Енергоманія».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.20 «Моя улюблена робота».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.45, 10.20 Криве дзеркало.
10.50 Своя роль.
11.35 Х/ф “Мiльйон у шлюбному кошику”.
13.10, 19.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.50, 21.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
18.10 Х/ф “Зустрiнемося бiля фонтана”.
22.50 Х/ф “З життя начальника 
          карного розшуку”.

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
          21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 17.55, 22.45, 
         23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.40 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.25 Д/ф “Свiтова марка патонiвцiв”.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.30 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 М/ф.
14.50 Як ваше здоров’я?
15.20 Euronews.
15.35 Х/ф “Потоп”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.30 Слово.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.30 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
          23.20 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Кохання у великому мiстi-3”.
22.00 “Повернiть менi красу”.
23.40 Х/ф “Острiв скарбiв”. (2).

інтер
05.50, 14.50 Т/с “Одружити Казанову”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
10.15 Т/с “Матусi”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Леонiдом Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-2.
         Продовження”.
15.45, 16.15 “Судовi справи”.
16.55 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.40 Т/с “Пiзнай мене, 
         якщо зможеш”. (2).
00.25 Т/с “Колишня дружина”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Унікальна Україна.
08.00 «Bon appetit».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 «Аве,Україно», О. Злотник.
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце
          наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
04.55 Студiя Вашингтон.
05.00 Факти.
05.30 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Алькатрас”.
11.45, 13.15 Т/с “Прокурорська 
         перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
16.45 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Україна. Код унiкальностi.
21.20 Т/с “Алхiмiк”.
23.20 Х/ф “Над законом”. (2).

стб
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Зiркове життя”.
10.15 “Моя правда. 
        Зоряна хвороба Володi Шарапова”.
11.10 “Моя правда. А. Стоцька”.
12.10, 20.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
13.05 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Таємницi МастерШеф. Самвел”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.30, 7.50 Kids’ Time.
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
        легенди крутизни”.
07.51, 18.00 Репортер.
07.55 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.50 Уральськi пельменi.
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Т/с “Мажор”. (2).
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 4.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?”
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.30 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс:
        Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
       черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Зорянi таляри”.
12.30 Т/с “Та, що говорить
         з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного 
         разу пiд Полтавою.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька
        i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Словами малечі
        про цікаві речі».
19.45 «Своє, українське».
20.00 «Діловий ритм».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня 
         казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Дорога на Схід».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі

Enter-фiльм 
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.45, 10.15 Криве дзеркало.
10.45 Своя роль.
11.30 Х/ф “Ось така музика...”
13.10, 19.35 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.50, 21.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30 Х/ф “Вiрнiсть”.
18.00 Х/ф “Мiльйон
         у шлюбному кошику”.
22.55 Х/ф “Сiрi вовки”.

ут 1
06.00, 7.20, 8.55, 9.00, 13.05
          17.50, 20.40 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 Казки Лiрника Сашка.
10.20 Школа Мерi Поппiнс.
10.35 М/ф.
10.55 Хочу бути.
11.20 Х/ф “Iсторiя кiно в Попелавах”.
13.10 Православний вiсник.
13.35 Д/с “Мiй новий дiм - Корея”.
14.10 Бiатлон. ЧС. 
        Переслiдування (чоловiки).
15.15 Фольк-music.
16.20 Театральнi сезони.
16.55 Бiатлон. ЧС. Переслiдування (жiнки).
18.00 Д/ф “Анна Герман i я”.
19.00 Х/ф “Шоколаднi поцiлунки”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Д/ф “У полонi пристрастi 
        Наталiї Долi”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Х/ф “Здрастуйте, я Ваша тiтка!”

канал «1+1»
06.00 Комедiя “Танцюють усi”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2:
          пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.25 “ТСН”.
11.10 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
12.05 “Принци бажають познайомитися-2”.
13.15 “Повернiть менi красу”.
14.40 Т/с “Кохання у великому мiстi-3”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-4”.
23.25 Бойовик “Захисник”. (3).

інтер
05.30 “Подробицi” - “Час”.
06.00 Ну, постривай!
06.25 Х/ф “Бережiть жiнок”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
10.55 Х/ф “Люблю 9 березня”.
12.20 Х/ф “Ромашка, Кактус, Маргаритка”.
14.05 Т/с “Янгол у серцi”.
18.10 Т/с “Мiнус один”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Т/с “Мiнус один”.
23.50 Т/с “Надiя”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Подорож мсьє Перрішона». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої 
       літургії з архикатедрального собору 
        УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Діти-шпигуни». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Як судились колись на Україні».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Справжнє кохання». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.10 Факти.
05.40 М/ф “Битва за Камелот”.
06.55 Х/ф “Нацiональна безпека”.
08.30 Зiрка YouTube.
09.45 Дивитися всiм!
10.40, 13.00 Т/с “Алхiмiк”.
12.45 Факти. День.
14.55 Т/с “Бригада”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Бiй з тiнню-3. 
         Останнiй раунд”. (2).
22.50 Х/ф “Бiй з тiнню-2. Реванш”. (2).
01.15 Х/ф “Бiй з тiнню”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Мерi Поппiнс, 
         до побачення!”
09.00 “Все буде смачно!”
12.00 “Караоке на майданi”.
12.50 “Мiстичнi iсторiї-6” 
         з Павлом Костiциним”.
16.20 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.35 “Один за всiх”.
21.45 “Детектор брехнi-7”.
22.50 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
05.50 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
09.35 М/с “Кунг-фу Панда: 
        легенди крутизни”.
10.15 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
12.30 Уральськi пельменi.
13.30 Т/с “Мажор”.
18.40 Х/ф “Дев’ять ярдiв-2”. (2).
20.40 Х/ф “З 8 березня, чоловiки!”
22.55 Х/ф “Особливостi 
         нацiональної риболовлi”. (2).
01.00 Т/с “Геймери”.

канал “україна”
07.00, 8.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною. 8 березня.
09.00 Вiдверто з Машею 
        Ефросинiною. Дарина Малахова.
10.00 Т/с “Сила кохання”.
13.50 Т/с “Погляд з вiчностi”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Погляд з вiчностi”.
22.20 Т/с “Слiд”.
23.15 Великий футбол.
01.00 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20, 10.40 М/ф “Школа 
         монстрiв рулить”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
12.05 М/ф “Долина папоротi-2: 
         чарiвний порятунок”.
13.15 Х/ф “Попелюшка”.
14.20 Х/ф “Нецiлована”.
16.20 Х/ф “Життя пiсля 
        випускного”.
18.00 Х/ф “Вiйна наречених”. (2).
20.00 Панянка-селянка.
21.00 Вiталька.
21.55 Казки У.
23.15 Х/ф “Бурлеск”. (2).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Актуально».
19.15 «Загублені у часі».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Назбиране».
22.15 «Кулінарія від Андрія».
22.30 «Перемога, свята Перемога!»
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Криве 
         дзеркало.
12.30 “Ювiлейний вечiр 
         Клари Новiкової. Бенефiс”.
14.35 Т/с “Синi ночi”.
01.30 Кiноляпи.

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 17.45, 
        21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 19.50, 22.40,
         23.25 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.25 Д/ф “Iндiя та Європа: 
        палiмпсест”.
11.00 Т/с “Мiс Марпл”.
12.15 Слiдство. Iнфо.
12.45, 22.25 Слово.
13.20, 17.15 Час-Ч.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф.
13.45 Хочу бути.
14.15 Як це?
14.35 Надвечiр’я.
15.25 Euronews.
15.50 Свiтло.
16.20 Д/ф “Володимир Iвасюк. 
         Щоб народитися знову”.
17.30 Новини. Свiт.
18.10 Бiатлон. ЧС. Змiшана естафета.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Кохання у великому мiстi-3”.
22.00 “Сказочная Русь 2015”.
22.30 “Право на владу 2”.
00.35 Драма “Таємницi 
        Лос-Анджелеса”. (2).

інтер
05.50, 14.45 Т/с “Одружити Казанову”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
10.15 Т/с “Матусi”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Леонiдом Каневським-2”.
12.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-2. 
         Продовження”.
15.40, 16.15 “Судовi справи”.
16.50 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.40 Т/с “Пiзнай мене,
         якщо зможеш”. (2).
00.25 Т/с “Колишня дружина”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 «Аве,Україно»,О. Злотник.
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу.
         Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Гаджет Time».
21.40 «Модна правда».
22.35 Х/ф «Месники: гра для двох». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Факти.
05.30 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Алькатрас”.
11.45, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
16.45 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.20 Т/с “Бригада”.
23.15 Х/ф “Ларго Вiнч-2. 
        Змова в Бiрмi”. (2).

стб
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя”.
09.50 “Таємницi МастерШеф. Самвел”.
10.40 “Моя правда. Ольга Сумська”.
11.25 “Моя правда. Тетяна Буланова”.
12.20, 20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
13.15 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Моя правда. В’ячеслав Узєлков”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.30, 7.50 Kids’ Time.
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
        легенди крутизни”.
07.51, 18.00 Репортер.
07.55 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.50 Уральськi пельменi.
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Т/с “Мажор”. (2).
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 4.10 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?”
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Весною
          розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.30 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Бiляночка та Розочка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить 
         з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Одного разу
         пiд Полтавою.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька 
         i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Думки вголос».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.20, 10.50 Криве дзеркало.
11.20 Своя роль.
12.05 Х/ф “Справи сердечнi”.
13.45, 19.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
15.25, 21.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.05 Драма “Не стрiляйте 
          в бiлих лебедiв”.
22.50 Х/ф “Зустрiнемося 
       бiля фонтана”.
01.55 Кiноляпи.

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 18.05, 22.50, 
          23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.25 Х/ф “Мiсяць i озеро”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.45 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 Школа Мерi Поппiнс.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.20 Вiра. Надiя. Любов.
15.10 Euronews.
15.25 Театральнi сезони.
15.50 Музичне турне.
17.05 Д/ф “Палiтра. Франческа”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Казкова Русь-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.55 Драма “Мiй хлопець  псих”. (2).

інтер
05.50, 14.45 Т/с “Одружити Казанову”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Гречанка”.
10.15 Т/с “Матусi”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Леонiдом Каневським-2”.
12.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-2.
           Продовження”.
15.45, 16.15 “Судовi справи”.
16.55 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Колишня дружина”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Bon appetit».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Постскриптум:
          ваш кіт мертвий». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Як судились колись на Україні».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Одного разу на болоті». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Алькатрас”.
11.40, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.15 Т/с “Опери”.
16.35 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Бригада”.
23.20 Х/ф “Фахiвець”. (2).

стб
06.55 “Моя правда. В’ячеслав Узєлков”.
07.45 Х/ф “Термiново шукаю чоловiка”.
09.30 Х/ф “Я не повернуся”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Моя правда. Сiм’я Дудник”.
20.00, 22.45 “Неодружений-5”.
00.05 Х/ф “Пригоди Квентiна Дорварда 
         стрiльця королiвської гвардiї”.

новий канал
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: легенди крутизни”.
07.57, 18.00, 1.00 Репортер.
08.00 “Єралаш”.
10.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Уральськi пельменi.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Дев’ять ярдiв”. (2).
23.00 Х/ф “Дев’ять ярдiв-2”. (2).

канал “україна”
06.15, 14.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Хто, якщо не я?”
12.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.30 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс:
        Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
          черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Попелюшка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
16.00 Вiталька.
17.00 Одного разу пiд Полтавою.
18.00 Х/ф “Вiйна наречених”. (2).
20.00 Х/ф “Диявол носить Прада”.
22.00 Х/ф “Бурлеск”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Учнівський щоденник».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни — рятувальник».
21.30 «На часі».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Актуально».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 23.20, 23.55 
          Криве дзеркало.
12.30 Т/с “Днi янгола”.
15.50 Т/с “Синi ночi”.
21.15 “Ювiлейний вечiр Клари
          Новiкової. Бенефiс”.
01.40 Кiноляпи.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 9.00, 12.20, 17.15, 
         22.35 Погода.
06.20 Вiд першої особи. Пiдсумки.
07.35 На слуху. Пiдсумки.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.30 Подорожуй першим.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Сiмдесятники. Леонiд Осика”.
12.35 Нотатки на глобусi.
12.55 Свiтло.
13.20 Д/с “Мiй новий дiм  Корея”.
13.55 Бiатлон. ЧС. Спринт (чоловiки).
15.35 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.40 Чоловiчий клуб.
17.25 Бiатлон. ЧС. Спринт (жiнки).
18.55 Баскетбол.
         Кубок України. Фiнал чотирьох.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.
00.05 Концерт “Мамо, вiчна i кохана”.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Маша i ведмiдь”.
09.50 “Свiтське життя”.
10.50 Мелодрама “Бiлi троянди надiї”.
14.40 “Вечiрнiй Київ”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.15 “Вечiрнiй квартал-2015”.
23.20 Концерт Тiни Кароль.

інтер
05.40 “Орел i решка. 
          Ювiлейний сезон”.
06.25 Ну, постривай!
06.50 “Стосується кожного”.
08.45 “Школа доктора 
          Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Бережiть жiнок”.
12.35 Т/с “Горобини кетяги червонi”.
16.10 Х/ф “Ромашка, Кактус,
          Маргаритка”.
18.05 Т/с “Надiя”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Надiя”. (2).
22.20 Т/с “Тато для Софiї”. (2).

TV-4
06.00 Унікальна Україна/
06.30 «Про нас»/
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Подорож мсьє
        Перрішона». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка 
         з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Нові Робінзони». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Діти-шпигуни». (1).
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Наші вітання.
18.00 Вервиця 
         солідарності молоді.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Хорова капела «Орея».
         Концерт у Тернополі.
21.30 Х/ф «Поцілунок змія». (2).
23.00 Вікно в Європу.
         Сильні разом.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.50 Факти.
06.20 М/с “Том i Джерi”.
06.45 Україна. Код унiкальностi.
07.35 Дiстало!
08.35 Цивiльна оборона.
09.35 Iнсайдер.
10.30, 13.00, 20.05 Т/с “Апостол”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.55 Х/ф “Навколофутболу”. (2).
00.40 Х/ф “Адмiрал”. (2).

стб
06.40 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
08.05 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
12.10 Х/ф “Приборкання 
          норовливого”.
14.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
15.50 “Неодружений-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.40 Х/ф “Термiново
          шукаю чоловiка”.
23.35 “Давай поговоримо
          про секс-2”.

новий канал
06.20 ЛОЛ.
07.45 М/с “Аватар: 
         легенда про Корру”.
10.00 Ревiзор.
12.10 Пристрастi за Ревiзором.
14.05 Т/с “СашаТаня”. (2).
18.40 Х/ф “Дев’ять ярдiв”. (2).
20.40 Х/ф “Змiшанi почуття”.
22.35 Х/ф “Особливостi 
        нацiонального полювання”. (2).
00.35 Т/с “Геймери”.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Зимове танго”.
09.00 Вiдверто з Машею
        Ефросинiною. Анi Лорак.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Спiвай як зiрка.
13.00 Т/с “Селюк”.
15.20 Т/с “Селюк”.
17.10 Т/с “Сила кохання”.
19.40 Т/с “Сила кохання”.
22.00 Т/с “Вiдпустка влiтку”.
00.00 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “Вусатий нянь”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/ф “Дон Кiхот 
         у чарiвнiй країнi”.
12.00 М/ф “Тропiчний лiс:
        Iсторiя Долини папоротi”.
13.10 Х/ф “Зорянi таляри”.
14.15, 23.00 Х/ф “Закрите царство”.
16.00 Х/ф “Нецiлована”.
18.00 Х/ф “Диявол 
         носить Прада”.
20.00 Вiталька.
21.40 Казки У.
00.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Думки вголос».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «Моя улюблена робота».
22.30 «Абетка здоров’я».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 23.20, 
         23.55 Криве дзеркало.
12.30 Т/с “Днi янгола”.
15.50 Т/с “Синi ночi”.
21.15 “Ювiлейний вечiр 
          Клари Новiкової. Бенефiс”.
01.40 Кiноляпи.

