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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Новини ●

    12 стор.

Тиждень польської 
культури  

в книгозбірні  
у Великих Бірках.

www.trrada.te.ua -  
веб-сторінка 

Тернопільської 
районної ради

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

З 
самого ранку 11 
серпня атмосфера у 
селі Петриків пану-
вала незвичайна. На 

порожніх через ранковий 
час вулицях, на втомлених 
сонцем полях і в напоєному 
літом повітрі прокидалися 
нотки радості. 

Під склепіння місцевої церкви 
Петра і Павла злітала урочиста 
молитва, сповіщаючи святкову 
днину. Того дня село Петриків, 
що “обійнялось” з Тернополем, 
відзначило 555-ліття з часу пер-
шої письмової згадки, хоча істо-
рія його сягає сивої давнини. А 

назву свою від імені Петра отри-
мало за княжих часів. 

Про те, що в селі свято, чутно 
було здалеку. На подвір’ї місце-
вого клубу музичним віншуван-
ням гостей зустрічав Тернопіль-
ський муніципальний духовий 
оркестр “Оркестра волі” (мис-
тецький керівник – заслужений 
працівник культури України Во-
лодимир Грицай). Велелюдний 
святковий концерт “Село моє – 
душі криниця” відбувся на висо-
кому мистецькому рівні.  Ведуча 
урочистостей, головний спеціа-
ліст відділу культури Тернопіль-
ської РДА, відома солістка Тер-
нопільщини Любов Шарган одна 
за одною перегортала сторінки 
історії Петрикова, згадуючи тих, 
хто її творив і продовжує твори-

ти нині, хто робить вагомий осо-
бистий внесок у розвиток краю.  
Забігаючи наперед, зазначу, 
свято вдалося на славу, адже 
було на що подивитися. Усі по-
чувалися добре і затишно. Про 
кожного сказали добре слово і 
гідно вшанували. Згадали вете-
ранів усіх воєн. Серед живих у 
Петрикові залишився один вете-
ран Української Повстанської 
Армії Михайло Іванович Дармо-
пук.  Щирі слова вітань звучали 
для літніх людей, досвід і му-
дрість яких тут дуже шанують, 
серед них є один довгожитель 
Андрій Іванович Купина (1912 р. 
н.). Не забули вшанувати бага-
тодітні сім’ї. Зворушливо звуча-
ли з вуст ведучої прізвища 12 
первістків у молодих сім’ях, які 

народилися у 2013 році, — Тве-
резідзе, Трач, Чернишенко, Но-
сатих, Стець, Дячок, Гаврих, Ма-
тейко…

Як розповіла нашому корес-
понденту корінна петриківчан-
ка Зеня Дмитрівна Михальчи-
шин (1936 р. н.), це село від-
давна славилося мужніми і смі-
ливими борцями за волю Укра-
їни. “За  панування Польщі у 
Петрикові залишилося всього 
сім українських прізвищ – Пи-
липів, Михальчишин, Наконеч-
ний, Послушний, решту, на 
жаль, не пригадую, — сказала 
Зеня Дмитрівна. — Але після 
війни дуже швидко село знову 
відродилося”. 

Продовження на 6 стор.

Танцювальним дарунком з 555-річчям рідне село вітали випускники 
 Петриківської ЗОШ І-ІІ ст. 2013 року. Третя справа — художній керівник Вікторія Ханас.

Кабінет Міністрів України схва-•	
лив законопроект Міністерства со-
ціальної політики про включення 
до страхового стажу відпустки по 
догляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку, повідомляє 
прес-служба Мінсоцполітики.

Прес-служба українського уря-•	
ду запустила новий iнформацiйний 
продукт – iнформацiйно-
аналiтичний бюлетень Кабiнету 
Мiнiстрiв. Бюлетень Кабмiну на-
даватиме новини щодо ухвалених 
урядових рiшень у ширшому 
форматi з коментарями фахiвцiв 
органiв державної влади та відпо-
відною статистикою. Цей проект 
виходитиме щодня українською 

та росiйською мовами. Ознайо-
митися з матерiалами бюлетеня 
можна за адресою www.info-
kmu.com.ua або завантажити 
pdf-файл усього випуску за будь-
яке число.

14 серпня лідер партії УДАР  •	
Віталій Кличко повідомив про на-
мір балотуватися на посаду пре-
зидента України в 2015 році, пи-
ше видання “Кореспондент”.

Свято Першого дзвоника цього •	
року відбудеться у неділю, 1 ве-
ресня. Планові уроки у школах 
розпочнуться з понеділка, 2 ве-
ресня, згідно з відповідним нака-
зом Міністерства освіти і науки 
України.

Петриківська громада відзначила 555-річчя  
з часу першої письмової згадки про село Петриків

    7 стор.

Плодоносять  
земля і сади  

СПП “Мричко”  
у Баворові.

    3 стор.

Оксана Кость:  
“Для моєї команди  
характерне уміння 

досягати 
ефективного 
результату”.

Готовність закладів 
освіти до нового 

навчального року: 
як у Забойках?

   2 стор.
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Подих нового навчального 
2013-2014 року вже відчу-
вається всюди: побільшало 
батьків та дітей в спеціалі-
зованих магазинах облас-
ного центру, що торгують 
шкільним приладдям, фор-
мою. Останні приготування 
до початку навчального ро-
ку на територіях шкіл, у 
класах, лабораторіях за-
кладів освіти завершують 
техпрацівники. 

Автор цих рядків відвідав За-
бойківську ЗОШ І ст.-дитячий 
садок. У чистому, охайному при-
міщенні, яке збудоване ще за 
часів панування Польщі, пахне 
фарбою, свіжим клеєм, чути, як 
працює “болгарка”. Це місцеві 
майстри укладають керамічну 
плитку на підлогу, оздоблюють 
стіни їдальні. Роботи уже на за-
вершальній стадії. Моїм гідом 
люб’язно погодилась бути ди-
ректор школи Любов Євгенівна 
Бінч, за фахом — біолог, а за 
покликанням — наставник дитя-
чих сердець. Після закінчення 
природничого факультету Тер-
нопільського педагогічного ін-
ституту (нині Тернопільський на-
ціональний педагогічний універ-
ситет ім. В. Гнатюка — авт.) 
працювала вчителем початкових 
класів у сусідньому селі Підго-
роднє, а тепер — керівник педа-
гогічного колективу Забойків-
ської ЗОШ І ступеня-дитячого 
садка. 

Нелегкі часи та випробування 
випали на долю цього  освітньо-
го закладу: свого часу початко-
ву школу закрили через відсут-
ність фінансування і так звану  
безперспективність. Але на зорі 
незалежності України, в далеко-
му 1991 році тодішньому дирек-
тору, педагогу із сорокарічним 
стажем, людині чесній і спра-
ведливій, Тетяні Данилівні Таба-
ці вдалося відновити навчаль-
ний процес. Хоча нині Тетяна 
Данилівна на заслуженому від-
починку, згадують її з особли-
вою пошаною, запрошують на 
усі урочисті події, що відбува-
ються в школі.

Одразу ж зауважу, що Забой-
ківська школа практично готова 
до нового навчального року. В 
усіх класних кімнатах, спальнях, 
музичному класі, службових і 
допоміжних приміщеннях, сан-
вузлах пофарбовано, побілено, 
чистота і порядок.

— З ремонтом, як завжди, до-
помогли батьки, вчителі, вихова-
телі, техпрацівники Аліна Шелін-
гович, Ольга Палига, Ярослав 
Матичак, Володимир Палига, 
Іван Гачко, — розповідає Любов 
Євгенівна Бінч. — Повністю по-
міняли дерев’яні вікна на енер-
гозберігаючі пластикові. Кошти 
на їх встановлення, а це 20 ві-
конних блоків, перерахувало ЗАТ 
“Райз-Максимко” (директор Ле-
онід Зозуля). Завдячуємо за тур-
боту і увагу до потреб школи-
дитсадка Почапинському сіль-
ському голові Марії Степанівні 
Пализі. Із місцевого бюджету 
виділили 130 тисяч гривень на 
ремонт харчоблоку, придбання 
меблів, особливо учнівських 
парт, білизни, посуду для школи-
дитячого садка.