6-11

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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Тернопільська об’єднана 
державна податкова інспек-
ція просить усіх, хто протя-
гом минулого року отримав 
неоподатковувані доходи, 
подати до 1 травня деклара-
ції про майновий стан і до-
ходи. З цією метою фахівці 
інспекції кожного понеділка 
та п’ятниці з 15 до 16 годи-
ни в Центрі обслуговування 
платників проводять тренін-
ги та надання практичної до-
помоги щодо заповнення та-
ких декларацій.  Консульта-
ції громадянам надаються у 
понеділок, середу та 
п’ятницю з 9.00 до 18.00,  у 
вівторок та четвер — з 9.00 
до 20.00. У суботу Центр об-
слуговування платників пра-
цює з 9.00 до 16.00. Тел. 
для довідок: 43-46-10.

Основні випадки 
подання податкової 

декларації про 
майновий стан  

і доходи
Обов’язок подання декларації 

виникає у платника податку з до-
ходів фізичних осіб у разі отри-
мання ним протягом звітного року 
таких видів доходів (прибутків):

— при отриманні доходів від 
особи, яка не є податковим аген-
том (від інших фізичних осіб (ре-
зидентів або нерезидентів) (пп. 
168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу);

— при отриманні окремих видів 
доходів, що не підлягають оподат-
куванню при виплаті (пп. 168.1.3 
п.168.1 ст. 168 Кодексу) (суми за-
боргованості, за якими минув 
строк позовної давності та яка пе-
ревищує суму, що становить 50 
відсотків місячного прожиткового 
мінімуму, діючого для працездат-
ної особи на 1 січня звітного по-
даткового року; нецільова благо-
дійна допомога понад установле-
ну норму; додаткове благо у ви-
гляді суми боргу платника подат-
ку, прощеного (анульованого) 
кредитором за його самостійним 
рішенням, не пов’язаним з проце-
дурою банкрутства, до закінчення 
строку позовної давності та інші);

— дохід від операцій з інвести-
ційними активами (п. 170.2 ст. 170 
Кодексу);

— іноземні доходи (пп. 170.11.1 
п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

— якщо протягом такого подат-
кового (звітного) року оподаткову-
вані доходи нараховувалися (ви-
плачувалися, надавалися) у формі 
заробітної плати, інших заохочу-
вальних та компенсаційних виплат 
або інших виплат і винагород, 
платнику податку у зв’язку з тру-
довими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами 
двома або більше податковими 
агентами і при цьому загальна річ-
на сума таких оподатковуваних 
доходів перевищує сто двадцять 
розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 
січня звітного податкового року (у 
2014році – 146 160 грн.) (пп. “є” п.  
176.1 ст. 176 Кодексу);

— інших доходів, декларування 
яких передбачено чинним законо-
давством. 

До доходів, 
отриманих від осіб, 

які не є податковими 
агентами, 

відносяться:
— дохід у вигляді вартості 

успадкованого майна (кошти, май-
но, майнові чи немайнові права — 
підлягає декларуванню з відповід-
ним оподаткуванням, окрім 
спадкоємців-нерезидентів, які 
зобов’язані сплатити податок до 
нотаріального оформлення 
об’єктів спадщини та спадкоємців, 
які отримали у спадщину об’єкти, 
що оподатковуються за нульовою 
ставкою податку на доходи фізич-
них осіб, а також іншими 
спадкоємцями-резидентами, які 
сплатили податок до нотаріально-
го оформлення об’єктів спадщи-
ни) (п. 174.3 ст. 174 Кодексу); 

— дохід у вигляді подарунку 
від фізичних осіб (або в резуль-
таті укладання договору дару-
вання — підлягає декларуванню з 
відповідним оподаткуванням, 
крім обдарованих-нерезидентів, 
які зобов’язані сплатити податок 
до нотаріального оформлення 
договору дарування та 
обдарованих-резидентів, які 
отримали подарунок, що оподат-
ковується за нульовою ставкою 
податку на доходи фізичних осіб, 
а також іншими обдарованими  
(резидентами), які сплатили по-
даток до нотаріального оформ-
лення об’єктів дарування (п. 
174.6 ст. 174 Кодексу);

— дохід, отриманий орендодав-
цем при наданні нерухомості в 
оренду (суборенду), якщо орен-
дар є фізичною особою, яка не є 
суб’єктом господарювання 
(пп.170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодек-
су);

— дохід, отриманий орендодав-
цем при наданні рухомого майна в 
оренду (суборенду), якщо орен-
дар є фізичною особою, яка не є 
суб’єктом господарювання 
(пп.164.2.2  п. 164.2 ст. 164 Ко-
дексу);

— дохід від операцій з відчу-
ження нерухомого майна за рі-
шенням суду (особою, у власності 
якої перебував об’єкт нерухомос-
ті, відчужений за рішенням суду 
про зміну власника та перехід 
права власності на таке майно);

 — дохід від операцій з продажу 
(обміну) двох і більше об’єктів ру-
хомого майна; дохід від операцій з 
відчуження рухомого майна за рі-
шенням суду (у разі ухвалення 
судом, третейським судом рішен-
ня про зміну власника та перехід 
права власності на рухоме майно 

(п. 173.4 ст. 173 Кодексу). Крім 
резидентів, які сплатили податок 
до нотаріального оформлення до-
говору купівлі-продажу (міни), у 
разі нотаріального посвідчення 
угоди;

— доходи отримані від продажу 
власної сільськогосподарської 
продукції (доходи, отримані від 
продажу власної сільськогоспо-
дарської продукції, що вирощена, 
відгодована, виловлена, зібрана, 
виготовлена, вироблена, обро-
блена та/або перероблена безпо-
середньо фізичною особою на 
земельних ділянках, наданих для 
ведення особистого селянського 
господарства та/або земельні 
частки (паї), виділені в натурі (на 
місцевості) в розмір більше 2 гек-
тарів (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 
Кодексу);

— дохід, отриманий від виро-
щеної продукції тваринництва 
безпосередньо платником подат-
ку, що перевищує 100 розмірів 
мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня звіт-
ного (податкового) року при на-
явності довідки. Крім, того якщо 
таким платником податку не під-
тверджено самостійне вирощу-
вання, розведення, відгодовуван-
ня продукції тваринництва, доходи 
від продажу якої він отримав, такі 
доходи підлягають оподаткуванню 
на загальних підставах (пп. 
165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодек-
су).

Доходи, які не 
підлягають 

оподаткуванню під 
час їх нарахування 
чи виплат, але не  

звільнені від 
оподаткування   

(пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 
168 Кодексу)

До таких доходів належать:
— отримання доходів від особи, 

яка не є податковим агентом, тоб-
то від нерезидента або фізичної 
особи, яка не має статусу суб’єкта 
підприємницької діяльності або не 
є особою, яка здійснює незалежну 
професійну діяльність;

— нецільова благодійна допо-
мога понад установлену норму (у 
2014 р. – 1710 грн.) (пп. 170.7.3 п. 

170.7 ст. 170 
Кодексу);

— невико-
ристані та непо-
вернуті кошти у 
вигляді цільової 
благодійної до-
помоги (пп. 
170.7.5 п. 170.7 
ст. 170 Кодек-
су);

— благодійна 
допомога, що 
отримана плат-
никами податку 
визначеним аб-
зацом другим 
п. “а” та п. “б” 
п і д п у н к т у 
165.1.54 пункту 
165.1 статті 165 
Кодексу на від-
новлення втра-
ченого майна та 
на інші потреби 
за переліком, 
який визнача-
ється Кабінетом 
Міністрів Украї-
ни, у сумі, що 
сукупно протя-
гом звітного 

(податкового) року перевищує од-
ну тисячу розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (подат-
кового) року (пп. 170.7.8 п. 170.7 
ст. 170 Кодексу);

— благодійна допомога, отри-
мана волонтерами відповідно до 
п. “а” та п. “б” підпункту 165.1.54 
пункту 165.1 статті 165 Кодексу та 
використана не за цільовим при-
значенням (пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 
170 Кодексу);

— непогашена частина податку, 
нарахована на суму перевищення 
фактично понесених витрат над 
коштами наданими під звіт, у разі 
припинення трудових відносин 
(пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Ко-
дексу); 

— додаткове благо у вигляді 
суми боргу платника податку, про-
щеного (анульованого) кредито-
ром за його самостійним рішен-
ням, не пов’язаним з процедурою 
банкрутства, до закінчення строку 
позовної давності (пп. «д» пп. 
164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодек-
су);

— сума заборгованості платни-
ка податку за укладеним ним 
цивільно-правовим договором, за 
якою минув строк позовної дав-
ності та яка перевищує суму, що 
становить 50 відсотків місячного 
прожиткового мінімуму, діючого 
для працездатної особи на 1 січня 
звітного податкового року (пп. 
164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Податкову 
декларацію про 
майновий стан  
і доходи також 

зобов’язані 
подавати:

— фізичні особи, які отримують 
доходи від підприємницької діяль-
ності (ст. 177 Кодексу); 

— фізичні особи, які здійсню-
ють незалежну професійну діяль-
ність (ст. 178 Кодексу);

— іноземці, які за результатами 
звітного року набули статус рези-
дента України мають відобразити 
у річній податковій декларації до-
ходи з джерелом їх походження в 
Україні та іноземні доходи (пп. 
170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодек-
су);  

— платники податку-резиденти, 

які виїжджають за кордон на по-
стійне місце проживання, не пізні-
ше 60 календарних днів, що пере-
дують виїзду (п.179.3 ст. 179 Ко-
дексу).  

Податкова знижка
Метою декларування доходів з 

фізичних осіб є не тільки сплата 
податку до бюджету, а й повер-
нення платникам з бюджету сум 
податку з доходів фізичних осіб 
надмірно сплаченого з їх заробіт-
ної плати у минулому податковому 
році.

Повернути частину податку на 
доходи фізичних осіб, сплаченого 
громадянами із заробітної плати, 
можна, зокрема, з метою реаліза-
ції права на податкову знижку.   

Податкова знижка для фізичних 
осіб — це документально підтвер-
джена сума  витрат платника по-
датку у зв’язку з придбанням то-
варів (робіт, послуг) у фізичних 
або юридичних осіб протягом звіт-
ного року, на яку дозволяється 
зменшення його  річного  доходу у 
вигляді заробітної плати, у випад-
ках, визначених Кодексом. 

Платники податку, які бажають 
скористатися правом на податко-
ву знижку за 2014 рік, повинні 
протягом 2015 року подати річну 
податкову декларацію та додаток 
6 (перелік сум витрат) до податко-
вої інспекції за місцем своєї по-
даткової адреси. 

Перелік витрат, дозволених 
до включення до податкової 
знижки, визначено у п. 166.3 ст. 
166 Кодексу.  У 2014 році серед 
жителів Тернопільського райо-
ну, найбільш “популярними” бу-
ли  витрати, пов’язані із спла-
тою коштів, на користь закладів 
освіти для компенсації вартості 
здобуття середньої професійної 
або вищої освіти такого платни-
ка податку та/або члена його 
сім’ї першого ступеня спорід-
нення, який не отримує заробіт-
ної плати. Водночас, слід за-
значити, що існують деякі обме-
ження права платників податку 
на отримання податкової зниж-
ки, зокрема, якщо платник по-
датку не скористався правом на 
нарахування податкової знижки 
за наслідками звітного податко-
вого року, то таке право на на-
ступні податкові роки не пере-
носиться. 

Способи подання 
декларації

Податкова декларація подаєть-
ся до податкової інспекції в один 
із таких способів за вибором плат-
ника податку: особисто платником 
або уповноваженою на це осо-
бою; надсилається поштою з по-
відомленням про вручення та з 
описом вкладення; засобами 
електронного зв’язку в електро-
нній формі з дотриманням умови 
щодо реєстрації електронного 
підпису у порядку, визначеному 
законодавством

При цьому поштове відправ-
лення слід здійснити не пізніше, 
ніж за десять днів до закінчення 
граничного терміну подання де-
кларації, встановленого статтею 
49 Кодексу, а при поданні в елек-
тронній формі — не пізніше закін-
чення останньої години дня, в 
якому минає такий граничний 
термін (п. 49.5 ст. 49 Кодексу).

 
За матеріалами відділу 

комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  

у Тернопільській області.

Декларацію подай — про бійців АТО подбай
Податкова — платники ●
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Новації ●

П’ятниця, 27 лютого 2015 року Податковий вісник
Коротко ●

Податковий розрахунок за 
оновленою формою 1-ДФ 
подаватиметься за підсум-
ками І кварталу 2015 року. 
На це звертає увагу голо-
вний державний інспектор 
відділу комунікацій Терно-
пільської об’єднаної ДПІ 
Павло Копча. 

Саме 1 квітня 2015 року набе-
ре чинності наказ Міністерства 
фінансів України від 13.01.2015 р. 
№ 4, яким затверджено форму 
Податкового розрахунку сум до-
ходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку (форма 
№ 1-ДФ) та Порядок заповнення 
та подання податковими агента-
ми Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплачено-
го) на користь фізичних осіб, і сум 
утриманого з них податку. 

“Платникам варто врахувати, 
що нова форма доповнена розді-
лом II: “Оподаткування процентів 
та військовий збір”. У ньому по-
трібно буде відображати загальні 
суми нарахованих та виплачених 
доходів, у вигляді процентів, ви-
грашів (призів) у лотерею, а та-
кож утриманого та перераховано-
го податку на доходи фізичних 
осіб. У рядку “Військовий збір” 
слід зазначити, крім сум нарахо-
ваних та виплачених доходів, за-
гальну суму нарахованого та пе-
рерахованого військового збору”, 
— зазначив Павло Копча. При 
цьому, у розділі II ф. № 1 ДФ по-
даткові агенти не будуть зазна-
чати відомості про фізичних осіб, 
яким нараховані такі доходи. 

З 1 квітня 
діятиме нова 
форма 1-ДФ 

Міністерством фінансів України 
видано наказ від 23.01.2015 № 13 
“Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Мініс-
терства фінансів України” (далі – 
наказ № 13), яким внесено зміни, 
зокрема, до форми податкової де-
кларації, уточнюючого розрахунку 
податкових зобов’язань у зв’язку з 
виправленням самостійно виявле-
них помилок, Порядку заповнення 
і подання податкової звітності з 
податку на додану вартість, за-
тверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 23 вересня 
2014 року № 966, (далі – наказ № 
966). 

Наказ № 13 набрав чинності з 
дня офіційного опублікування – 30 
січня 2015 року (опубліковано в 
Офіційному віснику України, 2015, 
№ 6). 

Враховуючи зазначене, з 1 бе-
резня 2015 року, починаючи за 
звітні періоди — лютий 2015 року 
та І квартал 2015 року, податкові 
декларації з ПДВ та уточнюючі 
розрахунки податкових 
зобов’язань з ПДВ у зв’язку з ви-
правленням самостійно виявлених 
помилок, подаватимуться за фор-
мами у редакції наказу №13. 

Ознайомитись з новою декла-
рацією та отримати необхідну ін-
формацію щодо її заповнення 
можна у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білець-
ка, 1, та за телефонами: 43-46-22 
та 43-46-10. 

Ірина ГАЛИЦЬКА,  
головний державний інспектор 

відділу звітності та надання 
адмінпослуг Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області.

Податкова 
декларація  

з ПДВ за лютий 
2015 року 

подаватиметься 
за новою 
формою 

Продовжують  
ховати мільйони

У січні 2015 року фахівцями по-
даткового аудиту Тернопільської  
ОДПІ проведено 23 документальних 
перевірки юридичних осіб з питань 
дотримання податкового та іншого 
законодавства. Усі перевірки були 
результативними, оскільки в окре-
мих суб’єктів господарювання вста-
новлено суттєві порушення через 
небажання ділитись з державою. 
Донараховано більш як 18,3 мільйо-
на гривень податків та штрафних 
санкцій, а це в 4 рази більше, ніж у 
січні минулого року. 

У боржників 
описується майно
Майже на 1,3 млн. грн. у 2014 

році та на 748 тис. грн. — у січні 
2015 року описано майна в подат-
кову заставу у боржників Тернопіль-
ського району, за якими рахується 
податковий борг. Впродовж січня 
платниками самостійно сплачено 
майже 804 тис. грн., щодо двох 
суб’єктів господарювання надісла-
но звернення до суду для надання 
дозволу на погашення більш як 860 
тисяч гривень за рахунок стягнення 
готівкових (безготівкових) коштів. 

Власники дорогих 
автівок поповнять 
місцеві бюджети

Змінами до Податкового кодексу 
України до складу майнових подат-
ків введено транспортний податок. 
Нагадаємо, що його платниками є 
фізичні та юридичні особи, в тому 
числі нерезиденти, які мають заре-
єстровані в Україні власні легкові 
автомобілі, які використовувалися 
до 5 років і мають об’єм циліндрів 
двигуна понад 3000 куб. см. Ставка 
податку встановлена з розрахунку 
на календарний рік у розмірі 25 000 
гривень за кожен такий легковий 
автомобіль. 

За попередніми даними Терно-
пільської ОДПІ, у 2015 році власни-
ки таких транспортних засобів по-
повнять місцеві бюджети міста та 
сільських (селищних) рад на 3 міль-
йони гривень. Левову частку, а це 
близько 2,5 млн. грн., отримає об-
ласний центр. 

Надходження 
зростуть майже 

у 40 разів
Суму 6,4 мільйона гривень над-

ходжень податку на нерухоме май-
но очікують “зібрати” впродовж 
2015 року до бюджету міста та 1 
млн. гривень — до бюджетів сіль-
ських (селищних) рад Тернопіль-
ського району. 

Змінами, внесеними до Податко-
вого кодексу, визначено, що 
об’єктом оподаткування для подат-
ку на нерухоме майно є об’єкт жит-
лової та нежитлової нерухомості, 
який перебуває у власності. У мину-
лому році такий податок сплачували 
лише за об’єкти житлової нерухо-
мості, його надійшло трохи більше 
176 тисяч гривень.

“Пульс” ДФС: 
(044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представни-

ки бізнесу, в тому числі і суб’єкти 
ЗЕД, мають можливість повідо-
мити про неправомірні дії або 
бездіяльність співробітників Дер-
жавної фіскальної служби керів-
ництво відомства та оперативно 
вирішити суперечливі питання, 
що виникають не тільки у сфері 
адміністрування податків, а й під 
час здійснення митного контро-
лю й митного оформлення. Но-
мер цілодобової телефонної лінії 
сервісу “Пульс” Державної фіс-
кальної служби (044) 284-00-07.

Понад 700 жителів Тернопо-
ля та Тернопільського райо-
ну подали декларації про 
доходи, отримані у 2014 ро-
ці. Сума задекларованих до-
ходів декларантами сягає 
майже 25 мільйонів гривень, 
а нарахована сума податко-
вих зобов’язань – 949 тисяч 
гривень.

Наразі найактивніше деклару-

ють отриману спадщину та про-
даж нерухомого майна. Із цих до-
ходів декларанти сплатять 434 та 
431 тисячу гривень податку на до-
ходи фізичних осіб відповідно. 

Є і перші декларанти-
мільйонери – доходи більше 1 
мільйона гривень задекларували 2 
громадян, це жителі як обласного 
центру, так і Тернопільського ра-
йону, на загальну суму 2,7 мільйо-
на гривень, до сплати ними визна-

чено 136, 7 тисяч гривень податку 
на доходи фізичних осіб. 

Піковим з точки зору кількості 
декларантів традиційно є бере-
зень та квітень. Отож, нагадуємо, 
що деклараційна кампанія трива-
тиме до 1 травня 2015 року. 

За матеріалами відділу 
комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у 
Тернопільській області.

Це важливо ●

Перші два мільйонери  
вже задекларували свої доходи

Як відомо, з початку січня 
цього року законодавцями 
розширено та відкореговано 
коло платників акцизного 
податку та перелік об’єктів 
оподаткування. Визначено, 
що його платниками є 
суб’єкти роздрібної торгівлі, 
які реалізують певні товари 
громадянам та іншим кінце-
вим споживачам для їх осо-
бистого некомерційного ви-
користання. 

Серед платників цього податку 
є ті, хто торгує тютюновими виро-
бами, тютюном та його промисло-
вими замінниками. Однак, на ці 
товари повинні встановлюватись 
максимальні роздрібні ціни. 

Максимальні роздрібні ціни 
(далі – МРЦ) на підакцизні товари 
(продукцію) встановлюються ви-
робниками або імпортерами това-
рів (продукції) шляхом деклару-
вання таких цін у порядку, вста-
новленому  Податковим кодексом 
України. Продаж суб’єктами гос-

подарювання у роздрібній торгівлі 
підакцизних товарів, зокрема тю-
тюнових виробів, на які встанов-
люються МРЦ, не може здійсню-
ватися за цінами, вищими за МРЦ, 
збільшені на суму акцизного по-
датку з роздрібної торгівлі таких 
підакцизних товарів. Ставка по-
датку встановлена в розмірі 5 від-

сотків. 
Тобто, до максимальної роз-

дрібної ціни (100%) додається 
акцизний податок з роздрібної 
торгівлі підакцизними товарами 
– 5 відсотків. Вартість тютюнових 
виробів, вище за яку не дозволе-
но їх реалізацію, можна отрима-
ти, помноживши МРЦ (вказану на 
пачці) на 1,05. 

З цим та іншими роз’ясненнями 
можна ознайомитися на офіційно-
му веб-порталі ДФС України у за-
гальнодоступному інформаційно-
довідковому ресурсі (це 
роз’яснення у категорії 116.04). 

Для отримання детальнішої ін-
формації з цього питання та щодо 
заповнення звітності звертайтесь 
у Центр обслуговування платників 
за адресою: вул. Білецька, 1, та 
за телефоном 43-46-10. 

Галина ОЛЕНИН,  
головний державний інспектор 

відділу комунікацій 
Тернопільської  

об’єднаної ДПІ.

Підакцизні товари ●

Продаж тютюнових виробів  
у роздрібній мережі: нюанси 

Звертаємо увагу суб’єктів госпо-
дарювання на те, що до граничного 
терміну подачі платниками уточню-
ючих розрахунків або заяв з метою 
застосування податкового компро-
місу залишилось 49 календарних 
днів. 

Податковий компроміс — режим 
звільнення від юридичної відпові-
дальності платників податків за за-
ниження податкових зобов’язань із 
податку на прибуток підприємств 

або податку на додану вартість за 
будь-які податкові періоди до 1 квіт-
ня 2014 року. 

Податкові зобов’язання суб’єкту 
господарювання доведеться спла-
тити до бюджету у розмірі 5 відсо-
тків від суми заниження податко-
вого зобов’язання. Інша частина, а 
саме 95 відсотків, вважається по-
гашеною за наслідками досягнен-
ня податкового компромісу. При 
цьому, штрафні санкції до платни-

ка податків не застосовуються, а 
пеня — не нараховується. Подат-
ковий компроміс розповсюджуєть-
ся виключно на факти заниження 
податкових зобов’язань з податку 
на додану вартість (у зв’язку із за-
вищенням податкового кредиту) 
та податку на прибуток (у зв’язку 
із завищенням витрат, що врахо-
вуються при визначенні об’єкта 
оподаткування).  Детальніше — у 
розділі “Податкові зміни — 2015” 

офіційного порталу Державної 
фіскальної служби України, а та-
кож у Центрі обслуговування плат-
ників Тернопільської об’єднаної 
ДПІ за адресою: вул. Білецька, 1, 
та за телефоном 43-46-17.

 
За матеріалами відділу 

комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у 

Тернопільській області.

На “компроміс” залишилось 49 днів
До речі ●

Відповідальний за випуск 
“Податкового вісника” —  

начальник відділу  
комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області 

Василь КАрПА.

Запитуєте — відповідаємо ●

Як нараховувати ЄСВ, якщо 
працівник частину місяця 
або повний місяць перебу-
вав у відпустці без збере-
ження зарплати?

Умови надання відпустки без 
збереження зарплати регламен-
туються розділом VІ Закону 
України “Про відпустки”. Стат-
тею 26 Закону визначено, що 
відпустка без збереження зарп-
лати може надаватися у зв’язку 
з сімейними обставинами та ін-
шими причинами на строк не 
більше 15 календарних днів на 
рік.

Якщо база нарахування єди-
ного внеску не перевищує роз-
міру мінімальної зарплати, вста-
новленої законом на місяць, за 
який нараховується зарплата у 
працівника, який перебуває у 
відпустці без збереження зарп-
лати, то сума єдиного внеску 
розраховується як добуток роз-
міру мінімальної зарплати та 
ставки єдиного внеску, встанов-
леної для відповідної категорії 
платника. 

Наприклад: зарплата праців-
ника у січні 2015 року (за непо-
вний місяць) складає 1100 грн. 
Нараховуємо єдиний внесок за 
ставкою 36,76 відс. (умовно) у 

розмірі 447,74 грн. (1218 грн. х 
36,76 відс.). Утримуємо єдиний 
внесок за ставкою 3,6 відс. у 
розмірі 39,60 грн. (1100 грн. х 
3,6 відс.). У випадку, якщо пра-
цівник, все ж таки, перебуває у 
відпустці без збереження зарп-
лати повний місяць (а це пору-
шення законодавства про пра-
цю, і роботодавець може бути 
притягнутий до адмінвідпові-
дальності), єдиний внесок не на-
раховується та не утримується, 
оскільки відсутня база для його 
нарахування. 

Фізична особа працює за 
основним місцем роботи на 
0,75 ставки. Зарплата – 1000 
грн. Як нарахувати єдиний со-
ціальний внесок?

Підприємство має нарахувати 
єдиний внесок, виходячи з міні-
мальної зарплати. При цьому 
утримання єдиного внеску здій-
снюється із фактично нарахова-
ної заробітної плати. А саме: 
нараховуємо ЄСВ за ставкою 
36,76 відс. (умовно) в розмірі 
447,74 грн. (1218 грн. х 36,76 
відс.). Утримуємо ЄСВ за став-
кою 3,6 відс. у розмірі 36 грн. 
(1000 грн. х 3,6 відс.).

Як нараховується та утри-
мується ЄСВ із зарплати осо-
би, яка працює за сумісни-

цтвом (неосновне місце робо-
ти)?

Якщо, умовно, зарплата су-
місника у січні 2015 року склала 
1100 грн. Тоді, нараховуємо ЄСВ 
за ставкою 36,76 відс. (умовно) 
в розмірі 404,36 грн. (1100 грн. 
х 36,76 відс.). Утримуємо ЄСВ за 
ставкою 3,6 відс. у розмірі 39,60 
грн. (1100 грн.).

Як нараховувати ЄСВ, якщо 
працівник не відпрацював по-
вний місяць з причини звіль-
нення?

У такому випадку вимоги про 
нарахування ЄСВ з мінімальної 
зарплати не застосовується. Для 
прикладу: працівник був звіль-
нений 9 січня 2015 року. При 
проведенні остаточного розра-
хунку йому нарахували зарплату 
в сумі 800 грн. Ставка ЄСВ у 
частині нарахувань – 37,26 % 
(умовно). Вимога по ЄСВ з міні-
мальної заробітної плати не за-
стосовується. Сума ЄСВ у час-
тині нарахувань дорівнюватиме 
298,08 грн. (800 грн. х 37,26 
відс.). 

Василь КАрПА,  
начальник відділу 

комунікаційТернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у 

Тернопільській області.

Нараховуємо єдиний  
соціальний внесок правильно
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число 2                                                          лютий, 2015
День за днем ●

Годинник 
історії

18, 20, 21 лютого 
Масові розстріли 

українців на Майдані 
в Києві (2014 рік). 
Міністерство охоро-
ни здоров’я України 
офіційно визнало  
77 смертей за 3 дні. 

Вічна пам’ять Героям України!

Лютий

Червоно-чорний календар 
пам’ятних дат для кожного 
українця. Радимо зберігати 
в серці та у домі на видноті 

впродовж усього життя

Березень кожного року — місяць осо-
бливий за ступенем духовної світо-
глядності та змістовності. Лінія життя 
українців на графіку координат круто 
піднімається від горизонту буденності 
до вертикалі духовності. У березневі 
дні цілими громадами звіряємо своє 
життя за Шевченком. 

За словами Степана Бандери, вчення 
Христа і художній світ Шевченка — два неви-
черпні джерела, з яких кожен може зачерпну-
ти стільки, скільки душа його здатна вмістити. 
До цих джерел національної сили і наснаги 
припадають усі свідомі українці. Та задавне-
ною національною бідою є те, що впродовж 
двох століть не вдається сповнити заповіти 
Кобзаря.

Чому? Бо це завдання в природний і лег-
кий спосіб можна вирішувати тільки в націо-
нальній державі. На жаль, такої не маємо по 
суті. Влада зайнята проблемами власного 
збагачення. Політикум, навіть дуже патріотич-
ний, заворожений мріями про посади і ман-
дати. Народ зраджений лукавими вождями і 
загнаний у глухий кут голодного і безпросвіт-
ного виживання. 

Є ще одна проблема, пов’язана із долу-
ченням українців до творчості Шевченка, у 
якій сконденсована свідомість, душа і дух 
України, закодовані в разюче чітких і яскравих 
образах і словесних формулах, доступних для 
українців усіх часів і епох, поколінь і станів. Це 
— проблема фальсифікації його творчості. 

За царя твори Кобзаря, як і українську мо-
ву, просто забороняли. У радянський час 
спадщину Шевченка вже не забороняли, зате 
старанно фальсифікували з метою сприміти-
зувати його творчість до завдань, відповідно, 
імперської, згодом комуністичної ідеології. Це 
ще дотепер не викорінено ані з нашого шев-
ченкознавства, ані зі свідомості народу. 

Шевченко в найдоступнішій для цілого на-
роду досконалій художній формі сформував, 
розвинув та обґрунтував національну ідею 
українського народу — ідею власної націо-

нальної держави “В своїй хаті своя й правда, 
і сила, і воля”. Він дав українцям три найвищі 
ідеали-орієнтири, звіряючись за якими ні 
окрема людина, ні ціла нація ніколи не 
зіб’ється з правдивого шляху:  Бог, Україна, 
Свобода. Шевченко невтомно і довго працю-
вав над тим, щоб спочатку ідейно озброїти 
народ, пробудити його національну свідо-
мість і гідність, а лише потім закликає його до 
повстанської сокири. Він розумів: народ, 
озброєний сокирою, шаблею чи гвинтівкою, 
але не озброєний ідеєю національної свобо-
ди і державності, дуже легко може стати 
жертвою політичної демагогії і, або буде пе-
ренацілений із чужинських тронів на сусідову 
комору, або боротиметься за реалізацію не 
своєї, а чужої мети.

Якщо українці колись таки прочитають 
справжнього Шевченка, усвідомлять і викона-
ють його заповіти, то з України голос Шев-
ченка зможуть почути інші грабовані та дена-
ціоналізовані народи. А це — крах усіх планів 
жерців Мамони, які зазіхають на світове пану-
вання. А також крах антилюдської кремлів-
ської імперії. Українцям можна відібрати все, 
але доки вони пам’ятають Святе Письмо і 
“Кобзар” — українська нація незнищенна. 

Шевченко — з категорії вічності. Його геній 
творив і творить тих, для кого боротьба за 
українську національну державу, за втілення 
його заповітів, за кращу долю народу — свята 
мета, яка вища за життя. З Шевченком — пе-
реможемо. Хай допоможе нам Бог!   

Любов ДУЛІБ’ЯНИК.
25 лютого
Народився Лесь  

Курбас (1887 рік) україн-
ський режисер, актор, 
теоретик театру, репре-
сований, розстріляний 
режимом (1937 рік). 
Реабілітований (1957рік).

30 березня
Помер Дмитро  

Донцов (1973),  
український філософ,  
теоретик українського  
інтегрального націона-
лізму.

9 березня
Народився Тарас 

Шевченко (1814),  
геніальний україн-
ський поет, драма-
тург,  художник,  
громадський діяч.