Доводилося мені у свій час 
побувати у багатьох школах не 
лише області, але й інших регіо-
нів України, але забойківським 
школярам можна по-доброму 
позаздрити — сучасний 
комп’ютерний клас, плазмовий 
телевізор, відео-, аудіоапарату-
ра, необхідні технічні прилади, 
за допомогою яких освоюють 
незвідану царину знань. Спонсо-
рам та меценатам, серед яких є 
вихідці із Забойок, висловлюють 
вдячність та згадують їх на пе-
драдах, батьківських зборах і 
зборах територіальної громади. 
Серед них підприємець Віталій 
Володимир Кульбаба, директор 
центрального універмагу Терно-

поля Володимир Євгенович 
Фостик, який надав кошти на ка-
пітальний ремонт санвузлів ди-
тячого садка, комп’ютерну техні-
ку придбав та передав у постій-
не користування учнів та педаго-
гів тернопільський банкір Роман 
Романович Романик, допомагає 
будматеріалами, фарбою терно-
пільський підприємець Йосип 
Володимирович Матла. Залиши-
ли тут свої добрі автографи ви-
пускники цієї світлиці дитинства 
і знань, намагаються при нагоді 
відвідати рідну школу, що дала 
путівку у самостійне життя.

Господарський підхід та орга-
нізаторський хист директора 
Любові Євгенівни Бінч проявля-
ються у щоденних справах на-
сиченого й різнопланового 
шкільного життя. Досвідчений 
педагогічний колектив — вчителі 
початкових класів Наталя Ігорів-
на Козача, Ганна Андріївна Со-
рочук, Людмила Василівна Бод-
нар, вчитель англійської мови 
Оксана Зеновіївна Польова, му-
зичний керівник Світлана Ми-
хайлівна Чербаджа ведуть у світ 
Букваря, української мови і літе-
ратури, математики, природни-
чих наук юних забойківчан. Ма-
линовий дзвоник Першовересня 
покличе за учнівські парти пер-
ший раз у перший клас 8 хлоп-
чиків і дівчаток, які раніше вихо-

вувалися у дитячому садку. За-
галом ази науки вивчатимуть 33 
школярі 1-4 класів, для них ство-
рені усі умови: повноцінне хар-
чування, активний відпочинок, 
щільна програма позакласних 
заходів.

У дитячому садку нині 32 ви-
хованці. Галаслива малеча змал-
ку звикає до насиченого шкіль-
ного життя. Хлопчики і дівчатка 
під постійною опікою і наглядом 
вихователів Лілії Миколаївни 
Савки, Іванни Степанівни Хаба-
рової, молодого педагога Ліни 
Володимирівни Бергун, помічни-
ків вихователів Наталії Анатолі-
ївни Щупляк, Галини Миросла-
вівни Теличко.

Легко і комфортно працюва-
тимуть у новому навчальному 
році кухар шкільної їдальні Надія 
Євгенівна Мілян, завідуюча гос-
подарством Тетяна Дмитрівна 
Максим, адже фактично вони 
увійдуть до оновленого примі-
щення, де зроблено капітальний 
ремонт, придбано кухонне об-
ладнання і посуд. 

Забойківська ЗОШ І ст.-
дитячий садок, яка вже розміня-
ла дев’ятий десяток літ, радо 
зустріне дітей. Це відзначила і 
робоча комісія, яку під час 
об’їзду шкіл очолював керуючий 
справами Тернопільської район-
ної ради Богдан Ящик.

Коментар начальника відділу 
освіти Тернопільської райдер-
жадміністрації Марії Краковець-
кої:

— Новий навчальний 2013-
2014 рік розпочнеться 1 верес-
ня у 48 школах району. Прикро, 
але поки що призупинено на-
вчальний процес у Чистилівській 
ЗОШ І ступеня у зв’язку з від-
сутністю дітей. З появою дітей 
шкільного віку навчання у цій 
школі неодмінно відновиться. 
Уже 94% освітніх закладів райо-
ну готові до проведення занять. 
Значно покращилася 
матеріально-технічна база шкіл, 
дитячих садків. За кошти спон-
сорів замінено 102 вікна, 17 
дверей. В Ігровицькій ЗОШ І-ІІ 
ступенів відремонтували 100 кв. 
м стелі, на території школи за 
сприяння Ігровицького сільсько-
го голови Галини Голик прокла-
дено 250 метрів бруківки. Пере-
крито покрівлю та обладнано 
систему опалення на альтерна-
тивній основі — твердому паливі 
у Прошівській ЗОШ І-ІІ ступенів, 
тривають будівельні, монтажні 
роботи у Козівській ЗОШ І-ІІ 
ступенів, щодня там працює 
комплексна бригада майстрів, 
хід відновлюваних робіт на 
контролі органів місцевого са-
моврядування та Тернопільської 
райдержадміністрації.

До світлиці дитинства і знань

Під час об’їзду шкіл на території Забойківської ЗОШ І ст.- дитячого садка (зліва направо)  
Почапинський сільський голова Марія Палига, директор Забойківської ЗОШ І ст.-дитячий садок 

Любов Бінч, члени робочої комісії — начальник відділу розвитку інфраструктури Тернопільської РДА 
Богдан Сабатюк, лікар Теребовлянського міжрайонного відділу ДУ “Тернопільський обласний  

лабораторний центр” Ігор Процишин, головний інспектор Тернопільського РВ управління ДСНС 
України в Тернопільській області Володимир Дубина, керуючий справами  

Тернопільської районної ради Богдан Ящик.

Педагогічний колектив Забойківської ЗОШ І ст.-дитячого садка (зліва направо):  
Ганна Андріївна Сорочук, Оксана Зіновіївна Польова, 

Наталя Ігорівна Козача, директор школи Любов Євгенівна Бінч, Людмила Василівна Боднар.

Колектив Баворівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щи-
ре співчуття вчителю історії і 
правознавства Ользі Дми-
трівні Костик, директору 
школи Миколі Степановичу 
Костику з приводу важкої і 
непоправної втрати — смерті 
матері.

Колектив виконавчого 
апарату Тернопільської  
районної ради щиро співчу-
ває головному спеціалісту 
виконавчого апарату Вален-
тині Миколаївні Костик з 
приводу смерті її бабусі  
Цецілії Яківни БАХІР.

Виконавчий апарат Терно-
пільської районної ради  ви-
словлює щире співчуття ди-
ректору Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст., депутату районної ради 
Миколі Степановичу Костику 
та його дружині Ользі Дми-
трівні Костик з приводу тяжкої 
втрати — смерті матері  
Цецілії Яківни БАХІР.

Новини ●

Швейцарські фінансисти ви-•	
знали українську гривню най-
красивішою валютою у світі. 
Таке рішення прийнято за  
підсумками щорічного засі-
дання комісії з питань естети-
ки Міжнародного фінансового 
банку. У п’ятірку увійшли та-
кож австралійський долар,  
євро, болгарський лев і аме-
риканський долар.

У зв’язку з черговим заго-•	
стренням політичної ситуацiї в 
Єгиптi, а також iз введенням 
надзвичайного стану 
Мiнiстерство закордонних 
справ України попереджує 
українцiв про небезпеку пере-
бування в Єгиптi та пропонує 
наразi утриматися вiд поїздок 
до цiєї країни без крайньої по-
треби.

18 серпня о 10.30 на стаді-•	
оні с. Біла відбудеться фут-
больний турнір пам’яті І. Вов-
чишина між ФК “Біла” і ФК 
“Великий Глибочок”, о 12 год. 
на стадіоні “Круча” у мікрора-
йоні Тернополя Пронятин зма-
гатимуться футбольні команди 
“Пронятин” та “Кутківці”. Офі-
ційне відкриття турніру відбу-
деться о 14.30, фінал –  
о 15.00, нагородження та за-
криття змагань – о 17.00.

16, 17 і 18 серпня біля Льво-•	
ва у селі Родатичі на території 
колишнього дитячого табору 
пройде один з найбільших 
українських музичних фести-
валів – “Захід”. Хедлайнера-
ми фестивалю стануть “ВВ”, 
“Скрябін”, “Noize MC”, “Ляпіс 
Трубецкой”, “Zdob Si Zdub” та 
“Аліна Орлова”. Фоторепор-
таж з фестивалю читайте у на-
ступному номері газети  
“Подільське слово”.

Тернопільська районна  
рада висловлює щире спів-
чуття депутату Тернопільської 
районної ради, першому за-
ступнику голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації 
Володимиру Петровичу 
Дев’яткову з приводу тяжкої і 
непоправної втрати — смерті 
матері Стефанії Дмитрівни. 

Колектив Тернопільської 
райдержадміністрації вислов-
лює глибоке співчуття пер-
шому заступнику голови Тер-
нопільської райдержадміні-
страції Володимиру Петрови-
чу Дев’яткову з приводу тяж-
кої втрати — смерті матері  
Стефанії Дмитрівни. 

Колективи редакцій газети 
“Подільське слово” і ТРР  
“Джерело” співчувають пер-
шому заступнику голови Тер-
нопільської райдержадміні-
страції Володимиру Петрови-
чу Дев’яткову з приводу  
тяжкої і непоправної втрати — 
смерті матері Стефанії  
Дмитрівни. Висловлюємо 
співчуття рідним і близьким.
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19 серпня — День пасічника ●

Актуальне інтерв’ю ●

— Оксано Миколаївно, до 
вступу школи у черговий на-
вчальний рік залишилося зо-
всім мало. Як оцінюєте готов-
ність Великогаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст. до нового навчального ро-
ку, що вдалося зробити?

— Днями у нашій школі побува-
ла робоча група на чолі з заступ-
ником начальника відділу освіти 
Тернопільської РДА Анатолієм 
Івасюком. Фахівці високо оцінили 
стан готовності нашого навчаль-
ного закладу. Цьогоріч працюва-
ти було легше, адже значний 
об’єм робіт виконали в 2012 р., 
готуючись до 20-літнього ювілею 
школи. Впродовж літа 2013 року 
завдяки згуртованій роботі тех-
нічного персоналу школи навели 
лад у двох шкільних навчальних 
майстернях, ряду кабінетах, кос-
метичний ремонт провели у ре-
креаційних приміщеннях, коридо-
рах, фойє. Завдяки батькам на-
ших школярів, до нового навчаль-
ного року повністю готові усі 
класні кімнати. У 5 кабінетах на 
енергозберігаючі замінили старі 
вікна. Однак, ще 180 вікон, на 
жаль, поки що чекають свого ча-
су.  Я вдячна за розуміння і під-
тримку Великогаївському сіль-
ському голові Олегу Кохману, де-
путатському корпусу, членам ви-
конавчого комітету, спонсорам, 
підприємцям, яким не байдужа 
школа. Олег Андрійович свого ча-
су працював вчителем у нашій 
школі, тож добре розуміє ситуа-
цію і допомагає за кожної нагоди. 
Мені відрадно працювати в один 
час з таким керівником громади. 
Школа відчула підтримку влади 
Тернопільського району. Зокре-
ма, за кошт районного бюджету 
здійснено ремонт м’якої покрівлі 
даху школи і котельні, оновлено 
два котли.

— Ми часто говоримо про 
те, що школи Тернопільського 
району мають належну на-
вчальну базу, а результати ро-
боти наших педагогів насправ-
ді вражають. Та водночас біль-
шість дітей, особливо із при-
міських сіл, відвідують школи 
Тернополя. Чому так?

— Великі Гаї справді частково 
є базою міських шкіл, адже за ре-
зультатами моніторингу 2012 ро-
ку 30 % дітей із нашого села на-
вчається у Тернополі. І причина 
криється не в якості навчання чи 
матеріально-технічній базі школи. 
У нас і одне, й друге на високому 
рівні. Село дуже близько від об-
ласного центру. Фактично усе 
працююче населення їздить на 
роботу у Тернопіль. Тому зручні-
ше возити дітей спочатку в дитя-
чий садочок, згодом і в школу 
влаштувати. У нас немає і повної 
групи продовженого дня, щоб ді-
ти довше залишалися у школі. 
Зараз мова йде про це, сподіва-
юся, скоро вирішимо цю пробле-
му. Частина села дуже близько 
розташована від Тернопільської 
міської школи №8, куди деяким 
дітям ходити значно ближче. Є ді-
ти, приписані у Великих Гаях, на-
томість постійно проживають у 
Тернополі. Відрадно, що у серпні 
цього року в селі відкриють су-
часний дитячий садок. Впевнена, 
ситуація буде зовсім іншою. 

— Якщо висловлюватися мо-
вою цифр, коли у Вашій школі 
навчалося найбільше учнів, 
скільки у цьому році?

— Очікуємо, що з 1 вересня у 
школі буде вчитися 280 школярів. 
У 2012-2013 навчальному році у 
15 класах навчалося 278 учнів. Не 
мало, не багато. Для порівняння: 
у 1980-х роках Великогаївська 
ЗОШ І-ІІІ ст. приймала понад 400 
учнів. Загальна потужність школи 
– 600 учнів. 

— Зараз серед освітян бага-
то мови ведеться щодо про-

фільного навчання у старшій 
школі. Зокрема, у червні 2013 
року для громадського обгово-
рення оприлюднено нову Кон-
цепцію профільного навчання. 
Яка Ваша точка зору з цього 
приводу?

— За новим стандартом (та й 
за попереднім) 8 – 9 клас – це 
допрофільна підготовка. Тоді роз-
починається масове поглиблене 
вивчення того чи іншого предме-
та. Зараз фахівці вивчають і між-
народний досвід. Приміром, най-
більша кількість предметів, які 
вивчаються у старших класах, є у 
Швеції – 8. В інших країнах світу 
– менше, зазвичай 5-6. Нові про-
грами стануть чинними за три 
роки. До їх впровадження ми го-
туємося нині. Великогаївська 
школа одна з перших у Терно-
пільському районі ввела профіль-
не навчання за філологічним на-
прямком. Профіль виправдовує 
наші сподівання, адже серед 
обов’язкових предметів на ЗНО є 
українська мова, яку великогаїв-
ські школярі складають успішно.

— Як у Вашій школі впрова-
джується особлива “фішка” 
нової навчальної програми – 
введення предмету “Сходинки 
до інформатики” у 2 класі?

— Для нас цей предмет не ста-
новить жодних труднощів, адже до 
цього в початковій школі успішно 
діяв факультатив “Сходинки до  
інформатики”. Великогаївські шко-
лярі від першого класу володіють 
комп’ютерною технікою навіть 
краще, ніж мали б за програмою 
освіти 2 класу. Вважаю, ці ново-
введення додадуть більше роботи 
вчителям, натомість діти зрадіють. 
А ще нам пощастило з виклада-
чем інформатики – Оленою Зінові-
ївною Сівінською. Олена Зіновіїв-
на оперативно вводить педагогів і 
школярів в курс новинок 
комп’ютерного світу. Вчитель роз-
робила сучасний веб-сайт школи 
за адресою: http://vhzosh.narod.
ru. А ще школа успішно працює в 
проекті “Щоденник UA”.

— Комп’ютерів вистачає?
— На жаль, не настільки, скіль-

ки потрібно. Багато техніки вихо-
дить з ладу через довгий термін 
експлуатації.

— Цьогоріч нововведення 
торкнуться і 5 класу?

— У 5 класі впроваджується ви-
вчення другої іноземної мови та 
інформатики. Крім англійської, 
плануємо впроваджувати німець-
ку мову. Над цим зараз працює 
дипломований спеціаліст, вчитель 
іноземної мови Ірина Романівна 
Мазур. Загалом рівень володіння 
іноземною мовою наших учнів ви-
сокий, адже після закінчення шко-
ли багато з них вступають у вищі 
навчальні заклади, де іспити з 
іноземної мови обов’язкові і до-
статньо жорсткі.

— У Великогаївської школи є 

власний секрет заохочення 
учнів до успішного навчання?

— Щорічно на святі Останнього 
дзвоника понад годину читаю до-
вгий список учнів, які здобули 
значних успіхів у навчанні. Відтак, 
переможців та призерів олімпіад 
різних рівнів, відмінників рішен-
ням сесії Великогаївської сіль-
ської ради в рамках програми 
“Робота з обдарованою молод-
дю” нагороджуємо грошовими 
преміями.  Цьогоріч на Останньо-
му дзвонику нагороджені 72 зді-
бні школярі.

— Основний інструмент вчи-
теля – книжка. У Вашій школі 
достатньо літератури?

— З літературою ми у повній 
бойовій готовності, так би мови-
ти. Часом навіть передаємо книги 
до інших шкіл Тернопільського 
району, яким їх не вистачає. На-
разі очікуємо лише підручників за 
новою програмою для п’ятого 
класу.

— Цікаво, які особливі риси 
притаманні вчителям Велико-
гаївської школи?

— У нас працюють 36 профе-
сійних педагогів, з них 26 мають 
вищу кваліфікаційну категорію, 
троє — з першою кваліфікаційною 
категорією, п’ять – з другою, два 
спеціалісти, десять старших вчи-
телів і чотири вчителі-методисти. 
Приємно відзначити, що серед 
п’яти фіналістів обласного кон-
курсу “Вчитель року-2013” двоє 
– фахівці Великогаївської школи. 
Це — вчитель музики Юлія Воло-
димирівна Батюк і вчитель фізики 
Лариса Петрівна Дишкант. Для 
моєї команди характерні постій-
ний пошук оптимальних оригі-
нальних рішень поставлених за-
вдань, творчий стиль мислення, 
уміння досягти ефективного ре-
зультату за будь-яких умов. На-
віть на початковій ланці у нас 
працює двоє вчителів-методистів. 
Керівник творчої групи вчителів 
початкових класів Тернопільської 
області – вчитель початкових кла-
сів Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Антоніна Григорівна Дорош. Ще 
один наш вчитель початкових 
класів – Людмила Вікторівна  
Кохман очолює творчу групу вчи-
телів початкових класів Терно-
пільського району. 

— Оксано Миколаївно, що 
для Вас є найбільш цінним у 
роботі на педагогічній ниві?