5 березня 
Загинув у бою Голо-

вний Командир УПА  
Роман Шухевич (1950).

20 лютого 
День вшанування пам’яті Героїв  

Небесної Сотні.

20 березня
Народився Іван 

Мазепа (1639),   
гетьман Війська  
Запорозького.

15 березня
Проголошено самостійність Карпатської 

України (1939).

10 березня 
Помер Тарас Шевченко (1861).

Березень

25 лютого 
Народилася Леся  

Українка (Лариса Петрівна 
Косач) (1871 рік), україн-
ська поетеса, громадський 
діяч.

Шевченко — незаперечний  
Батько України

Наш “Вісник подільського націоналіста” чи 
не єдине на сьогодні на рідних теренах ви-
дання українських націоналістів. Друкуємось у 
“Подільському слові” — газеті, читачем якої 
найперше є інтелігенція Тернопільського  
району. Сподіваємось, що вчителі, яким за-
вжди ввірялися дитячі душі для виховання та 
науки, черпатимуть із нашого “Вісника” на-
снагу для власних душ та для патріотичного 
виховання молоді, отримуватимуть правдиву 
інформацію з історії України та Тернопілля 
для подальшого розповсюдження. Кому, як 
не вчителю, кому, як не священику, промов-
ляти нині до людей?! Знання та віра здатні 
творити і боротися.  

 Хочемо нагадати і собі, і всім краянам  
історію творення легендарної ОУН, наперед 
засвідчивши думку про назріваючу необхід-
ність єднання всіх дієвих націоналістичних 
організацій сьогодні в Україні для очолення 
дальшої переможної боротьби українського 
народу.  

ОУН створена через Конгрес українських 
націоналістів 28 січня-3 лютого 1929 року. 
Це був Конгрес, бо зібралися різні, але ді-
єві і справді націоналістичні об’єднання 
(УВО, ГУНМ, ЛУН, СУНМ), які мали спільну 
оцінку минулого, спільне бачення сьогоден-
ня та спільну візію майбутнього України, і 
яким для реалізації спільної мети був по-
трібний єдиний керівний центр і єдина орга-
нізація. Адже організація не тільки згурто-
вує, але й множить сили її учасників. Нова 
організація творилася в умовах розшмато-
ваної чотирма окупантами та розчарованої 
в різнопартійщині України… Конгрес пере-
ріс у перший установчий Великий Збір, у 
результаті роботи якого 2 лютого було при-
йнято Постанови Конгресу і Устрій (Статут) 
ОУН, обрано Головою проводу полковника 
Євгена Коновальця і створено Провід Укра-
їнських Націоналістів. У суспільному житті 
України з’явилася якісно нова ідейно-
політична, націоналістична, державницька, 
понадпартійна,  всеохопна, радикальна, ре-
волюційна, орденського типу, нелегальна 
організація — ОУН, якій судилося відіграти 
виняткову роль у бутті української нації.

ОУН стала якісно новою і надзвичайно 

ефективною формою організації національно-
революційної боротьби окупованого народу: 
витворила якісно нову систему національного 
людинотворення — на засадах християнства 
та ідеології українського націоналізму. Тисячі, 
сотні тисяч українців завдяки цій системі ста-
ли справжніми високоідейними лицарями без 
сумніву, докору і страху, незламними воїнами 
Української Національної Революції, явили 
світові безприкладний особистий і масовий 
героїзм.

ОУН вчила, що нація не отримає нічого, 
якщо буде боротися тільки за щось, а не за 
все…

ОУН з вересня 1939-го року буквально 
стала “всім для всіх” у суспільно-політичному 
житті українців, передусім західних. 

Усе це необхідне українцям нині… Осо-
бливо Конгрес націоналістів. Єднання укра-
їнців в єдину силу з народних націоналістич-
них організацій (ОУН, “Свобода”, “Правий  
сектор”…), незважаючи на можливі амбіції 
очільників організацій. Україна в нас одна! У 
1929 році всі дієві націоналістичні об’єднання 
змогли зорганізуватися в єдину силу.  

ОУН продемонструвала вищу міру полі-
тичної мудрості та відповідальності, для якої 
ідея нації — понад усе, понад інтереси 
власно-партійні, тим більше, інтереси влас-
ного гаманця. Необхідно засвідчити органі-
заторську та провідницьку спроможність но-
вої націоналістичної сили, яка згуртує в своїх 
лавах усіх не спаплюжених націоналістів і, 
залишаючись становим хребтом та провід-
ною силою національно-визвольного руху 
сьогодні, створить новий коаліційний керів-
ний орган у державі, без отаманщини, міц-
ний як кулак, згуртований на фронтах. 

Нове покоління, яке вибороло Україну на 
Майдані і захищає на Східному фронті, здат-
не привести Україну до перемоги над Мо-
сквою і плекати справедливий суспільний 
лад для власного народу.

Політична безпорадність учора, порожні 
популістські наради, фальшиві імпрези,  
внутрішня гризня кількісно знизили рівень 
довіри суспільства до демократично-
націоналістичних політичних сил, але вони 
матимуть шанс очиститись у спільній  

боротьбі, повторно переродитися і трудити-
ся на благо святої України. Особливо це сто-
сується чесних, дієвих націоналістичних ор-
ганізацій ОУН, “Свободи” та “Правого секто-
ра” в регіонах. Ситуація в Україні критична: 
народ животіє, ледве зводячи кінці з кінцями, 
але це не є перешкодою для збагачення олі-
гархічних кланів; українські землі крок за 
кроком здають ворогу; тисячі смертей — ніх-
то не несе відповідальності; агресор насту-
пає, а в нас тільки формується армія; багато 
очільників владних структур — зрадники 
України.

Чужорідна антиукраїнська влада, коруп-
ція, кумівство, отаманщина, патологічна ба-
гатопартійність (на сьогодні 178 партій в 
Україні), політичне шахрайство, загроза нео-
колоніалізму і глобалізації, небезпека втрати 
незалежності і державності України — ось 
нинішні суспільно-політичні реалії. Та україн-
ці — мудрі, і кардинальні зміни на користь 
українського народу не забаряться.  

Згуртувати народ доведеться зрілим бор-
цям, здатним вивести українців зі стану зне-
віри, консолідувати наш пошматований і де-
зорієнтований політикум, точніше, те, що від 
нього залишилося, — актуальні завдання  
для нових провідників нації. Доведеться тво-
рити нову, революційну, націоналістичну 
програму національного державотворення, 
щоб вберегти Україну від розчинення в сві-
тових політично-економічних трендах.

Нація з такою масовою героїчною історі-
єю боротьби має посісти гідне місце серед 
вільних націй у світі, а не опинитися в пере-
ліку тих, долю котрих  вирішують чужинці.

Ганебне  сьогодення і вихід із нього буде 
освічено спалахом праведного прозріння на-
роду.  І засвітить той вогонь потуга Чину Ли-
царів.

Я ще не знаю, як зватиметься організація, 
ще не засяяли належним чином імена про-
відників України у майбутнє, але навиком 
чуття серця вже відчуваю — Бог приготував 
для нас обновлене добірне гроно борців-
справедливців, у серцях котрих — Бог і  
Україна.

Любов ДУЛІБ’ЯНИК.

Великі українці ●

Основи державності ●

Нація є. Де провідник?
Згуртувати народ доведеться зрілим борцям, здатним вивести українців зі стану 

зневіри, консолідувати наш пошматований і дезорієнтований політикум, точніше —  
те, що від нього залишилося, — актуальні завдання для нових провідників нації
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Портрети з війни ●Віхи історії ●

В історії України є національ-
ні герої, прізвищами яких 
окреслювались і в постатях 
яких уособлювалися цілі епо-
хи боротьби українців за 
власну державу. Це – Іван 
Мазепа, Симон Петлюра, 
Степан Бандера… Їхні імена 
окупанти України піддавали 
анафемі, вилучали з підруч-
ників історії, їх називали 
зрадниками і ворогами укра-
їнського народу. Але ні вто-
пити у фальші, ані викорени-
ти їх світлі образи зі свідо-
мості нації так і не змогли.

Іван Мазепа - Гетьман Війська 
Запорозького, голова козацької 
держави на Лівобережній (1687–
1704) і всій Наддніпрянській Укра-
їні (1704–1709).  Після обрання 
гетьманом намагався відновити 
авторитет інституту гетьманства в 
Україні. Перебуваючи під патрона-
том московського царя Петра I, 
проводив курс на відновлення ко-
зацької держави Війська Запороз-
ького з кордонами часів Хмель-
ниччини. 

Радянська історіографія вине-
сла такий вирок І.С.Мазепі: зрад-
ник свого народу і Росії. І зрозумі-
ло чому: імперія не допускала на-
віть будь-яких натяків про можли-
вість існування незалежної, вільної 
України. Гетьмани України, окрім 

Богдана Хмельницького, на думку 
царя Петра, були ніким іншим, як 
“ворами и изменщиками”.  Вчи-
таймося в слова Івана Мазепи: “Та 
й що ж то за народ, коли про свою 
користь не дбає і очевидній не-
безпеці не запобігає? Такий народ 
неключимістю своєю подобиться 
воістину нетямущим тваринам, од 
усіх народів зневаженим” 

Викарбуємо його слова на на-
шій броні сьогодні:

“Самопали набувайте,
Острих шабель добувайте,
А за волю, хоч умріте,
І вольності бороніте.
Нехай вічна буде слава —
Же през шаблю маєм права!”
Ще при житті  Мазепи ім’я його 

було оповите міфами. А по смерті 
і досі, навіть із амвонів церкви, все 
ще лунають анафеми. Мазепа жи-
ве.

Нам століттями намагались 
“вдовбати” теорію про плідність 
співпраці українців і росіян у по-
будові Російської імперії. А Іван 
Мазепа будував аж ніяк не Росій-
ську імперію, а незалежну Україн-
ську державу, і мислив він її, як 
суб’єкт міжнародних відносин, по-
туга якого спиралася б на найваж-
ливіші геополітичні фактори. Ось 
саме чому московська церква і 
держава так ненавидять Мазепу. А 
ми – любимо і бережемо пам’ять 
про нього.

Коротко  
про Мазепу…

Перечитуймо Лесю Україн-
ку. У виснаженому сухота-
ми тілі клекотів та боровся 
нездоланний дух. Ідеї її по-
етичних творів актуальні 
нині як ніколи.

 “Хто визволиться сам, той  
буде вільний, хто визволить  
кого, в неволю візьме”. (“Осіння 
казка”)

 … Зненацька проміння ясне
Од сну пробудило мене, —
Досвітні огні засвітили!

Досвітні огні переможні, 
урочі,

Прорізали темряву ночі,
Ще сонячні промені сплять, —
Досвітні огні вже горять,
То світять їх люди робочі.

Вставай, хто живий, 
в кого думка повстала!

Година для праці настала!
Не бійся досвітньої мли, —
Досвітній огонь запали,
Коли ще зоря не заграла…

(“Досвітні огні”).
… Гетьте, думи, ви хмари

 осінні! 
Тож тепера весна золота! 
Чи то так у жалю, в голосінні, 

Проминуть молодії літа? 
Ні, я хочу крізь сльози 

сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть думи сумні! 
Я на вбогім сумнім перелозі 
Буду сіять барвисті квітки, 
Буду сіять квітки на морозі, 
Буду лить на них сльози гіркі. 
І від сліз тих гарячих розтане 
Та кора льодовая, міцна, 
Може, квіти зійдуть,

 і настане 
Ще для мене весела весна. 
Я на гору круту крем’яную 
Буду камінь важкий підіймать, 
І, несучи вагу ту страшную, 
Буду пісню веселу співать…
 (“CONTRA SPEM SPERO!”)

Потуга пророчого Божого ду-
ху притаманна кожному талано-
витому поету та філософу. Ра-
димо перечитувати Тараса Шев-
ченка, Івана Франка, Лесю 
Українку, досліджувати праці 
Степана Бандери, Ярослава 
Стецька, Дмитра Донцова. У на-
ступному числі “Вісника поділь-
ського націоналіста” аналізува-
тимемо глибину теорії інте-
грального націоналізму Дмитра 
Донцова. 

До джерел ●

Перечитуймо  
Лесю Українку,  

читаймо Донцова…

Пам’ятник гетьману Івану Мазепі на території Національного 
архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” 

(автори: скульптор Г. Єршов, архітектор В. Павленко). 

Хід кожної війни ви-
значають бойовий дух, 
а також забезпечення 
бійців технікою, збро-
єю, побутовими реча-
ми. Вже цілий рік укра-
їнська армія фактично 
тримається на волон-
терах, оскільки дер-
жава не в змозі, або, 
що ще гірше, не хоче 
підтримувати боєздат-
ність Збройних сил 
України, зокрема, в 
зоні АТО.

Стверджуємо так, тому 
що у цьому ми пересвідчи-
лися на власних спостере-
женнях. На схід, у зону АТО, 
нас поїхало 19 осіб, зокре-
ма, ротаційна група “Право-
го сектора”, чиї позивні 
“Сніг”, “Капрал”, “Блек”, 
“Сас”, “Марік”, “Батя”, “Біл-
ка” та волонтерська група у 
складі Степана Трояна, о. 
Євгена Влоха (смт. Мику-
линці Теребовлянського 
району), о. Андрія Козака 
(с. Заздрість Теребовлянського ра-
йону), тернополяни Василь Обле-
щук, Євген Філь, Іван Сута, Сергій 
Ліпянін, Богдан Рокочий, Микола 
Попович (с. Космач, Івано-
Франківська область), Валерій 
Малькін (м. Київ), Ярослав Футерко 
(м. Бережани), водій Борис Бозна-
ховський (ТзОВ “Бровар”).

 Виїхали із Микулинців 26 січня, 
священики благословили нас на 
добру дорогу і щасливе повернен-
ня. Дорога стелилася важко. І ось 
нарешті ми у Дніпропетровській об-
ласній клінічній лікарні ім. І. Мечни-
кова, де провідали командира До-
бровольчого Українського Корпусу 
“Правий сектор” Дмитра Яроша, 
знаючи, що він нещодавно отримав 
важке поранення. На його думку, 
задля перемоги українська армія 
має перейти на натівські стандарти, 
освоїти їх стратегію й тактику, 
озброєння. Особливо запам’яталася 
його розповідь про оборону доне-
цького аеропорту та Пісків. “Право-
му сектору” ми передали теплові-
зор і радіостанцію “Оріон”.

 Наша наступна зупинка – база 
“Правого сектора”. Тут залишилася 
боронити Україну група наших бій-
ців. Зустрілися з побратимами – ко-
мандиром роти “Гатилом”, голо-
вним командиром ВО “Тризуб”  
ім. С. Бандери “Летуном”, комбатом 
5-го батальйону “Чорним”. Решта 
наших бійців залишилася поблизу 
Маріуполя, де у ратних буднях гар-
тується окрема 8 рота “Правого 
сектора” “Аратта”.

 За рік війни бійці “Правого сек-
тора” стали визнаними і авторитет-
ними в колі  військовослужбовців 
ЗСУ. Набувши військового досвіду у 
запеклих боях, виходячи із них з мі-
німальними втратами, заслужили 
велику повагу всього українського 
народу. Вже за два дні подорожі ми 
прибули на передову, де за 3 км 
розташовані російські війська. Во-
рога ми бачили через оптичний 
приціл. З болем споглядали першу 
лінію оборони – покинутий місцеви-
ми жителями Маріуполь, зруйновані 
обстрілами російських військ оселі. 
Ніч ми провели у бліндажі серед по-
братимів. Артобстрілу цього дня не 
почули, адже неподалік перебувала 
місія ОБСЄ. 