— За 34 роки педагогічного 
стажу зустрічалися і труднощі, і 
випробування, але якими б зна-
чними вони не були, це – ніщо, 
порівняно з тією радістю, яку я 
отримую від спілкування з нашою 
дітворою, за їхні успіхи, перемо-
ги, за їх сімейне благополуччя, 
коли створюють власні родини. 
Вважаю, що в цьому і полягає 
щастя педагога.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Оксана Кость:  
“Для моєї команди  

характерне уміння досягати 
ефективного результату”
Інтерв’ю “Подільському слову” директора 

Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксани Миколаївни Кость

Директор Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст., депутат  
Тернопільської районної ради Оксана Миколаївна Кость.

Вітаємо! ●
Щиро вітаємо з 

50-річчям депута-
та Буцнівської 
сільської ради 
Івана Васильо-
вича ГАЛАЙКА.

За роком рік життя

 невпинно лине,

Дарує весен 

веселковий час,

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля Вам пошле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою – колектив 
Буцнівської сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата Ігро-
вицької сільської ради Андрія 
Ярославовича ДЕЙНЕКУ.

Бажаємо, щоб мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Ваше зігріли

Теплі та щирі слова.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив щиро 
вітає з 70-річчям вчителя-
пенсіонера Великолуцької ЗОШ І 
ст. Галину Іванівну ПАЗІЙ.

У цей святковий світлий день,

Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо,

Добра і радості бажаємо.

Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі,

Хай світла, радісна дорога

Завжди Вам стелиться в житті!

Щиро вітаю з днем народжен-
ня Лесю Мар’янівну ОЛІЙНИК  
з Лозови.

Здоров’я зичу Тобі щиро,

Із небес — опіки, від людей — добра,

Радості й любові, злагоди і миру,

Хай цвіте на щастя золота пора!

З повагою — Наталія КАПЕЦЬ 
з Лозови.

Вітаємо з днем народження 
директора ТОВ “Стегниківське”, 
заслуженого працівника сіль-
ського господарства України 
Мирона Михайловича  
КУБАНТА.

Сонця променистого — на Вашому 

обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям

 називається!

З повагою — колективи 
редакцій газети “Подільське 

слово” і ТРР “Джерело”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора ТОВ “Стегни-
ківське”, заслуженого працівни-
ка сільського господарства 
України Мирона Михайловича 
КУБАНТА.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку.

Хай обминають Вас болі й тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

З повагою — колектив ТОВ 
“Стегниківське”.

13 серпня  день народження 
відзначив Андрій Васильович 
ТИСЛИЦЬКИЙ з смт. Велика  
Березовиця. Щиро і сердечно  
вітаємо іменинника!

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З любов’ю — рідні.

З 60-річним ювілеєм вітаємо 
Ярослава Євгеновича ЧУБКА з 
Чернелева-Руського Тернопіль-
ського району. Від душі зичимо 
родинного благополуччя, міцного 
здоров’я, щастя й добра на мно-
гії літа.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм його щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою – колектив 
Чернелево-Руської ЗОШ І ст.-

дитячого садка.

Б д ж о -
лярський 
родов ід 
Дольних 
із чарів-
ного се-
ла Дубів-
ці веде 
свій літо-
пис уже 
д р у г е 
століття.

— Наш дід 
П и л и п 
тримав ще 
за часів 
А в с т р о -
У г о р с ь к о ї 
імперії та 
п а н с ь к о ї 
Польщі 50-
60 пнів, 
качали до 
тонни і 
більше меду 
— весняного, 
кв іткового, 
л і т н ь о г о , 
пізнього. То 
був цілющий 
продукт без 
хімії, чистий, 
як трунок. Дідову справу, який, 
крім бджільництва, обробляв ще 
декілька моргів поля, тримав 
коней, корів, овець та іншу 
домашню живність, продовжив 
мій батько Тарас Андрійович, — 
каже пасічник ТОВ 
«Агрокомплекс» із Дубівців 
Василь Дольний. — Тато усе 
життя працював колгоспним 
бджолярем, поважали його 
люди, до нього приїжджали 
вчитися і переймати досвід 
пасічники із району та області. Я 
змалку разом з татом  проводив 
багато часу на пасіці, особливо 
під час літніх канікул. Після 
завершення школи пішов вчитися 
в однорічну школу бджолярства 

до Києва, з 1989 року й донині 
працюю пасічником, – зазначає 
пан Василь. – Доглядаю 100 
б д ж о л о с і м е й  у 
сільгосптоваристві, у власному 
господарстві маю 50 вуликів. 
Виготовляю різні вулики – 
українські, лежаки, розводжу 
продуктивному в нашому регіоні 
прикарпатську бджолу, майструю 
рамки. 

Відрадно, що Василю 
Дольному допомагають сини 
Андрій і Володя, але найбільшим 
дідусевим помічником є онук 
Владислав.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Пахне медами у Дубівцях

Пасічник ТОВ “Агрокомплекс” 
 Василь Дольний.



Програма телепередачП‘ятниця, 16 серпня 2013 року

19 серпня
понеділок 

20 серпня
ВіВторок

21 серпня
середа

22 серпня
ЧетВер

23 серпня
п’ятниця

24 серпня
субота

25 серпня
неділя

ут 1
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Муз. фiльм до 70-рiччя Г. Гаркушi.
10.15 “Десять заповiдей Господнiх”.
         В. Крищенко.
12.15 Класичнi романси Я. Гнатюка.
12.55 “Опернi арiї”. Я. Гнатюк.
13.20 “Спiваю тобi, Україно!” Я. Гнатюк.
14.05 Без цензури.
14.30 Дiловий свiт. Агросектор.
14.35 Право на захист.
14.55 Темний силует.
15.05 Вiкно до Америки.
15.25 Життя на рiвних.
15.40 “Таємницi успiху”
        з Н. Городенською.
16.20 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50, 21.20 Дiловий свiт.
19.05 Останнє попередження.
19.30 Агро-News.
19.40 Про головне.
20.00 Дорослi iгри.
21.30 “Повернення додому”. Вiтас.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.55 Х/ф “Чаклунка”.

канал «1+1»
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
       23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
         Повернення додому”.
11.00 Х/ф “Титанiк”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Склiфосовський-2”.
22.15 “Грошi”.
23.40 Т/с “Гра престолiв”. (3).

інтер
14.00 “Судовi справи”.
15.15 “Сiмейний суд”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.05 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Син батька народiв”.
23.55 Т/с “Одеса-мама”.

TV-4
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Файне місто Тернопіль.
07.50 «Індекс небезпеки».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Круїз або розвідна мандрівка». (1).
17.00 «Підводний світ».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 «Ти зможеш».
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Розкішні мандрівки».
22.35 Х/ф «Ланцюг». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi новини. 
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15, 13.00 Т/с “Чорнi вовки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.25 Х/ф “Пункт призначення-2”. (2).

стб
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.45 “Холостяк”.
14.00 “Один за всiх”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 
           з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

новий канал
12.00, 17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.25 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.00 Репортер.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор.
23.00 Великi почуття.
00.05 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
08.00, 14.00, 17.20, 21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Мiй коханий генiй”.
15.25 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
17.00, 19.00 Подiї.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
23.10 Х/ф “Смертельнi перегони”. (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл 
      бурундучки-рятiвнички”.
08.55, 13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. 
        Нове поколiння”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.05, 22.30 ТЕТ-інтернет.
21.35 Бульдог шоу.
23.15 Дурнєв+1.
23.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

ттб
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Просто неба».
12.50 «Подих природи».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі про цікаві речі».
13.45 «Пройди світ».
14.00 «Пісні нашого краю».
14.15 «Легенди Чорного острова».
14.30 «Невигадані сторії».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 «Звитяга».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Маленька перерва».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Ми українські».
18.00 «В об’єктиві ТТБ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Західний експрес».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Кобзар єднає Україну».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 Д/ф «Справа Грушевського».
21.30 «Урок… для батьків».
22.45 «Поліські животоки».
23.00 «Імена» (Любко Дереш. ч. 1).
23.30 Концерт Світлани Копилової. ч. 1.

Enter-фiльм
09.15 Х/ф “Карусель”.
10.50 Т/с “Сталiн. Live”.
12.40, 19.45 Т/с “Червона капела”.
14.30 Х/ф “За хмарами небо”.
16.25 Х/ф “Вiдлига”.
18.05 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.
21.35 Х/ф “Кодекс безчестя”.
00.30 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Битва пiд Несбi”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Квiти” Стаса Намiна”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам буде кольорово!
11.30, 18.45, 21.20 Дiловий свiт.
11.45 Х/ф “Тарас Шевченко”.
13.35 Крок до зiрок.
14.15 Дiловий свiт. Агросектор.
14.20 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Українська пiсня року.
21.35 Star-шоу.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.55 Х/ф “Чаклунка”.

канал «1+1»
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
         Повернення додому”.
11.05, 20.15 Т/с “Склiфосовський-2”.
13.00 “Знiмiть це негайно”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Мiняю жiнку 6”.
00.20 Т/с “Гра престолiв”. (3).

інтер
05.20 Х/ф “Ромашка. Кактус. 
        Маргаритка”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Син батька народiв”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з 
        Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
20.00 “Подробицi”.
23.55 Т/с “Одеса-мама”.

TV-4
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.00 «Ти зможеш».
08.20 «Індекс небезпеки».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Підводний світ».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Леді-казка». (1).
15.40 Файне місто Тернопіль.
17.00 «Ти зможеш».
17.15 «Рекламна кухня».
17.30 «Про кіно».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Власна думка.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Прокляття самогубця». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.35, 16.25 Т/с “Агент нацiональної 
         безпеки”.
13.05, 22.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.25, 20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Д/ф “Морськi глибини”.
00.15 Д/ф “Телескоп Хаббл”.

стб
06.00 “Чужi помилки. Карнавальна нiч”.
06.45, 16.00 “Усе буде добре!”
08.30, 18.20 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя”.
10.55 “Один за всiх”.
12.55 “Холостяк”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з
       Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

новий канал
05.50 Пекельне побачення.
06.30, 7.40 Аферисти.
07.30, 19.00 Репортер.
09.30 Х/ф “Гола правда”.
11.30, 17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.35 М/с “Аладдiн”.
15.00 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
06.10 Т/с “Платина”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
12.00 “Хай говорять. 
        Ярослав Євдокимов”.
14.30 Т/с “Подружжя”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”.

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл —
         бурундучки-рятiвнички”.
08.55, 13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. 
        Нове поколiння”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.30 ТЕТ-інтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Кіноісторії нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «В об’єктиві ТТБ».
12.15 «Поліські животоки».
12.30 «Ми українські».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Кобзар єднає Україну».
13.45 «Новини України»
14.00 «Філософські портрети. 
         Пантелеймон Куліш».
14.20 «100 шедеврів».
14.30 Д/ф «Справа Грушевського».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Віконечко».
16.40 «Мандри кота Фініка».
17.00 «Новини України».
17.15 «Подаруй надію».
17.35 Д/ф «Україна рідний край. 
         Звичаї живуть».
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «ПрофStyle».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Діловий ритм».
22.45 «Поліські животоки».
23.00 «Імена» (Любко Дереш).
23.25 Концерт Світлани Копилової.

Enter-фiльм
10.30 Х/ф “Травнева нiч, 
          або Утоплениця”.
11.45 Т/с “Сталiн. Live”.
13.35 Т/с “Червона капела”.
15.25 Х/ф “Подвiйне прiзвище”.
17.15 Х/ф “Зелений фургон”.
20.05 Т/с “Червона площа”.
21.55 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
23.40 Х/ф “В останню чергу”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. 
        Громадянська вiйна в США”.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “О. Остроумова. Кохання земне”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
10.20 Хай щастить.
10.50 Нехай Вам буде кольорово!
11.45, 18.50, 21.20 Дiловий свiт.
12.00 Свiтло.
12.20 Х/ф “Земля”.
13.45 Українська пiсня.
14.25 Дiловий свiт. Агросектор.
14.30 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Свiтовий рекорд української пiснi.
20.00 “Мелодiя двох сердець”.
         С. та В. Бiлоножки.
20.50 Мегалот.
21.30 Фольк-music.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.55 Х/ф “Чаклунка”.

канал «1+1»
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
         Повернення додому”.
11.00, 20.15 Т/с “Склiфосовський-2”.
13.00 “Знiмiть це негайно”.
14.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.05 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Територiя обману”.
23.40 Т/с “Гра престолiв”. (3).

інтер
04.55, 23.55 Т/с “Одеса-мама”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Син батька народiв”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з
         Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
20.00 “Подробицi”.

TV-4
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Власна думка.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Автоакадемія».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Ти зможеш».
13.00 Концерт «Uma2rman».
14.00 Х/ф «Загублений світ». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Підводний світ».
17.25 Файне місто Тернопіль.
17.30 «Розкішні мандрівки».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (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 «Діти революції». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.20, 7.35 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Нетаємнi файли.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15, 16.25 Т/с “Агент нацiональної 
        безпеки”.
13.05, 22.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25, 20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Д/ф “Дивовижний свiт: 
         Таємницi пiдводного свiту”.
00.10 Х/ф “Проект “Динозавр”. (2 категорiя).

стб
06.35, 16.00 “Усе буде добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя”.
10.45 Х/ф “Бажання”.
12.55 “Холостяк”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 
          з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

новий канал
06.30, 7.40 Аферисти.
07.30, 19.00 Репортер.
09.35 Т/с “Щасливi разом”.
11.50, 17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.35 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
06.10 Т/с “Платина”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
12.00 “Хай говорять. Ревнивець”.
14.30 Т/с “Подружжя”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
21.30 Футбол. “Шальке” “Металiст”.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”.

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
8.20 М/ф “Чiп i Дейл — 
      бурундучки-рятiвнички”.
8.55, 13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. 
           Нове поколiння”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.30 ТЕТ-інтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю.
10.15 «Шукаю батьків».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Д/ф «Україна 
          рідний край. Звичаї живуть».
12.20 «Поліські животоки».
12.30 «Час реформ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Мандри».
17.00 «Новини України».
17.15 «Козацька звитяга».
17.30 «Після школи».
17.45 «Кулінарія від Андрія».
18.00 «Думки вголос».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Дім. Сад. Город».
20.00 «Економічний інтерес».
20.15 «Почерк долі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 Д/ф «Справа Грушевського».
21.30 «Енергоманія».
22.45 «Зірковий коктейль».
23.00 «Одеські історії кохання».
23.20 Концерт Світлани Копилової.

Enter-фiльм
10.10 Х/ф “Як стати щасливим”.
11.45 Т/с “Сталiн. Live”.
12.40 Т/с “Вищий пiлотаж”.
13.35, 20.05 Т/с “Червона площа”.
15.25 Х/ф “Зелений фургон”.
18.15 Х/ф “Пагорби i рiвнини”.
21.55 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
23.15 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
00.50 Х/ф “Блакитна стрiла”.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.45 Моя земля  моє право.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
11.00 Крок до зiрок.
12.00 Сiм чудес України.
12.25 Ближче до народу.
12.55 Маю честь запросити.
13.45 Золотий гусак.
14.10 В гостях у Д. Гордона.
15.00 Караоке для дорослих. 
15.55 Рояль в кущах.
16.40 Дiловий свiт. Тиждень.
17.10 Фестиваль пiснi в Коблево.
18.40 “На вiдстанi душi”. А. Демиденко.
20.40 Слово регiонам.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки дня. Спецвипуск.
22.00 Д/ф “Федерацiя автомобiлiстiв”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.

канал «1+1»
06.00 Комедiя “Як уполювати 
        мiльйонера”.
07.50, 10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.00, 20.15 “Великий пекарський турнiр”.
15.05 Мелодрама “Милосердя”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 Комедiя “Диявол носить Прада”.

інтер
05.50 Т/с “Коли на пiвдень 
          вiдлетять журавлi”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Очманiле весiлля”.
12.00 Х/ф “Фото на документи”.
13.55 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”.
15.50, 20.25 Т/с “Спадкоємиця”.
20.00 “Подробицi”.
23.55 Х/ф “Без чоловiкiв”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Ідеальний чоловік». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії
          з архікатедрального собору 
          УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Підмінена королева». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Власна думка.
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Індекс небезпеки».
17.40 «Рекламна кухня».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Файне місто Тернопіль.
19.50 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Все перемагає любов». (1).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.45 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
09.05 Х/ф “Вагiтний”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Х/ф “Кохання у великому мiстi”.
14.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi-2”.
16.05 Х/ф “Серпень. Восьмого”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Х/ф “Дев’ята рота”.
22.55 Х/ф “Годинникар”. (2).
00.55 Т/с “Назад в СРСР”.

стб
06.00 М/ф: “Дюймовочка”,
          “Зачарований хлопчик”.
07.10 Х/ф “Оповiдь про те, 
         як цар Петро арапа одружив”.
09.10 “Їмо вдома”.
10.15 “Караоке на майданi”.
11.15 Х/ф “Час любити”.
15.05 “Мiстичнi iсторiї-5 
         з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.55 Х/ф “Iнше обличчя”.
23.55 Х/ф “Д’Артаньян i три мушкетери”.