Враження переповнювали нас, 
насамперед вражав нескорений дух 
українських бійців, їх переконаність 
у нашій перемозі і готовність задля 
цього віддати своє життя. Вони до 
півночі спілкувалися з нашими свя-
щениками, прагнули виговоритися, 
поділитись своїми проблемами, 
розповісти про те, що накипіло на 
душі. Наші побратими – вояки ЗСУ, 
“Правого сектора” – ділилися свої-
ми думками про Іловайський котел, 
Донецький аеропорт, огріхи у по-
стачанні, озброєнні та про окремих 
“мудрих”, “жертовних” та “високо-
професійних” воєначальників. Це 
була велика і щира сповідь, яка, 
сподіваємось, запам’ятається їм та 
нам на все життя. Ми прийшли до 
спільної думки про необхідність за-
провадження в армії інституту капе-
ланства, адже спільна молитва 
здатна зцілювати душі, гартувати 

дух воїнів. 
На передову ми їхали не з по-

рожніми руками. Наші священики 
передали командиру розвідуваль-
ного взводу грошову допомогу, яку 
він привселюдно розподілив поміж 
усіма бійцями. У нас росло переко-
нання, що фронт потребує суттєвої 
допомоги. Про елементарні побуто-
ві умови та гігієну, грошове забез-
печення наших захисників має по-
дбати насамперед керівництво 
ЗСУ. 

...Ось вже Маріуполь, який  є 
стратегічним форпостом оборони, 
оскільки ворог прагне захопити су-
хопутний коридор до Криму. Нині 
терористичні угрупування з допо-
могою Росії накопичують сили, пе-
ріодично обстрілюють передмістя, 
готуються до майбутнього наступу. 
Ось чому слід всіляко посилювати 
засоби військового захисту та обо-
рони міста.

Маючи певний військовий до-
свід, ми зауважили нечітке виконан-
ня інструкцій щодо перепускного 
режиму на блокпостах 3-ої, 2-ої та 
1-ої лінії пропуску. Це недопустимо, 
адже відомо, що ближче до зони 
АТО частіше проявляються вияви 
сепаратизму серед місцевого на-
селення. Критична точка – це при-
фронтова смуга. Тут спостерігаєть-
ся вже певна відкрита форма не-
приязні до присутності українських 
військ, яка, на жаль, не отримує на-
лежної оцінки правоохоронних ор-
ганів. Тому, на наше переконання, 
саме тут насамперед має проводи-
тися предметна роз’яснювальна та 
попереджувальна робота. Слід та-
кож якнайшвидше подбати про ви-
бори до органів місцевого самовря-
дування. 

Спостерігалося і те, що подеку-
ди середній командний склад вій-
ськовиків професійно більш підго-
товлений, ніж керівний. Були свідка-
ми недостатньої підготовки бійців 
ЗСУ, яких одразу після вишколів на-
правляють у зону АТО. Тому слід 
посилити теоретичну, а ще більше 
практичну підготовку, яка має бути 
максимально наближеною до бойо-
вих умов. На жаль, і військово-
технічне забезпечення явно недо-
статнє для виконання завдань на 
полі бою. Були свідками, коли міс-
цева влада була нездатною забез-
печити ефективне керування в на-
селених пунктах, прилеглих до зони 
АТО. Трапляються подекуди випад-
ки саботажу та корупції.

Як мовиться, зло породжує ще 
більше зло. Проте, кожна війна має 
свій початок і свій кінець. Однак, і 
після її завершення залишаються 
глибокі рани: загублені людські 
життя, поранені мирні жителі, зруй-
новані домівки, екологічна ката-
строфа. А ще залишаються значні 
заміновані території, які можуть 
призвести до нових людських втрат. 
Тому про вирішення цього комплек-
су проблем слід подбати вже сьо-
годні.  

Відомо, що нині боєздатність 
української армії значною мірою 
тримається на допомозі волонтер-
ських організацій та органів місце-
вого самоврядування. Зокрема, у 
цій поїздці  священики Микулинець-

кого деканату УГКЦ  передали на-
шим воякам одяг, обігрівальні при-
строї, тепловізор, генератори, біно-
клі, продукти харчування та теплий 
одяг. Хочу назвати й інших благо-
дійників. Церковна місія “Віфлеєм” 
(Леся Дубілевська) передала про-
дукти харчування, шкарпетки, На-
талія Колодій – маскувальні халати, 
ТОО НСЖУ – книги “Тарас Шевчен-
ко у пам’яті поколінь”, ТОО Україн-
ської спілки ветеранів Афганістану 
– “Підручник бійця територіальної 
оборони”, Микола Письменний – 
шкарпетки. 

Керівник “Бровара” Степан Тро-
ян від колективу передав бійцям 
тепловізори, каски, бронежилети, 
радіостанції “Оріон”, одяг та про-
дукти харчування. Монахи Колодіїв-
ського монастиря (Підволочиський 
район) передали розвідвзводу ЗСУ, 
яким командує наш земляк “Кеп”, 
автомобіль УАЗ.

Користуючись нагодою, вислов-
люю щиру вдячність представникам 
влади та підприємцям, які допомо-
гли нам у цій поїздці пальним:  
Іванові Крисаку, Василю Ясинов-
ському, Олегові  Боберському, Оле-
гові Фарині, Михайлові Ратушняку, 
Петрові Ландяку та Олегові  Кара-
ванському.

На передовій стали свідками 
зворушливої історії. Командир роз-
відгрупи “Кеп”, повернувшись з Іс-
панії, на війну пішов разом із сином. 
Обоє вважають своїм обов’язком 
захищати Батьківщину. “Мене в цій 
війні, – каже він, – обурює не стіль-
ки агресія Путіна, а бездіяльність та 
зрадливість наших головнокоман-
дувачів. Зараз вони домовляються з 
Кремлем, не усвідомлюючи, що чи-
нять лише гірше. Якби ми раніше 
пішли в активний наступ, а під Іло-
вайськом нас не зрадили деякі наші 
генерали, ми уже б закінчили війну. 
Тепер це зробити дуже важко. Та 
все ж я вдячний долі, бо мені до-
велось зустріти багато чудових лю-
дей, які тепер мені – як сім’я. Мене 
вразило, як місцеві жителі, ризику-
ючи життям, вивозили на власних 
автомобілях поранених бійців із зо-
ни бойових дій. Для мене — це най-
вищий вияв соборності нашої дер-
жави”.

Поїздка в зону АТО збагатила 
певним досвідом. Сьогодні терміно-
во потрібно вносити зміни до вій-
ськових статутів. Так можна уникну-
ти багатьох помилок та зайвих 
втрат. Недопустимо, скажімо, щоб 
працівники СБУ проводили перевір-
ку з тим, щоб бійці мали не більше 
чотирьох магазинів до автомата, а 
також вилучали військові трофеї. 

Переконалися і в тому, що так 
звана російська гуманітарна допо-
мога – це наслідок безхребетної, а 
іноді й злочинної політики україн-
ської влади. І ще одне. Громадська 
думка вимагає: політики, депутати 
різних рівнів та їхні повнолітні діти 
мають, так би мовити, понюхати по-
роху, побувати на передовій, відчу-
ти на власному досвіді умови, в 
яких живуть і несуть ратну службу 
справжні захисники України. 

 
Євген ФІЛЬ, “Афганець”.

Жертовність бійців  
та волонтерів творить один  
фронт — перемогу України

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова  
ротаційна група “Правого сектора” та волонтери відвідали  

командира Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”,  
народного депутата України Дмитра Яроша.
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Державне підприємство “Україн-
ський дитячий центр “Молода гвар-
дія” в м. Одеса – дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку, в яко-
му діти беруть участь у виховних, 
патріотичних, оздоровчих, 
розважально-ігрових програмах, 
спортивних змаганнях, всеукраїн-
ських фестивалях, набувають досві-
ду громадської діяльності та спілку-
вання з однолітками з різних регіо-
нів України. 

До “Молодої гвардії” приймають 
дітей віком: у період з вересня до 
середини травня – від 8 до 16 років; 
у період із середини травня до ве-
ресня – від 7 до 16 років. Путівки до 
“Молодої гвардії”, придбані за раху-
нок бюджетних коштів, надаються 
безоплатно або з частковою опла-
тою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків 
вартості путівки, яка сплачується за 
рахунок батьків або інших джерел, 
не заборонених законодавством, за 
визначеною Міністерством соціаль-
ної політики України квотою. 

На безкоштовні путівки мають 
право:  діти-сироти, діти, позбавле-
ні батьківського піклування, діти-
інваліди за відсутності медичних 
протипоказань та здатні до само-
обслуговування, діти, батьки яких 
загинули від нещасних випадків на 
виробництві або під час виконання 
службових обов’язків, діти із мало-
забезпечених сімей, сім’ї яких від-
повідно до законодавства одержу-
ють державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям, діти, які 
перебувають на диспансерному об-
ліку, діти, батьки яких перебувають 
у зоні АТО. 

З приводу оздоровлення дітей 
звертатись у сектор молоді та спор-
ту Тернопільської районної держав-
ної адміністрації за тел. 43-58-30.

Оздоровлення 
дітей у “Молодій 

гвардії”

Тернопільська районна держав-
на адміністрація інформує про те, 
що Фонд “Монсанто” оголошує чер-
говий раунд конкурсу соціальних 
проектів для сільських громад.

До участі у цьому грантовому 
конкурсі запрошуються громадські 
організації з пропозиціями проектів 
за такими напрямками: надання ба-
зової освітньої підтримки, спрямо-
ваної на покращення освіти в аграр-
них громадах (в тому числі, за раху-
нок підтримки шкіл, бібліотек, нау-
кових центрів, навчальних програм 
для фермерів та академічних про-
грам, які збагачують чи доповнюють 
шкільні програми); забезпечення 
критичних потреб громадян (за ра-
хунок розвитку продовольчої без-
пеки, санітарії, доступу до чистої 
води, громадської безпеки та інших 
різноманітних місцевих потреб).

Проектні пропозиції не повинні 
мати жодного зв’язку з комерцій-
ною діяльністю компанії “Монсан-
то”. Прогнозована тривалість про-
ектів може бути розрахована як на 
12 місяців, так і на кілька років. Мі-
німальний розмір гранту становить 
25 тис. дол. США.

Для того, щоб отримати запро-
шення для подання заявки, необхід-
но надіслати опис організації та ко-
роткий опис проекту англійською 
мовою за допомогою он-лайн фор-
ми на сайті Фонду “Монсанто” 
(http://www.monsantofund.org/
about/contact). У разі зацікавлення у 
підтримці вашої проектної пропо-
зиції представник Фонду надасть 
код запрошення, який необхідно 
буде ввести під час подання заяв-
ки.

Форма заявки та інструкція до її 
заповнення (на англійській мові) 
знаходиться за посиланням: http://
www.monsantofund.org/grants/
international у рубриці “Preview 
Application”. Крім того, заявники по-
винні надати підтвердження прове-
дення нещодавнього зовнішнього 
аудиту фінансів організації за стан-
дартами, прийнятими у Сполучених 
Штатах Америки.

Наталія ВОЛОШИН,  
начальник управління відділу 

економічного розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Проекти  ●

Сільським 
громадам

Служба 101 ●

Щорічно з настанням теплої 
погоди рятувальникам дово-
диться стикатися з пробле-
мою весняних підпалів сухої 
трави. Великої гостроти ця 
проблема набула на Терно-
пільщині. 

Мешканці Тернопільського ра-
йону продовжують проявляти 
безпечність при поводженні з 
вогнем на присадибних ділянках, 
дачах, а також під час відпочинку 
в лісових зонах. Лише за минулий 
тиждень на території району ви-
никло 7 таких пожеж, внаслідок 
яких державі завдано матеріаль-
них збитків на суму майже 150 
тис. грн. 

Часто випадки неконтрольова-
ного горіння виникають неподалік 
лісових масивів, поблизу жилих 
будівель і, навіть, АЗС. Громадя-
ни не усвідомлюють, що це несе 
загрозу займання житлових бу-
динків, господарських будівель. 
Невинне, на перший погляд, спа-
лювання може призвести до ве-
ликих пожеж, загибелі людей, 
свійських та диких тварин.

Вогонь, який швидко розпо-
всюджується в суху погоду, мо-
же перекинутись на зелені на-
садження та прийняти загрозли-
вих розмірів, переходячи в лісові 
та торф’яні пожежі. Якщо горить 
суха рослинність на полях, через 
які проходять високовольтні лінії 
електропередач, постає нова 
загроза: дим і вогонь — напів-
провідники і за відповідних умов 
здатні стати причиною коротко-
го замикання ЛЕП, що несе за 
собою руйнівні наслідки для 
промисловості та цілих населе-
них пунктів. Дим від вогнищ у 
туманні дні може утворювати 
смог і надовго зависати у пові-
трі. В цьому випадку погіршуєть-
ся видимість на дорогах, що 
призводить до збільшення час-
тоти ДТП та інших надзвичайних 
ситуацій.

Вогняна стихія не лише погли-
нає все живе на своєму шляху. 
Шкода від спалювання сухої тра-
ви, листя та інших рослинних за-
лишків різностороння, адже має 
багато негативних наслідків. На 
превеликий жаль, люди рідко на-
дають цьому ваги.

Окрім безпосередньої загрози 
людському здоров’ю, спалювання 
листя і сухої трави завдає шкоду 
природі.  На природних луках, 
відкритих ділянках і газонах во-
гонь знищує насіння і коріння 
трав’янистих рослин, пошкоджує 
нижні частини дерев і кущів та 
верхні частини їх коріння. У лісо-
господарських регіонах – це по-
вне знищення лісу, яке супрово-
джується значними матеріальни-
ми втратами.

Спалюючи рослинні залишки, 
більшість громадян не усвідомлюэ, 
що чинить протизаконно. За ви-
палювання сухої рослинності ст. 
245 Кримінального Кодексу Укра-
їни передбачено адміністративну 
відповідальність. 

За матеріалами 
Тернопільського районного 

відділу управління ДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Не паліть 
сухої трави

Лілія МАКУХ,  
провідний спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління соціального захисту 
населення Тернопільської 

райдержадміністрації.

Відповідно до Постанови КМУ 
від 23.04.2012 р.№356 „Про вста-
новлення мінімальних норм забез-
печення населення твердим пали-
вом і скрапленим газом та гранич-
них показників їх вартості для на-
дання пільг і житлових субсидій з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам” та  Постанови КМУ від 
27.08.2014р. “Про схвалення Про-

гнозу економічного і соціального 
розвитку України на 2015 рік та 
основних макропоказників еконо-
мічного і соціального розвитку 
України на 2016 і 2017 роки та ви-
знання такими, що втратили чин-
ність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України”(зі змінами) за-
тверджено натуральні норми за-
безпечення населення твердим 
паливом і скрапленим газом, від-
повідно до яких населенню нада-
ються пільги готівкою для відшко-
дування витрат на їх придбання за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у 
межах мінімальних норм та визна-
чено граничні показники їх вартос-

ті у 2015 році: одна тонна твердого 
палива – 1219,48 гривень та один 
балон скрапленого газу – 156,45 
гривень на домогосподарство на 
рік.

Для  призначення пільг з при-
дбання твердого палива і скрапле-
ного газу жителям району необхід-
но звернутись до управління соці-
ального захисту населення або до 
сільських, селищних рад за зареє-
строваним місцем проживання з 
відповідною заявою, до якої нада-
ти довідку про наявність у житло-
вому приміщенні пічного опалення 
та/або кухонного вогнища на твер-
дому паливі та довідку про склад 
сім’ї.

Пільги на придбання твердого палива 
та скрапленого газу у 2015 році

Тарас ЖУК,  
головний спеціаліст – експерт 

з умов праці управління 
соціального захисту населення 

Тернопільської РДА. 

З початком нового 2015 ро-
ку у трудових колективах та 
профспілкових організаціях 
настав відповідальний пері-
од – розгортається робота з 
підготовки та укладення ко-
лективних договорів та угод. 
В умовах загострення бага-
тьох соціально-економічних 
проблем, кризових явищ ця 
робота набуває особливого 
значення, адже колективні 
договори та угоди є важли-
вим інструментом у регулю-
ванні трудових відносин, за-
хисті законних прав та інтер-
есів працівників, забезпе-
ченні їх соціально-
економічних гарантій.