новий канал
05.55 Х/ф “Сплеск”.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.25 Хто зверху?-2.
11.20 Педан-Притула шоу.
12.55 Мачо не плачуть.
14.10 Божевiльний автостоп.
15.10 Х/ф “Ямакасi”.
17.05 Х/ф “Громобой”.
19.20 Х/ф “Хто я?”
22.00 Великi почуття.
00.05 Х/ф “Хев Плентi”.

канал “україна”
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф “Тiльки повернися!”
09.00 Ласкаво просимо. Т. Гвардцителi.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Злочин буде розкрито”.
14.00 Т/с “Бiднi родичi”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.

тет
06.00 “Єралаш”.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.35 М/ф “Сердитi пташки”.
11.45 М/ф “Пригоди мишеняти Переса”.
13.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
16.30 Одна за всiх.
17.10 Х/ф “Таксi-2”.
19.00 Королева балу-3.
20.15 4 весiлля.
21.35 Вiталька.
23.00 Т/с “Американська
          iсторiя жаху”. (3).
23.55 Х/ф “Омен”. (2).

ттб
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Щасливі долоні».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.15 «Країна талантів».
10.45 «Словами малечі 
          про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Жива традиція».
12.15 «Спортивні меридіани».
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Допомагає служба зайнятості».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 «Казки Миколаївського
          зоопарку».
14.30 «7 природних чудес України».
14.45 «Музей гетьманства».
14.55 «Лікар радить».
15.00 «Поклик таланту».
16.00 «Мамина школа».
16.30 Театральні зустрічі.
18.00 «Пройди світ».
18.30 «Азбука смаку».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 Х/ф «Для домашнього вогнища».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Пілігрим».
23.00 «Традиції самоврядування 
             на Україні».
23.50 «Замки Тернопілля».

Enter-фiльм
10.15 Х/ф “Батальйони просять вогню”.
15.30 Х/ф “Комбати”.
18.10 Х/ф “Майор Вихор”.
22.25 Х/ф “Оленяче полювання”.
23.50 Х/ф “Джек Восьмьоркiн 
           американець”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Азенкур”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “В. Граматиков. У дiї”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Книга.ua.
10.00 Кордон держави.
10.15 Контрольна робота.
10.45 Нехай Вам буде кольорово!
11.45, 18.55, 21.20 Дiловий свiт.
12.00 “Таємницi успiху” з 
        Н. Городенською.
12.30 Д/ф “Iнтернет-1964”.
13.00 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
14.15 Дiловий свiт. Агросектор.
14.20 Т/с “Роксолана”.
18.20 Новини.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Про головне.
20.00 “Надвечiр’я”.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.55 Х/ф “Чаклунка”.

канал «1+1»
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. 
         Повернення додому”.
10.55, 20.15 Т/с “Склiфосовський-2”.
12.55 “Знiмiть це негайно”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Кохання без кордонiв”.

інтер
04.55, 23.55 Т/с “Одеса-мама”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
      з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Син батька народiв”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
20.00 “Подробицi”.

TV-4
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес
09.30 «Підводний світ».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Про кіно».
12.35 «Автоакадемія».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Острів Джорджа». (1).
17.00 «Підводний світ».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
18.45 Файне місто Тернопіль.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Дівчата. 
         Кращі друзі діляться всім». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15, 16.25 Т/с “Агент нацiональної 
         безпеки”.
13.05, 22.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.30, 20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Д/ф “Дивовижний свiт: Самсара”.

стб
06.00 “Чужi помилки. 
          Убивство на маскарадi”.
06.45, 16.00 “Усе буде добре!”
08.40, 18.20 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
10.05 “Зоряне життя”.
11.00 Х/ф “Жiночий день”.
12.45 “Холостяк”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-5 
          з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

новий канал
06.25, 7.40 Аферисти.
07.30, 19.00 Репортер.
09.30 Т/с “Щасливi разом”.
11.50, 17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
06.10 Т/с “Платина”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
12.00 “Хай говорять”.
14.30 Т/с “Подружжя”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
23.10 Т/с “Глухар. Повернення”.

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл — 
        бурундучки-рятiвнички”.
08.55, 13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210.
          Нове поколiння”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”.
16.45 Вiталька.
17.00 УТЕТа пара.
18.15 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.30 ТЕТ-інтернет.
21.30 Бiйцiвський клуб.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Мандри».
12.35 «Кулінарія від Андрія».
12.45 «Дім. Сад. Город».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Почерк долі».
14.30 Д/ф «Справа Грушевського».
15.00 «Леся Українка».
15.30 «Інновації».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Українські забавлянки».
17.00 «Новини України».
17.15 «Левко Лук’яненко. 
          Покликаний бути символом».
18.00 «Загублені у часі».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Мікс».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.45 «Дзеркало».
23.00 «Легенди Запоріжжя».
23.30 «Земляки».

Enter-фiльм
010.05 Х/ф “Нейлон 100%”.
11.35 Т/с “Вищий пiлотаж”.
13.25, 20.15 Т/с “Червона площа”.
15.15 Х/ф “Пагорби i рiвнини”.
16.35 Х/ф “Я дочекаюся”.
22.05 Х/ф “Каїр-2” викликає “Альфу”.
23.35 Х/ф “Фанат-2”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви. Трафальгар”.
07.15 Хочу все знати.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Н. Варлей. Без страховки”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Концерт до Дня Прапора України.
10.00 Пiдняття Державного Прапора
          в мiстах України.
11.15 Д/ф “Символ Держави”.
12.00, 18.45, 21.20 Дiловий свiт.
12.15 Левко Лук’яненко. Покликаний 
       бути символом.
13.15 Урочистостi до Дня Харкова.
14.00 Дiловий свiт. Агросектор.
14.05 “Крила мрiй моїх”. I. Бобул.
15.40 “Я прийшов у цей свiт любити”. С. Гiга.
17.10 “Мелодiя двох сердець”.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.00 “На вiдстанi душi”. А. Демиденко.
21.30 Концертна програма до Дня Харкова.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вiд першої особи.
23.40 Концерт до 1025-рiччя хрещення Русi.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
10.55 Т/с “Склiфосовський-2”.
12.55 “Знiмiть це негайно”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.00 Т/с “Тисяча i одна нiч”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Казкова Русь”.
21.00 “Вечiрнiй квартал”.
23.45 Комедiя “Дика штучка”. (2).

інтер
05.00 Т/с “Одеса-мама”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Син батька народiв”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” з 
        Л. Каневським”.
13.10 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Давай одружимося в Українi”.
16.40 Т/с “Наложниця”.
18.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Мамина любов”.
22.00 Д/ф “Битва за Україну”.
23.25 Т/с “Сивий Мерин”.

TV-4
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Підводний світ».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Розкішні мандрівки».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Комедія давно минулих днів». (1).
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Ти зможеш».
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Про кіно».
21.45 Файне місто Тернопіль.
22.35 Х/ф «Людина з півдня». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Анекдоти по-українськи.
10.15, 16.25 Т/с “Агент нацiональної
          безпеки”.
13.05, 22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25, 20.10 Т/с “Морськi дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.35 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Монтана”. (2).

стб
06.00 “Чужi помилки”.
06.45, 18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.05 Х/ф “В’язень замку Iф”.
12.50 Х/ф “Д’Артаньян i три мушкетери”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Моя правда. Б. Ступка”.
20.55 “Моя правда. I. Апексимова”.
22.25 “Зоряне життя”.
00.25 Х/ф “Жiночий день”.

новий канал
06.25, 7.40 Аферисти.
07.30, 19.00 Репортер.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
11.40, 17.55 Т/с “Татусевi доньки”.
13.40 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Великi почуття.
00.15 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
06.10 Т/с “Платина”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П’ятницький. Роздiл другий”.
12.00 “Хай говорять”.
14.30 Т/с “Подружжя”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
23.00 Т/с “Ментовськi вiйни-7”. (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/ф “Чiп i Дейл — 
            бурундучки-рятiвнички”.
08.55, 13.40 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.45 Т/с “Беверлi Гiлз-90210. 
         Нове поколiння”.
14.45 Т/с “Маленькi таємницi”.
17.05 Досвiдос.
17.40 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00 УТЕТа в Iнтернетi.
21.30 Бiйцiвський клуб.
22.30 ТЕТ-інтернет.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Легенди Запоріжжя».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Україна невідома. 
         Розбудова держави».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Л. Лук’яненко.
          Покликаний бути символом».
12.55 «Прапор України».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Загублені у часі».
13.45 «Новини України».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Міське кільце».
15.30 «Повір у себе».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
17.00 «Новини України».
17.15 «Сім’я Кім».
17.20 «Прапор України».
17.25 «Скарби музеїв Полтавщини».
18.00 Д/ф «Україна ─ рідний край».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «До чистих джерел».
20.25 «Історія українського парламентаризму».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Майстри великої родини».
21.25 «Прапор України».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.45 «Зустрічі біля неба».
23.00 «Мелодії цимбалів Івана Кавацюка».
23.30 «Земляки».

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Сьогоднi новий атракцiон”.
11.20 Т/с “Вищий пiлотаж”.
13.10, 19.45 Т/с “Червона площа”.
15.00 Х/ф “Я дочекаюся”.
18.30 Х/ф “Чужа дружина 
            i чоловiк пiд лiжком”.
21.35 Х/ф “Блакитна стрiла”.
23.25 Х/ф “Заради декiлькох рядкiв...”
00.55 Х/ф “Каїр-2” викликає “Альфу”.

ут 1
06.20 Українська пiсня року.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Пiдсумки дня.
09.30 Молитва за Україну.
10.00 “Час рiкою пливе”. М. Гнатюк.
10.25 Пiдняття Державного 
        Прапора в мiстах України.
11.30 Мiтинг-концерт до Дня 
          Незалежностi України.
14.10 Фольк-music. Спецвипуск 
         до Дня Незалежностi України.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня. Спецвипуск.
22.05 Концерт до Дня Незалежностi 
         України.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Концерт Нiколо.

канал «1+1»
06.25 “Ремонт +”.
07.15, 19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Комедiя “Братик ведмедик”.
12.00 “Свiт навиворiт-2: Iндiя”.
13.05 “Кохання без кордонiв”.
14.55 “Казкова Русь”.
15.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-3”.
20.00 Бойовик “007: координати 
       Скайфолл”.
23.10 Бойовик “День Незалежностi”. (2).

інтер
05.00 Т/с “Одеса-мама”.
07.00 “Марафон до Дня Незалежностi
     України “День народження країни”.
13.00 Х/ф “Мамина любов”.
15.05 Т/с “Коли на пiвдень 
       вiдлетять журавлi”.
19.00, 20.30 Концерт “Живи в Українi”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Х/ф “Фото на документи”.
00.25 Х/ф “Бiлий пiсок”. (2).

TV-4
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Все перемагає любов». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Ідеальний чоловік». (1).
14.00 «Рекламна кухня».
14.30 Файне місто Тернопіль.
14.40 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Підмінена королева». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Коліжанка».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Пісні наших перемог.
21.30 Невідома Україна.
22.00 Х/ф «Чорна долина» (1).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Поцілунок змія». (2).

ICTV
06.10 Т/с “Морськi дияволи”.
07.45 Д/ф “Морськi глибини”.
08.40 Д/ф “Таємницi пiдводного свiту”.
09.30 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.10 Квартирне питання.
12.05 Дивитися всiм!
12.45 Х/ф “Вагiтний”.
14.35 Т/с “Назад в СРСР”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Серпень. Восьмого”.
21.50 Х/ф “Прорив”. (2).
23.45 Х/ф “ПiраМММiда”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Суєта суєт”.
08.05 “Караоке на майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Королева бензоколонки”.
12.15 Х/ф “За двома зайцями”.
13.55 “Зоряне життя”.
15.55 “Моя правда. Б. Ступка”.
17.00 “Моя правда. I. Апексимова”.
18.00 Х/ф “Час любити”.
21.50 Х/ф “Знахар”.
00.35 Х/ф “Д’Артаньян i три мушкетери”.

новий канал
06.35 Х/ф “Пес-вампiр”.
07.50, 10.00 Ревiзор.
12.05 Уральськi пельменi.
13.35 Рудi.
15.00 Педан-Притула шоу.
22.00 Хто зверху?-2.
23.45 Х/ф “Мачуха”.

канал “україна”
06.00 Т/с “Бiгль”.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”.
07.50 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00 Т/с “Бiднi родичi”.
18.00, 19.20 Т/с “Волошки”.
22.10 Х/ф “Тiльки повернися!”
00.15 Х/ф “Вiддiл. Ден”. (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Фiксики”.
11.35 М/ф “Як козаки 
        прибульцiв зустрiчали”.
11.55 М/ф “Як козаки мушкетерам
              допомагали”.
12.15 М/ф “Як козаки наречених 
       виручали”.
12.30 М/ф “Як козаки на весiллi гуляли”.
13.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
15.45 Королева балу-3.
17.00 Х/ф “Швидкiсть-2: круї
          з пiд контролем”.
19.20 Х/ф “Таксi-2”. (2).
21.10 Вiталька.
23.00 Т/с “Американська
          iсторiя жаху”. (3).
00.50 Х/ф “Омен-4”. (3).

ттб
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «До чистих джерел».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 Д/ф «Уклін великому всеукраїнцю».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 Д/ф «Україна рідний край».
13.45 «Новини України».
14.00 «Скарби музеїв Полтавщини».
14.30 «Сім’я Кім».
14.35 «Театральні зустрічі».
16.00 «Скарби роду».
16.30 «Країна талантів».
17.00 Х/ф «Сьомий перстень чаклунки».
17.45 «Щасливі долоні».
18.10 «Лікар радить».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Жива традиція».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Допомагає служба зайнятості».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «7 природних чудес України».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.00 «Зовсім інше життя».
22.30 «Від класики до джазу».
23.00 «Традиції самоврядування в Україні».
23.45 «Екотур».

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “Майор Вихор”.
14.10 Х/ф “Батальйони просять вогню”.
19.25 Х/ф “Комбати”.
22.05 Х/ф “Корпус генерала Шубнiкова”.
23.40 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
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Призначення ●Пенсійна реформа ●

Це важливо ●

Нещодавно випо-
внилося 10 років 
із дня ухвалення 
базового закону 
щодо пенсійного 
забезпечення. По 
суті, саме з цієї 
події розпочало-
ся реформування 
пенсійної систе-
ми України. Про 
те, чого вже вда-
лось досягти та 
плани на майбут-
нє, — в інтер’ю з 
Міністром соціальної полі-
тики України Наталією  
Королевською.

 — Наталіє Юріївно, одразу 
після того, як Ви очолили Мі-
ністерство соціальної політи-
ки, Ви заявили, що розпочата 
в 2011 році пенсійна рефор-
ма не дала бажаних резуль-
татів. Що саме, на Вашу дум-
ку, не було вирішено?

 — Насамперед, за 10 років з 
моменту прийняття пенсійних 
законів не було вирішено осно-
вне питання — пенсія має бути 
справедливою. Зараз не діє 
державний механізм, який би 
гарантував справді гідну пен-
сію, яка б залежала від трудо-
вого стажу. Головні завдання, 
які стоять перед нами: осучас-
нити пенсійні виплати та лікві-
дувати “зрівнялівку” у пенсіях, 
подолати дефіцит Пенсійного 
фонду, запровадити другий рі-
вень накопичувальної пенсійної 
системи.

Сьогодні потрібно зосереди-
тися на вдосконаленні пенсійної 
системи. Саме над цим зараз 
працює наше Міністерство, зо-
крема, спеціально створена ро-
боча група, до складу якої уві-
йшли наші фахівці, представни-
ки Пенсійного фонду, науковці 
та фахівці соціальної сфери.

 — Над чим саме працює ця 
робоча група?

— Люди мають отримати ре-
альний захист, а не його іміта-
цію. Основне завдання створе-
ної робочої групи — розробка 
механізмів вдосконалення пен-
сійної системи. Це комплекс 
питань, над якими ми працюємо 
(окрім того, про що я вже каза-
ла), — питання пенсійного віку 
для жінок, пошук компенсаторів 
для можливості зниження став-
ки єдиного соціального внеску, 
підвищення довіри до системи 
державного захисту. Найбільша 
складність полягає в тому, що, 
напрацьовуючи пропозиції, фа-
хівці, насамперед, зважають на 
їхню економічну доцільність, 
оскільки пенсійна реформа має 
відповідати не тільки очікуван-
ням громадян, а й об’єктивним 
економічним умовам.

 — Чи є вже результати ро-
боти цієї групи? Можливо, 
якісь зміни до законодав-
ства?

 —  1 липня набули чинності 
зміни до пенсійного законодав-
ства, які за своєю суттю є пер-
шим кроком з удосконалення 
пенсійної системи. Вони стосу-
ються досить широкого кола 
людей і, в першу чергу, ниніш-
ніх 13,6 мільйонів пенсіонерів. 
Для них ми змінили порядок 
щорічного перерахунку пенсій. 
Відповідно до чинного законо-
давства, перерахунок раніше 
призначених пенсій відбуваєть-
ся внаслідок перегляду прожит-
кового мінімуму (цьогоріч — дві-
чі) та 1 березня. Раніше, через 
законодавчу казуїстику, були 
ситуації, коли березневе підви-
щення пенсій взагалі можна бу-
ло не робити. Тепер ми встано-
вили чітку процедуру — пенсії у 
березні однозначно збільшува-
тимуться кожного року.

 — Які ще зміни внесено до 
пенсійного законодавства про-
тягом останніх півроку?