До підготовки та укладення ко-
лективних договорів (угод) на 
2015 та наступні роки треба ста-
витися відповідально, рішуче усу-

вати формалізм у цій важливій 
справі, не допускати “кабінетних 
рішень”, а також вносити зміни та 
доповнення до діючих колектив-
них договорів та перереєстрову-
вати в управлінні соціального за-
хисту населення у відділі праці. 
Потрібно якнайповніше врахувати 
в цих документах пропозиції пра-
цівників, виробляти переконливі 
аргументи щодо необхідності 
внесення цих пропозицій до ко-
лективного договору чи угоди, 
послідовно і принципово відстою-
вати свою позицію на перегово-
рах з керівниками чи власника-
ми.

Висуваючи вимоги перед адмі-
ністрацією чи власником, слід 
врахувати двосторонній характер 
колективного договору, його при-
значення відображати обґрунто-
вані зобов’язання трудового ко-
лективу, які спрямовані на підви-
щення ефективності виробництва, 
кваліфікації працюючих, забезпе-
чення зайнятості та безпечних 
умов праці, заробітної плати, со-
ціального захисту та духовного 
розвитку працівників.

Важливо забезпечити не тільки 
прийняття конкретних і реальних 
зобов’язань у колективних дого-
ворах та угодах, а й налагодити 
постійний контроль за їх виконан-
ням, проявляти в цій справі висо-
ку вимогливість.

Саме через колективний дого-
вір здійснюється представництво 
і захист колективних інтересів, 
прав працівників, насамперед у 
питаннях оплати праці і охорони 
праці, зайнятості, визначення 
тривалості відпусток за важкі й 
шкідливі умови праці, за ненор-
мований робочий день, а також в 
інших питаннях, які законодав-
ством не регулюються і мають 
визначатися колективним догово-
ром.

Колективний договір забезпе-
чує захист прав та інтересів кон-
кретного працівника в збереженні 
робочого місця, його безпеці для 
здоров’я, в оплаті праці, наданні 
соціальних гарантій і пільг. Це 
єдиний акт соціального партнер-
ства, виконання зобов’язань за 
яким може бути захищене в судо-
вому порядку.

Треба знати  ●

Колективний договір – важливий 
інструмент трудових відносин

У Тернопільському міськра-
йонному центрі зайнятості 
особлива увага надається ро-
боті з особами, переміщени-
ми із зони АТО, АР Крим та м. 
Севастополя. Для комплек-
сного вирішення питань пра-
цевлаштування внутрішньо 
переміщених осіб створено 
мобільну групу із залученням 
представників волонтерських 
та громадських організацій.

До Тернопільського міськра-
йонного центру зайнятості у по-
шуках роботи у січні 2015 року 
звернулись 13 осіб, які перемісти-
лися з тимчасово окупованої те-
риторії та районів проведення ан-
титерористичної операції: 2 осо-
би, які прибули для тимчасового 
проживання з числа мешканців АР 

Крим та м. Севастополя, 8 меш-
канців Донецької та 3 — Луган-
ської областей.  Чисельність пе-
реселенців з урахуванням зареє-
строваних на початок року, скла-
ла 71 особу, з них 3 — працевла-
штовані.

Станом на 1 лютого 2015 ро-
ку на обліку у центрі зайнятості 
перебуває 42 переселенці із 
окупованих територій та жите-
лів східних областей України, 
які володіють такими професія-
ми та спеціальностями: еколог, 
юрист, інженер з комп’ютерних 
систем, програміст, економіст, 
бухгалтер, лікар-невропатолог, 
лікар сімейної медицини (тера-
певт), сестра медична, худож-
ник — оформлювач, гірник-
бурильник (ПТУ), гірник підзем-
ний, гірник-оббирач гірничих 

виробок, майстер гірничний, 
інженер-будівельник, матема-
тик, бібліотекар, психолог, вчи-
тель фізкультури, технік-
технолог (хімічна технологія та 
інженерія). Спеціалістами цен-
тру зайнятості проводиться від-
повідна робота щодо сприяння 
їм у підборі підходящої роботи.

Оскільки виникли проблеми з 
працевлаштуванням цих грома-
дян, просимо соціально відпові-
дальний бізнес м. Тернополя та 
Тернопільського району, підпри-
ємства, установи, організації роз-
глянути можливість працевлашту-
вання цих осіб. З пропозиціями 
просимо звертатись до фахівців 
Тернопільського міськрайонного 
центру зайнятості за контактними 
телефонами: 52-71-35, 52-44-47, 
23-51-46, моб. (067) 3508533.

Особлива увага – переселенцям  
із окупованих територій

Зайнятість ●

Виконавчий комітет Чистилів-
ської сільської ради, керуючись 
ст. 16, 17, 21 Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяль-
ності”, Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 25 травня 2011 р. 
№555 “Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення про-
ектів містобудівної документації на 
місцевому рівні”, пунктом 42 части-
ни першої ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в 
Україні” повідомляє, що з 
02.03.2015 року починається гро-
мадське обговорення містобудів-
ної документації “Генеральний 
план села Чистилів”, розробленої 
відповідно до рішення сільської ра-
ди від 19.08.2008 року № 238 Дер-
жавним підприємством “Науково-
дослідний і проектний інститут міс-

тобудування”.
Генеральний план села — осно-

вний планувальний документ, який 
установлює в інтересах населення 
та з врахуванням державних за-
вдань напрямки і межі територіаль-
ного розвитку населеного пункту, 
функціональне призначення і буді-
вельне зонування території, міс-
тить принципові рішення щодо 
розміщення об’єктів загальносіль-
ського значення, організації 
вулично-дорожньої мережі і до-
рожнього руху, інженерного облад-
нання, інженерної підготовки і бла-
гоустрою, захисту території від не-
безпечних природних і техногенних 
процесів, охорони природи та 
історико-культурної спадщини.

Детальне ознайомлення із про-
ектом Генерального плану села 
Чистилів, графічними матеріалами 
у відповідному порядку буде здій-

снюватися в приміщенні сільської 
ради за адресою: с.Чистилів вул. 
Галицька, 52, приймальні дні: по-
неділок, середа, пятниця з 10-00 
год. до 16-00 год., тел. 29-67-48.

Пропозиції подаються з 
02.03.2015 по 02.04.2015 року у 
письмовому вигляді із зазначен-
ням прізвища, ім’я та по батькові, 
місця проживання, особистого під-
пису; від юридичних осіб — із за-
значенням їх найменування, міс-
цезнаходження, посади і особис-
того підпису керівника за адресою: 
47705 с. Чистилів, вул. Галицька, 
52, Чистилівська сільська рада. 
Пропозиції громадськості мають 
бути обґрунтовані в межах відпо-
відних законодавчих  та 
нормативно-правових актів, дер-
жавних будівельних норм, стан-
дартів і правил. До участі у громад-
ських обговореннях генерального 

плану запрошуються повнолітні ді-
єздатні фізичні особи, які прожива-
ють на території, є власниками чи 
користувачами земельних ділянок 
на території, щодо якої розробля-
ється документація, або на суміж-
ній з нею території, юридичні осо-
би, приміщення яких розташовані в 
межах зазначеної території, пред-
ставники громадських організацій, 
діяльність яких поширюється на 
відповідну територію.

Термін подачі письмових пропо-
зицій (зауважень) закінчується 
02.04.2015 року. Пропозиції, пода-
ні після 02.04.2015 року, залиша-
ються без розгляду.

Відповідальні за організацію 
розгляду пропозицій — сільський 
голова, секретар сільської ради.
Чистилівський сільський голова 

І.М. ПОЛОТНяНКО.

Оголошення ●



П’ятниця, 27 лютого 2015 року Час місцевий
Кримінал ●

ПРОДАМ
* земельні ділянки 0,15 сот., 

0,16 сот. Тел.: (096) 413-97-26, 
(097) 437-62-86.

* продам молоду дійну корову. 
Тел. (097) 77-21-251.

* сортове насіння помідорів, 10 
найменувань, ціна — 20 насінин 5 
грн. Тел. (068)-03-01-441.

* овес в мішках, самовивіз. Тел. 
(067)-49-02-547.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86.

* пшеницю яру насіннєву Ші-
рокко KWS перша репродукція, 
овес голозерний, картоплю ве-
лику, моркву, буряк столовий. 
Тел.: (097) 317-15-23, (097) 
317-10-81. 

* куртку темно-вешневого ко-
льору, утеплену з капюшоном (но-
ва, Італія). Тел.: (067) 81-19-187, 
(050)-75-58-767.

* собаку породи карликовий 
пікенес. Самець попелястого 
окрасу. Тел.: (098) 705-79-00.

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 600 у. о. 
Можливий торг. Тел. (098) 592-71-
01, 24-82-34.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов із ме-

талевою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* камери до задніх коліс 
МТЗ, ЮМЗ, б/к. Тел.: (097) 
317-15-23.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи водо-
забору. Консультації з установки, 
заміри, доставка. Тел. (097) 473-
51-37. 

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебеді 
тощо). Тел. 098 592-71-01.

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

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
(067) 366-15-69.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 
заміна стояків, водопроводу, ка-
налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./

м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 

43-65-63. 
* штукатурка, стяжка, шпаклю-

вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

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

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

* весільна фотозйомка, тел. 
(068) 515-86-17, 54-39-49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).

* послуги тамади, народні 
весільні обряди. Тел. 098 592-
71-01.

* весільний, святковий, вечірній 
макіяж, розпис обличчя, нарощен-
ня вій, стрази, боді-арт. Тел. (067) 
313-58-58. 

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 ●

Консультації ●

Виконавчий комітет Грабовецької сільської ради оголошує 
конкурс на проведення оцінки технічних споруд на ставках, які зна-
ходяться на територіях с. Білоскірка та с. Грабовець. Документи 
приймаються впродовж 15 днів з дня опублікування оголошення за 
адресою: Грабовецька сільська рада.

Грабовецький сільський голова Я. М. КАРАШІВСЬКИЙ.

Петриківська сільська рада повідомляє про наявність вакантної 
посади інспектора військово-облікового столу. Звертайтесь за адре-
сою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118, у приміщенні Петриківської 
сільської ради. Тел. для довідок: 49-56-65, 49-56-13.

Петриківський сільський голова Р. В. ЛАЗОРКО. 

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області повідомляє, що до 1.04 2015 року в приміщенні Білець-
кої сільської ради будуть проводитися громадські слухання щодо 
зміни цільового призначення земельних ділянок для ведення особис-
того селянського господарства, під індивідуальне будівництво в 
північно-східній частині села Біла (землі працівників соцсфери). Тел. 
29-98-93. Відповідальний — Данилків В.М.

Білецький сільський голова Н.Я. МОТИКА.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

Одразу дві статті Кримі-
нального кодексу – грабіж 
та крадіжки інкримінують 
слідчі Тернопільського рай-
відділу  міліції 22-річному 
жителю села Курники. Зло-
вмисник не лише таємно 
крав  майно односельчан, а 
й вдався до більш жорсто-
кого злочину – з ножем ви-
магав гроші у пенсіонерки. 

Кілька заяв про крадіжки на-
дійшло в Тернопільський райвід-
діл міліції від мешканців села 
Курники. Люди повідомляли про 
зникнення речей з подвір’я та 
будинків. Першою до правоохо-
ронців звернулася 71-річна  жін-
ка і повідомила, що невідомий 
особа, зірвавши скоби навісного 
замка вхідних дверей її житлово-
го будинку, викрав продукти хар-
чування. Окрім цього, з подвір’я 
зникли металеві вироби. Розмір 
збитків пенсіонерка оцінила в 
майже п’ятсот гривень.

Ще одне повідомлення надій-
шло від мешканки дачного коо-
перативу “Чиста криниця”, що в 
селі Курники. Жінка повідомила 
про те, що на її подвір’я в обідню 
пору зайшов невідомий чоловік 
та вимагав гроші, погрожуючи 
ножем.

– Я поралася по господар-
ству, – розповіла мешканка села 
Курники Ніна Роговська. – Див-
люся, йде хлопчина. Він запитав, 

чи маю я щось на металобрухт. 
Відповіла, що ні. Тоді він спряму-
вав на мене ніж і сказав, що си-
дітиме тут, поки гроші не дам.

Жінка пішла до будинку нібито 
по гроші, прихопивши із собою 
камінь, який згодом жбурнула у 
невідомого. Злякавшись хлопця, 
Ніна Роговська втекла та схова-
лася на другому поверсі помеш-
кання і викликала міліцію. За 
словами начальника Тернопіль-
ського райвідділу міліції Андрія 
Купчака, на місце події виїхала 
слідчо-оперативна група, яка га-
рячими слідами встановила міс-
це перебування зловмисника. 
Ним виявився 22-річний мешка-
нець села Курники. В скоєному 
він зізнався. Правоохоронці ви-
лучили у нього ніж. 

Як зазначив Лозівський сіль-
ський голова Володимир Гуль, 
зловмисник безробітний, живе з 
бабусею та дідом. Крадіжками 
заробляв, аби прохарчуватися. 
Інколи він допомагав людям, але 
траплялося і таке, що крав у тих, 
в кого працював. На кладовищі 
намагався викрасти огорожу з 
кількох могил. З односельцями 
та однокласниками не спілкував-
ся, вів самотній спосіб життя.

Наразі слідчі довели причет-
ність підозрюваного до скоєння 
ще двох крадіжок на території 
села Курники, інші факти переві-
ряють. За словами Андрія Куп-
чака, проти злодія відкрито кри-
мінальне провадження за стат-
тями 185 та 186 Кримінального 
кодексу України – крадіжка та 
грабіж. Триває досудове розслі-
дування. 

Упійманий — злодій
Інна СКАКУН,  

спеціаліст І категорії відділу 
відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану 
реєстраційної служби 

Тернопільського районного 
управління юстиції у 

Тернопільській області.

Повторна видача свідоцтва 
про державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану здійсню-
ється відділами державної 
реєстрації актів цивільного 
стану районних, районних у 
містах, міських (міст обласно-
го значення), міськрайонних, 
міжрайонних управлінь юсти-
ції та Головного управління 
юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Респу-
бліці Крим, головних управ-
лінь юстиції в областях, міс-
тах Києві та Севастополі, а 
також дипломатичними пред-
ставництвами та консуль-
ськими установами України.

Повторна видача свідоцтв про 
державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану здійснюється відділами 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану незалежно від місця 
державної реєстрації акту цивіль-
ного стану та місця проживання 
заявника. Повторна видача свідо-
цтва про державну реєстрацію акту 
цивільного стану здійснюється за 
заявою особи, щодо якої складено 
запис, батьків, усиновлювачів, опі-

кунів, піклувальників, представника 
закладу охорони здоров’я, на-
вчального або іншого дитячого за-
кладу, в якому постійно перебуває 
дитина, органу опіки та піклування. 

Свідоцтво про державну реє-
страцію акту цивільного стану ви-
дається представникам зазначених 
установ за довіреністю установи та 
при пред’явленні документів, що 
посвідчують їх особу. Особам, яким 
виповнилося 16 років, свідоцтво 
про державну реєстрацію акту ци-
вільного стану може повторно ви-
даватися за наявності паспорта 
(паспортного документа). Свідо-
цтва про народження дітей повтор-
но видаються їх батькам і усинови-
телям незалежно від віку дитини. 
Свідоцтво про смерть повторно ви-
дається другому з подружжя, а та-
кож дітям, у тому числі й усиновле-
ним, та їх законним представни-
кам, близьким родичам померлого 
(братам і сестрам, онукам, діду і 
бабі як з боку батька, так і з боку 
матері), особі, яка є спадкоємцем 
за законом або заповітом, пред-
ставникові органу опіки та піклу-
вання у разі виконання ним повно-
важень з опіки та піклування сто-
совно осіб, які мають право на 
отримання такого свідоцтва. Особі, 
позбавленій батьківських прав, сві-
доцтва про народження дітей по-
вторно не видаються. 

Після припинення шлюбу внаслі-
док його розірвання свідоцтва про 
шлюб повторно не видаються. У та-
ких випадках на письмове прохання 

заявників відділ державної реєстра-
ції актів цивільного стану видає ви-
тяг з Державного реєстру актів ци-
вільного стану громадян про шлюб 
щодо підтвердження дошлюбного 
прізвища.  Для отримання повтор-
ного свідоцтва заявнику необхідно 
подати заяву встановленого зразка. 
У заяві зазначаються такі дані: пріз-
вище, власне ім’я, по батькові та 
адреса заявника; прізвище, власне 
ім’я, по батькові особи, щодо якої 
запитується свідоцтво; яке необхід-
не свідоцтво; коли і яким органом 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану складено актовий запис 
цивільного стану; мета запиту цього 
свідоцтва та проставляється осо-
бистий підпис заявника. 

Якщо витребовується свідоцтво 
про народження, то додатково за-
значаються прізвище, власне ім’я, 
по батькові батьків. При витребо-
вуванні свідоцтва про шлюб або 
розірвання шлюбу зазначаються 
прізвища, власні імена, по батькові 
обох з подружжя. 

При отриманні  повторного сві-
доцтва про смерть заявник також 
повинен пред’явити документи, що 
підтверджують родинні стосунки з 
померлим або право на спадкуван-
ня. Особам, які звернулися до від-
ділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану особисто, свідоцтва 
про державну реєстрацію актів ци-
вільного стану повторно видаються 
того самого дня при пред’явленні 
ними паспорта або паспортного 
документа. 

Повторні свідоцтва про державну 
реєстрацію актів цивільного стану

Олег ПРОКОПОВИЧ,  
інспектор з адміністративної 

практики ВДАІ Тернопільського 
району.

З метою стабілізації соціально-
політичної ситуації в державі, 
припинення діяльності органі-
зованих груп та злочинних ор-
ганізацій, профілактики вчи-
нення тяжких та особливо 
тяжких злочинів їх учасника-
ми, недопущення фактів екс-
тремізму та сепаратизму, 
здійснення заходів запобіган-
ня незаконному  обігу вогне-
пальної зброї, боєприпасів і 
вибухових речовин, виявлен-
ня та перекриття каналів і 
джерел їх надходження до 
злочинного середовища у то-
му числі через мережу Інтер-
нет, в період з 12 лютого по 8 
березня 2015 року проводить-
ся операція “Зброя та вибухів-
ка”.

Нагадуємо, що, згідно зі статтею 
263 (Незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами та вибу-
ховими речовинами) Кримінального 
кодексу України, за носіння, збері-

гання, придбання, передачу чи збут 
вогнепальної зброї (крім гладко-
ствольної мисливської), бойових 
припасів, вибухових речовин або 
вибухових пристроїв без правових 
підстав, передбачено покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк 
до 7-ми років. А носіння, виготов-
лення, ремонт або збут кинджалів, 
фінських ножів, кастетів чи іншої 
холодної зброї без передбаченого 
законом дозволу карається позбав-
ленням волі на строк до 3-х років.

У разі виявлення працівниками 
міліції зброї, яка незаконно зберіга-
ється, правопорушники будуть при-
тягуватися до адміністративної від-
повідальності за статтями КУпАП:

Стаття 190. “Порушення грома-
дянами порядку придбання, збері-
гання, передачі іншим особам або 
продажу вогнепальної, холодної чи 
пневматичної зброї” тягне за собою 
накладення штрафу від семи до де-
сяти неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян із конфіскацією 
зброї або без такої.

Стаття 191. “Порушення грома-
дянами правил зберігання, носіння 
або перевезення нагородної вогне-
пальної, холодної чи пневматичної 
зброї і бойових припасів” тягне за 

собою накладення штрафу від семи 
до десяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян із оплатним 
вилученням зброї і бойових припа-
сів або без такого.

Стаття 192. “Порушення грома-
дянами строків реєстрації (перере-
єстрації) нагородної вогнепальної, 
холодної чи пневматичної зброї і 
правил взяття її на облік” тягне за 
собою попередження або накла-
дення штрафу від п’яти до семи 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян.

Правоохоронці вкотре наголошу-
ють, що добровільна здача зброї 
звільняє громадян від кримінально-
го покарання. Якщо громадянин у 
вказаний термін здав до органів 
внутрішніх справ мисливську вогне-
пальну, холодну, газову зброю, то в 
подальшому він має можливість, 
після оформлення відповідних до-
кументів, зареєструвати її в особис-
ту власність.

Шановні громадяни, з питань 
здачі зброї, вибухівки та спеціаль-
них засобів звертайтесь до Терно-
пільського райвідділу міліції за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Степо-
ва, 45, або телефонуйте за номе-
ром 102.

Безпека життя ●

Операція “Зброя та вибухівка”
Управління Пенсійного фонду України

 в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що 

призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання 
та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечен-
ня. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.
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Подорожі ●

30-31 січня ц. р. художній керівник БК с. Мишковичі Соломія 
Сцібайло-Яра (зліва) та керівник танцювального гуртка  

“Веселі нотки” БК с. Мишковичі Тетяна Гонтарук  
взяли участь у ХХ Міжнародному фестивалі  

східнослов’янських колядок у м. Тереспіль у Польщі. 

Ради-поради ●

Плоди обліпихи мають осо-
бливий унікальний набір бі-
ологічно активних речовин, 
насамперед вітамінів, до 
того ж, у концентраціях, які 
не зустрінеш у жодній іншій 
рослині: 100 г ягід із над-
лишком покривають денну 
потребу людини в усіх віта-
мінах.

Обліпиха містить до 300 мг ві-
таміну С. Саме цей вітамін зміц-
нює імунітет і стабілізує психічне 
здоров’я, зберігає життєві сили, 
запобігає втомлюваності, депре-
сії, безсонню, ранньому утворен-
ню зморшок, погіршенню зору.

Крім вітаміну С, у 100 г плодів 
обліпихи є 60 мг вітаміну А та  
140 мг вітаміну Е. Особливу увагу 
варто звернути саме на вітамін Е, 
за вмістом якого обліпиха є абсо-
лютним чемпіоном. Вітамін Е віді-
грає основну роль при статевому 
дозріванні, тоді як нестача цього 
вітаміну розвиває безпліддя, зни-
жує потенцію та лібідо, викликає 
загрозу переривання вагітності. 
Вітамін Е захищає від згубного 
впливу довкілля, зокрема тютю-
нового диму, вихлопних газів, що 
є дуже актуальним для жителів 
мегаполісів.

Третім потужним захисником 
організму є вітамін А. Він зне-

шкоджує віруси та 
бактерії, підтримує 
молодість клітин, 
покращує гостроту 
зору, а шкіру ро-
бить гладенькою 
та еластичною.

Для лікування 
кашлю допоможе 
сік обліпихи з ме-
дом. Для профі-
лактики захворю-
вань верхніх ди-
хальних шляхів ре-
комендують інгаля-
ції з обліпиховою 
олією. При гостро-
му і хронічному ла-
рингіті чи фарингіті 
потрібно змащува-
ти слизову оболонку горла ват-
ним тампоном, змоченим обліпи-
ховою олією, чи щоденно робити 
інгаляції з олією протягом 15 хви-
лин. Ягоди та сік обліпихи — один 
із найкращих засобів профілакти-
ки і лікування гіпо- та авітамінозу. 
Вони позитивно впливають на пе-
ристальтику кишечника і мають 
бактерицидну дію. При шлунко-
вих захворюваннях п’ють відвар з 
обліпихових ягід. При обморо-
женнях, опіках, гнійних захворю-
ваннях рекомендується прикла-
дати до уражених ділянок шкіри 
свіжі ягоди обліпихи. Признача-

ють обліпиху для лікування хво-
роб зубів, ясен та слизової рото-
вої порожнини.

Все багатство золотої ягоди 
увібрала в себе обліпихова олія 
— масляниста густа рідина з  
характерним запахом і смаком. 
За вмістом біологічно активних 
речовин вона не має собі рів-
них.

Широко використовують олію 
обліпихи в косметології: з неї го-
тують живильні маски, які при-
скорюють відновлення тканин 
шкіри; відвар плодів та гілок ви-
користовують при облисінні та 
випадінні волосся.

Обліпиха — джерело  
біологічно активних речовин

Будьте здорові! ●

Майонез: чим 
менше жиру, 
тим більше 

стабілізаторів
Назвати майонез діє-

тичним соусом навряд чи 
можна через величезну 
калорійність. У 100 г зви-
чайного майонезу міс-
титься близько 600 ккал, 
а в 100 г “легкого” —  
300-400, що теж немало. 
При цьому, через велику 
кількість жиру і відсут-
ність клітковини всі ці ка-
лорії повністю засвою-
ються організмом. Тому єдина 
користь від майонезу — смак, 
якого він надає салатам та іншим 
стравам.

Перше, на що потрібно звер-
нути увагу, коли купуєте майо-
нез, його жирність. Цей соус 
може бути висококалорійним із 
жирністю 55%, середньокалорій-
ним (кількість жиру — 40-45%) і 
легкий — менше 40% жиру. Чим 
менше жиру, тим рідший соус, 
тому легкими майонезами варто 
заправляти салати на зразок 
олів’є. Для овочевих салатів кра-
ще обрати соус густіший, щоб 
він не стікав на дно тарілки. 

Прихильникам низькокалорій-
ної їжі вато знати, що чим менше 
в майонезі жиру, відповідно, і ка-
лорій, тим більше в ньому стабі-
лізаторів та емульгаторів, які 
збільшують рівень шкідливого 
холестерину в крові і несприят-
ливо діють на печінку.

Подивіться, що входить до 
складу — яйця чи яєчний порошок. 

“Непорошкові” майонези смачні-
ші. Іноді виробники замінюють яй-
ця соєвим білком або молоком зі 
стабілізаторами. Від купівлі майо-
незу з цими інгредієнтами краще 
відмовитися — натурального в та-
кому соусі дуже мало, та й смак 
залишає бажати кращого. Приго-
тувати майонез без консервантів 
практично неможливо. Однак не-
хай їх буде трохи менше — не 
більше двох найменувань. Після 
того, як відкриєте упаковку з ма-
йонезом, уважно подивіться на 
вміст. Хороший майонез повинен 
мати однорідну структуру і не роз-
шаровуватися. Якщо олія “плаває” 
зверху, це свідчить про те, що со-
ус зіпсований.

Кетчуп — користь  
у лікопіні, шкода 
— в барвниках  

та консервантах
Користь кетчупу в томатах, які 

містять лікопін — потужний анти- 
оксидант, що бореться з перед-

часним старінням і за-
хищає від онкологічних 
захворювань. Причому 
лікопін краще засвою-
ється переробленим. 
Тому томатна паста 
краща від свіжих помі-
дорів. Однак наявність 
лікопіну і деякої кіль-
кості вітамінів  
зовсім не означає, що 
потрібно зловживати 
кетчупом. Гострі спеції 
можуть викликати  
загострення захворю-
вання шлунка. Тим, хто 
худне, теж краще від-
мовитися від кетчупу. 

При своїй відносно невеликій ка-
лорійності цей соус сприяє по-
кращенню апетиту. До того ж у 
кетчупі часто містяться різні 
барвники і консерванти, які мо-
жуть викликати алергію.

Пам’ятайте про те, що всі ін-
гредієнти розташовуються в по-
рядку зменшення. Тому краще, 
якщо на першому місці буде вка-
зана томатна паста чи помідори, 
а не вода. Кількість томатної пас-
ти залежить від класу кетчупу. 
Якщо на етикетці стоїть позначка 
“екстра” або “преміум”, пасти не 
повинно бути менше 40%. У кет-
чупах “вищої категорії” — 30%. 
Але навіть якщо на етикетці не-
має жодних особливих “відзнак”, 
кількість томатної пасти не  
повинна бути меншою 15%.

Краще обирати соус у скляній 
тарі. В цьому разі є гарантія того, 
що виробникові “нічого прихову-
вати”, і ви зможете оцінити зо-
внішній вигляд кетчупу ще в ма-
газині.

А ви знаєте? ●

Бруно ФЕРРЕРО.

Жила колись дівчинка на ім’я 
Цецилія. Її батьки дуже багато 
працювали. Це була гарна, щас-
лива сім’я. Лише одного бракува-
ло, але це Цецилія зауважила у 
певний момент. 

Одного разу, коли Цецилія ма-
ла 9 років, вона вперше ночувала 
в домі своєї подруги Аделі. Коли 
прийшла пора на сон, мама Аделі 
відгорнула ковдру і кожну з них 
поцілувала на добраніч. 

— Я люблю тебе, — сказала 
мама Аделі. 

— І я тебе люблю, — прошепо-
тіла дівчинка. 

Цецилія була вражена і не мо-
гла заснути. Ніхто ніколи не цілу-
вав її на добраніч, не казав, що 
любить її. Дівчинка цілу ніч не 
спала, роздумуючи про це:  
“А прецінь так повинно бути”. 

Коли повернулася додому, на-
віть не привіталася з батьками — 
побігла до своєї кімнати: “Чому 
мене ніколи не цілували? Чому не 
обіймали і не казали, що лю-
блять?”. Цецилія довго плакала, 
врешті заснула. Багато днів ді-
вчинка ходила ображена. Нарешті 
постановила втекти з дому. При-
готувала свій наплічник, але не 
знала, куди має податися. Батьки 
здавались їй холодними, найгір-
шими у світі. 

Раптом вона прийняла рішення. 
Підійшла до своєї матусі і поцілу-
вала її у щоку зі словами: “Я лю-
блю тебе!”. Потім побігла до бать-
ка й обійняла його. “На добраніч, 
татусю, — сказала вона. — Я лю-

блю тебе!”. І пішла до ліжка, за-
лишивши оторопілих батьків у кух-
ні. 

Наступного ранку, коли сіли 
снідати, знову поцілувала маму і 
тата. На автобусній зупинці стала 
навшпиньки і ще раз поцілувала 
маму, мовивши при цьому: “Па-
па, мамусю, я люблю тебе”. Цеци-
лія чинила так день за днем, тиж-
день за тижнем, місяць за міся-
цем. Часом батьки відсувалися, 
сухі і заклопотані. Або ж сміялися 
з цього. Та Цецилія не здавалися. 
Вона-бо мала свій план і точно 
його дотримувалась. 

Одного вечора, перед тим як 
іти спати, забула поцілувати мату-
сю на прощання. За хвилину двері 
її кімнати відчинилися і зайшла 
мати. 

— А де мій поцілунок? — спита-
ла, вдаючи ображену. 

Цецилія сіла на ліжку і сказа-
ла: 

— Ох, я забула! 
Далі поцілувала маму і сказа-

ла: 
— Я люблю тебе, мамусю! 
Потім лягла і заплющила очі. 

Але мама ще залишалася з нею і 
врешті сказала: 

— Я теж дуже тебе люблю! 
Потім нахилилася і поцілувала 

Цецилію у щоку. А тоді з удава-
ною суворістю додала: 

— Ніколи не забувай цілувати 
мене перед сном! 

Цецилія посміхнулась і сказала: 
— Це більше не повториться! 
Можливо, сьогодні хтось та-

кож чекає на “свій” поцілунок. 
Від тебе.

Притча ●

“Де мій  
поцілунок?”

* Не підживлюйте навесні ор-
ганікою ділянку, де сіятимете 
моркву, бо смак коренеплодів 
різко погіршиться.

* Цибулю-сіянку перед висі-
ванням у грядку витримайте 12 
годин у підкисленій воді або в 
рожевому розчині марганцівки. 
Насіння краще проростатиме, 
рослини будуть стійкішими проти 
хвороб.

* Коріння перцю не любить 
прямого сонячного проміння, то-
му висаджувати розсаду потріб-
но густіше.

* Щоб цибуля-саджанка не 
пішла в стрілки й краще росла, 
була стійкішою проти хвороб, ви-
тримайте її впродовж восьми го-
дин при температурі 41-42°С. 
Або складіть цибулю в корзину й 

ошпарте її окропом.
* Цибуля — рослина світлолю-

бива і дуже любить воду, осо-
бливо в період вегетації. У травні 
ділянку цибулі старайтесь трима-
ти вологою. Тоді гарна 
пов’яжеться цибуля.

* Перець не любить яскравого 
освітлення. Тому плівка теплиці, 
де висіяне насіння (або розсада) 
цієї культури, не повинна бути 
прозорою. Для цього потрібно з 
внутрішнього боку плівку обпри-
скати розчином вапна.

* Щоб зберегти розсаду від 
ведмедки, потрібно розтерту 
яєчну шкаралупу змочити за-
пашною олією й покласти при 
посадці по чайній ложці в кожну 
лунку. Ведмедка з’їдає шкаралу-
пу й гине.

Смачного! ●

Інгредієнти:
гриби — 500 г
картопля — 3 шт.
морква — 1 шт.
ріпчаста цибуля — 1 шт.
перлова крупа — 1/2 склянки
рослинне масло — для  

смаження
сіль — за смаком.
1. Перловку помийте, залийте 

прохолодною водою і залиште 
набухати на 2-3 години. Після 
чого відваріть.

2. Гриби помийте, обсушіть і 
наріжте невеликими пластина-
ми. Після цього в підсоленій воді 
відваріть гриби, обсмажте їх на 
розігрітій з рослинним маслом 
сковороді.

3. Ріпчасту цибулю і 
моркву помийте, по-
чистіть і наріжте неве-
ликими кубиками. Далі 
обсмажте окремо від 
грибів на олії до золо-
тистого кольору цибу-
лі.

4. Картоплю помий-
те, почистіть і наріжте 
кубиками. Після цього 
картоплю і гриби до-
дайте в грибний від-
вар, тобто в бульйон, в 
якому варилися гриби. Поставте 
варити на середній вогонь.

5. Коли бульйон із грибами і 
картоплею закипить, додайте 
перловку, обсмажені овочі і дай-

те ще хвилин 10 покипіти. Посо-
літь, поперчіть і зніміть із вог-
ню.

6. Дайте грибній юшці посто-
яти (не в піст можна подавати її 
зі сметаною).

Грибна юшка
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №7 

від 20 лютого 2014 року.

Є такі дівчата, які кажуть: 
– Я одна така на цілий світ! 
Дивишся і думаєш: “Слава Богу!”

Даішник зупиняє машину. Підходить. 
Запитує суворо: 

– Ви знак бачили? 
– Бачив. 
Даішник посміхається: 
– Синок мій малював…

– За два роки, що я з ним зустрічалася, 
він стільки нервів мені з’їв своїми зрада-
ми. А сьогодні зробив мені пропозицію! 

– І ти йому відмовила? 
– Навпаки. Погодилася. Тепер моя  

черга розважатися.

Хлопець біжить за дівчиною: 
– Дівчино, дівчино… 
– У чому справа? 
– Дівчино, це не ви в автобусі пара-

сольку забули? 
– Ой, я забула. 
– Ну, тоді біжіть за автобусом, він ще 

не далеко від’їхав.

– Синку, негайно перестань бити хлоп-
чика лопатою по голові, а то спітнієш і за-
студишся!

– Мамо, а чому ми машину в річку 
штовхаємо? 

– Тихо, тата розбудиш! 

Мої сусіди – ідіоти. Майже друга ночі, а 
вони стукають у стелю, по батареях. До-
бре, що я в цей час не сплю, а на баяні 
граю. 

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.
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Цей тиждень має пройти під гаслом 
“працюйте, не покладаючи рук”. У четвер 
будьте досить обережними в дорозі, на ро-
боті, з різними інструментами. Творча ініці-
атива отримає підтримку, особливо напри-
кінці березня, а зараз продумуйте варіанти. 
Ближче до вихідних знайдіть шляхи і спосо-
би відпочити, пізнати щось цікаве, весело 
провести час.

Складайте нові плани, обдумуйте нові 
справи. Вирушайте у поїздки. У червер 
будьте обережні у вирішенні фінансових пи-
тань. Уникайте ризикованих затій. Відвіду-
вання державних і правових установ, якщо у 
вас є така потреба, плануйте на понеділок і 
суботу. Декому вдасться щось заробити у 
вихідні.

До середи завершуйте вже розпочаті 
справи, а від п’ятниці приступайте до осво-
єння чогось нового. У четвер майте витрим-
ку, будьте виважені, не давайте волі емоці-
ям. Уникайте непродуманих дій та випадко-
вих знайомств. Вихідні проведіть активно, 
можете подорожувати.

У четвер не бажано займатися таємними 
справами. Не думайте поганого ані про се-
бе, ані про інших людей. З початку тижня 
зустрічайтеся з потрібними людьми, друзя-
ми, обговорюйте подальші плани з ком-
паньйонами, а від суєти переключайтеся на 
реалізацію задуманого. Вихідні використай-
те для творчого пізнання або роботи.

Важливі справи найкраще планувати на 

початок та другу половину тижня, особливо 
знайомства, поїздки, покупки, спільні спра-
ви з друзями. Четвер може спровокувати 
різного роду неприємності та конфлікти з 
владними особами або керівництвом. У ви-
хідні добре відпочиньте.

З початку тижня шукайте нову роботу 
або помешкання, якщо у вас є така потре-
ба. Вирішуйте свої проблеми з керівни-
цтвом. У четвер уникайте конфліктів, не 
купуйте цінних речей і не вкладайте зна-
чних коштів у справи. Зустрічайтеся з коха-
ними, друзями, заводьте нових краще у 
кінці тижня і у вихідні.

З початку тижня та ближче до вихідних 
зможете вирішити чимало різних життєвих 
питань, які довгий час не вирішувались, по-
кращити матеріальний стан, а також знайти 
роботу, якщо її зараз не маєте. Розрахо-
вуйте на допомогу друзів та колег. Поїздки 
у четвер планувати не бажано. Перемови-
ни, нові знайомства та робота з новими 
джерелами інформації в цей день успіхів не 
принесуть.

Комерційні питання краще будуть вирі-
шуватися з початку та в кінці тижня. Саме у 
цей час можете наносити візити, займати-
ся вирішенням питань кар’єри та пошуком 
нової роботи. Уникайте небезпечних справ 
та значних фінансових оборудок у четвер.

У першій половині тижня більше уваги 
приділяйте своєму здоров’ю. Більше ініціа-
тиви проявляйте на службі чи роботі. Най-
більш вдалий час очікується ближче до ви-
хідних: можна пітити в кіно, театр, в гості, 

подорожувати. У четвер вмійте стримати 
свої емоції, важливих справ не вирішуйте.

Зірки рекомендують активізувати свої 
плани на особисте життя: з початку тижня 
призначайте зустрічі, у четвер відмовтесь 
від послуг нав’язливих людей, а займіться 
профілактикою здоров’я. Друга половина 
тижня сприятлива для партнерства та ко-
мерційних занять. Можете купувати важливі 
речі.

Вирішуйте сімейні проблеми, займайтеся 
облаштуванням побуту, повноцінно готуйте-
ся до весни. Друга половина тижня сприят-
лива для вирішення службових та особис-
тісних питань. На четвер не призначайте 
зустрічей, уникайте азартних ігор та різних 
пригод, обережно з алкоголем.

Проведіть цей тиждень активно: спочатку 
добре попрацюйте, а у вихідні розважтесь у 
веселій компанії. Намагайтесь уникати різ-
них веселощів та сімейних заходів у четвер. 
Саме у цей день зростатиме конфліктна си-
туація, злість та неврівноваженість. Ближче 
до вихідних справлятиме позитивне вра-
ження на оточуючих, використайте це у сво-
їх цілях.

від Івана Круп'яка з 2 по 8 березня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●

Культура ●

Галина ІВАНСЬКА, 
завідуюча клубом с. Ступки, 

Уляна ЗОЛОТНИК,  
провідний бібліотекар 

бібліотеки-філії с. Ступки.

Як нестримно летить час. Ще 
зовсім недавно ми тішилися 
новорічними святами, а вже 
закінчується відлік лютого – 
останнього місяця зими.

У кожного місяця є свої свята.  
У січні це Різдво, Василія, Водо-
хреща. Натомість лютий може по-
хвалитися таким великим релігій-
ним святом, як Стрітення Господ-
нє. Відзначають його в пам’ять про 
те, як Свята Діва Марія з Йосифом 
принесла до Єрусалимського хра-
му свого сина Ісуса Христа на со-
роковий день після його наро-
дження.

Марія, Діва, найніжніша з мам,
Яких лиш тільки бачила земля,
Принесла у Єрусалимський

храм
Своє дитятко, миле немовля.
Там Симеон був, праведний

старий,
Який давно усе в житті збагнув,

Зненацька голос він почув 
згори,

А то ж йому сам Дух
 Святий шепнув:

“Тут Божий Син, провісник 
майбуття,

І, Симеоне, це для тебе знак…”
А Симеон на руки взяв дитя,
Помилувався ним і мовив так:
“Щасливий дуже тим, 

що з волі Бога
Відчув я несказанну благодать:
Побачив я Спасителя самого –
Тепер спокійно можу 

помирать”.
Про цю знаменну зустріч

 у народі
Рознеслась миттю звістка 

там і тут.
І кожен рік день Стрітення 

відтоді
Святкує радо християнський

 люд.
Цим віршем, який читала Хрис-

тина Мисенко, 15 лютого у примі-
щенні клубу с. Ступки розпочався 
дитячий ранок “Як звірята зустріча-
ли весну”. Про магію і чудодійність 
стрітенської свічки розповіли Юля 
Качан та Іванка Романишин.

Присутні в залі мали змогу по-
бачити зустріч старої бабусі Зими 
(Настя Манза) і красуні Весни 
(Світланка Золотник). На цю по-
дію дуже чекали лісові мешканці. 
Адже вони знають: якщо перемо-
же Весна, то скоро поверне на 
тепло. Маленькі звірята — Білочка 
(Вікторія Бариловська), Синичка 
(Тетяна Головата), Зайчики (Юля 
Шкодзінська та Каріна Михасів), 
Лисичка (Вероніка Золотник), 
Жайворонок (Артем Чубко), Со-
рока (Марійка Матушинець) і лі-
сові квіточки Пролісок (Мар’яна 
Процяк) та Фіалка (Емілія Макух) 
радіють тому, що Зима передала 
панування на землі своїй молодій 
наступниці. А Весна прийшла не 
сама, а з теплим Сонечком (Олек-
сандр Чубко) і трьома Синочками-
Місяцями: Березнем (Андрій Ма-
тушинець), Квітнем (Дмитро Чуб-
ко) і Травнем (Віталій Фок).

Весна перемогла — як тут не 
радіти і не співати? Дитячий ан-
самбль “Краплинка” виконав пісні 
“Пролісок” і “Квітуча Україна”. У 
виконанні Тані Романюк прозву-
чала пісня “Свіча”. У Каріни Миха-
сів, учениці 2 класу музичної шко-
ли, цього вечора відбувся дебют. 
Присутні у залі почули дві компо-
зиції “Чорнобривий корольок” та 
“Олівці осені”, які вона виконала 
на бандурі. Теплими оплесками 
зустріли Вероніку Золотник, яка 
заспівала пісню “Подаруйте бра-
тика”. Вечір завершився віршем 
про Україну місцевої поетеси 
Оксани Кізлик.

Як ми зустрічали весну

Весняна композиція у виконанні (зліва направо):  
Тетяни Головатої, Емілії Макух,  

Мар’яни Процяк, Вікторії Бариловської.

Завідуюча клубом с. Ступки Галина Іванська  
та юні учасники дитячого ранку “Як звірята зустрічали весну”.

Надія РЕМУС,  
завідуюча клубом с. Чистилів.

“Я тебе кохаю”. У різні віки, 
у різних мовах, здавалося 
б, усе по-різному. Втім, за-
вжди і все об’єднує вічне 
почуття — кохання — вогонь 
і лід, поезія і проза, як пісня 
без кінця та краю, що лине 
над безкрайніми простора-
ми. Кохання — все, що бу-
ло, є і буде.

До кожного з нас рано чи піз-
но в душу зазирає кохання, по-
чуття, яке панує над світом.  
15 лютого в клубі с. Чистилів від-
бувся урочистий захід з нагоди 
Дня святого Валентина “Під зна-
ком Купідона”. Розпочалося дій-
ство хвилиною мовчання, якою 
вшанували пам’ять нашого зем-
ляка, кумира багатьох, поета і 
музиканта Андрія Кузьменка.  
Того дня зі сцени звучали пісні та 
вірші “Скрябіна”. 

Ведучі Юлія Білик та Сергій 
Білокур провели для чистилівчан 
цікавий конкурс на тему Дня св. 
Валентина, в якому взяли участь 
сім пар – Христина Ващишин та 
Валентин Смерека, Аліна Губер-

на та Михайло Дзюра, Тетяна 
Глембоцька та Назарій Грабас, 
Христина Полотнянко та Олег 
Маленький, Марія Оліховська та 
Олег Боднар, Антоніна Шкрибай-
ло і Денис Роля, Христина Пе-

трик та Андрій Грабас. Того дня 
журі обрало найкращого 
“Валентина-2015” – Дениса  
Ролю, якого визнано еталоном 
джентльмена в Чистилові. 
“Валентиною-2015” стала Анто-

ніна Шкрибайло. Денис і Антоні-
на будуть Валентинами нашого 
клубу на весь рік, аж до наступ-
ного свята закоханих. Всі учасни-
ки конкурсів отримали подарунки 
і грамоти.

Конкурси ●

Під знаком Купідона

Так відзначили День св. Валентина у клубі с. Чистилів. 

З днем наро-
дження вітаємо 
головного спеці-
аліста Фонду ко-
мунального май-
на в Тернопіль-
ському районі 
Тетяну Василівну 
КИРИК. З роси й води та здій-
снення усього задуманого!

Хай б’ється джерелом 

життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання 

У серці залишають добрий слід,

Любові, радості, здоров’я і дерзання,

Добра і щастя на багато літ!

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної 
ради.

Вітаємо з ювілеєм директора 
Великоберезовицької ЗОШ I-III ст. 
Андрія Миколайовича  
ПРИШЛЯКА.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час,

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — педагогічний 
колектив 

Великоберезовицької  
ЗОШ I-III ст.

Вітаємо з днем народження 
лікаря загальної практики-
сімейної медицини ТРТМО  
Людмилу Миколаївну  
СЕРДЮК ,  л і к ар я -
отоларинголога ТРТМО Андрія 
Павловича БРУТКА, зубного 
техніка Богдана Леоновича 
ВОРОБЦЯ, фельдшера НМД 
Ольгу Орестівну ГУЛЬДУ, ме-
дичних сестер Марію Петрівну 
ГУЦАЛ, Марію Іванівну  
ОЛЕНИН, медичну сестру відді-
лення анестезії інтенсивної те-
рапії Наталію Петрівну  
ДЕКАЛЬЧУК, медичну сестру хі-
рургічного відділу Наталію Зено-
віївну АМБІЦЬКУ,  молодшу ме-
дичну сестру Мирославу Степа-
нівну СИДЯГУ,  економіста  
Богдана Антоновича КОСТИКА.

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить

                              знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря загальної практики-
сімейної медицини Шляхтинець-
кої АЗПСМ Богдана Степано-
вича ПРИШЛЯКА, лікаря-
стоматолога Шляхтинецької 
АЗПСМ Марію Зіновіївну  
ДРЕБОТ, молодшу медичну се-
стру ФАПу с. Домаморич Світ-
лану Петрівну СВОРІНЬ, ме-
дичного реєстратора Ігровиць-
кої АЗПСМ Лесю Миколаївну 
ДЕЙНЕКУ, молодшу медичну 
сестру Галину Степанівну ОСТ-
РОВСЬКУ, молодшу медичну 
сестру ФАПу с. Смолянка Окса-
ну Орестівну ХАМУТУ, медсе-
стру загальної практики-сімейної 
медицини Настасівської АЗПСМ 
Надію Михайлівну КУРІЦУ.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Вели-
коберезовицької ЗОШ I-III ст. 
щиро вітає з днем народження 
вчителя української мови та лі-
тератури Світлану Богданівну 
ПРИШЛЯК.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.