— Ухвалено закон, 
за яким багатодітні 
батьки, які виховали 
п’ятьох і більше дітей, 
за відсутності матері 
отримують право на 
пенсію за особливі за-
слуги. Прийнято низку 
постанов уряду, яким 
збільшено розміри під-
вищень до пенсій інва-
лідам Великої Вітчиз-
няної війни ІІ і ІІІ груп 
та учасникам бойових 
дій, які досягли 85-

річного віку, до рівня підвищення 
інвалідам І групи (на 447 грн.). 
Також зросла мінімальна пенсія 
для цієї ж категорії ветеранів ві-
йни (з 1 травня 2013 року жоден 
учасник бойових дій та інвалід у 
період Великої Вітчизняної війни 
не отримує менше 2547,9 грн.). 
Окрім цього, підвищено пенсії, 
розмір яких у минулому році бу-
ло підвищено менше ніж на 20% 
зростання середньої заробітної 
плати.

 — А чи є якісь зміни для 
тих, хто ще не збирається на 
пенсію?

— Зміни, що набрали чин-
ності з першого липня, в першу 
чергу, торкнуться майже всіх 
жінок, адже за пропозиції Мін-
соцполітики відтепер до стра-
хового стажу також зарахову-
ватиметься період перебування 
у відпустці з вагітності та поло-
гів. Раніше цей час, а це 70 
днів до пологів та 56 днів після, 
до страхового стажу не врахо-
вувалися і ми вважаємо, що це 
несправедливо відносно жінок, 
оскільки їм, фактично штучно 
зменшувався страховий стаж.

— Що це безпосередньо 
дасть жінкам?

— Цими змінами ми встано-
вили соціальну справедливість 
щодо жінок. До їхнього запро-
вадження роботодавець сплачу-
вав відрахування тільки за пра-
цівників, які перебували на лі-
карняному через хворобу, що 
дозволяло зараховувати їм цей 
період до страхового стажу. Ра-
зом з тим, жінки, які народжува-
ли дітей та перебували у лікар-
няній відпустці у зв’язку із ва-
гітністю і пологами, були по-
збавлені можливості зарахову-
вати цей час до страхового 
стажу.

Тобто, той, хто, наприклад, 
катаючись на лижах, отримував 
важкий перелом, що потребу-
вав довгого лікування та від-
новлення, та йшов у лікарняну 
відпустку на декілька місяців, 
при виході на пенсію був у 
більш вигідних умовах, ніж жін-
ка, яка народила дитину. Якщо 
врахувати, що декретна від-
пустка — 4 місяці, а через 
ускладнення під час пологів — 
навіть більше, то жінки, які на-
родили трьох дітей, без цих 
законодавчих змін втрачали 
щонайменше рік страхового 
стажу.

Крім того, ми також запро-
вадили новий підхід до розра-
хунку зарплати для нарахуван-
ня пенсій фізичним особам — 
підприємцям та громадянам, 
які отримували допомогу з без-
робіття.

— У чому полягають зміни 
для тих, хто отримував допо-
могу з безробіття?

— Відтепер громадяни, які 
раніше отримували допомогу з 
безробіття та матеріальну до-
помогу у період професійної 
підготовки, перепідготовки або 
підвищення кваліфікації, змо-
жуть при розрахунку заробітної 
плати, якщо це доцільно, ви-
ключити періоди отримання ці-
єї допомоги. Деяким громадя-
нам це дозволить збільшити 
пенсійні виплати до 5%. Щодо 
фізичних осіб-підприємців, то, 
визначаючи заробітну плату 
для нарахування пенсії, відте-

пер враховуватиметься страхо-
вий стаж, за який сплачено 
внески. Це дозволить уникнути 
значного зменшення коефіцієн-
та заробітку фізичним особам 
— підприємцям, які працюють 
за спрощеною системою опо-
даткування, за місяці, за які 
страхові внески сплачені не в 
повному обсязі.

— До речі, щодо підприєм-
ців. Давно обговорюється 
можливість зниження ставки 
єдиного соціально внеску. 
Коли на це можна очікувати?

— Ми вже запроваджуємо но-
ві підходи щодо сплати ЄСВ. Не-
щодавно уряд підтримав розро-
блений Мінсоцполітики законо-
проект щодо розширення пере-
ліку категорій пенсіонерів-
підприємців, які можуть бути 
звільнені від сплати ЄСВ. Спра-
ва в тому, що зараз на це мо-
жуть розраховувати тільки пенсі-
онери за віком та інваліди, ми ж 
до категорії пільговиків включи-
ли отримувачів усіх видів пенсій, 
які досягли пенсійного віку. Те-
пер слово за народними депута-
тами — Верховна Рада має ухва-
лити цей законопроект.

Ми зацікавлені у зниженні 
ставки ЄСВ, бо це стимулювати-
ме легалізацію тіньової зайня-
тості та зростання заробітних 
плат. Водночас необхідно дуже 
чітко продумати компенсатори 
наповнення Пенсійного фонду, 
щоб ми могли зберегти видатки 
як мінімум на нинішньому рівні, 
не кажучи вже про плани підви-
щувати пенсійні виплати. Над 
цим ми зараз працюємо із Мініс-
терством доходів і зборів.

— Чи вистачить на це ко-
штів?

— За перші шість місяців 
Пенсійний фонд України зібрав 
81,1 млрд. грн. власних надхо-
джень — перевиконання склало 
1,4 млрд. Якщо порівнювати з 
аналогічним періодом минулого 
року, надходження зросли на 
5,2 млрд. грн., або на 6,9%. 
Завдяки такій позитивній дина-
міці ми змогли не тільки своє-
часно та в повному обсязі ви-
плачувати пенсії, а й погасити 
позики Держказначейства, які 
брались тимчасово. Тож, як ба-
чите, проблем з фінансуванням 
зараз немає.

Загалом же за півроку на ви-
плату пенсій було виділено 
124,5 млрд. грн. Це на 11,5 
млрд. грн., або на 11%, більше, 
ніж за перші шість місяців 2012 
року.

— Дійсно, із вчасністю та 
повнотою виплат нарікань у 
пенсіонерів немає. Проте є 
питання щодо якості обслу-
говування у Пенсійному фон-
ді…

— Нещодавно за мого напо-
легливого прохання в.о. голови 
ПФУ прийшов у відділення фон-
ду одного з районів як звичай-
ний громадянин — перевірити, 
як працює система на місці. 
Результатами ми були шокова-
ні. Не впізнавши свого керівни-
ка, клерки заявили йому, що 
він 101-й у черзі і що в най-
ближчі два дні може навіть не 
приходити зі своїми проблема-
ми. Така ситуація неприпусти-
ма і ми будемо її докорінно 
змінювати.

Обслуговування пенсіонерів, 
багато з яких має трудовий 
стаж 40-50 років, має бути зо-
всім іншим. Зокрема, на сайті 
Пенсійного Фонду вже працює 
пенсійний калькулятор, де ко-
жен самостійно зможе розраху-
вати розмір виплат, а вже по-
тім, якщо залишаться запитан-
ня, звертатись до інспекторів 
фонду. І це тільки один з пер-
ших кроків, що ми визначили 
для себе, бо сьогодні наше за-
вдання — зробити надання всіх 
соціальних послуг якісним та 
доступним.

Наталія Королевська:
 “Пенсії обов’язково будуть 

збільшуватися щороку”

В управлінні Державної мігра-
ційної служби України в Тернопіль-
ській області відбулася розширена 
нарада за участю завідувачів ра-
йонних секторів. На порядку ден-
ному — підсумки роботи у першо-
му півріччі.

Начальник УДМС Тернопільщи-
ни Томаш Вербич довів до праців-
ників обласного апарату та керів-
ників територіальних підрозділів 
пріоритетні напрямки роботи, що 
були визначені на колегії ДМС 
України, яка відбулася 19 липня у 
столиці, детально зупинився на за-
вданнях, поставлених перед управ-
лінням на друге півріччя, серед 
яких, зокрема, налагодження співп-
раці із центрами надання адміні-
стративних послуг. Також керівник 
наголосив на неухильному дотри-
манні підлеглими вимог закону та 
етичних норм поведінки, підвищен-
ні якості обслуговування населен-
ня, адже від цього залежить імідж 
служби.

Загалом управління та його те-
риторіальні підрозділи ефективно 
здійснювали виконання функцій, 
делегованих їм державою. Так, за 
шість місяців на Тернопільщині ви-
дано понад одинадцять тисяч пас-
портів громадянина України, здій-
снено більше чотирнадцяти тисяч 
вклеювань фотокарток по досяг-
ненню громадянами 25-ти та 45-

тирічного віку, зареєстровано міс-
це проживання п’ятнадцяти тисяч 
громадян, дев’ять тисяч знято з 
реєстрації. Щодо оформлення до-
кументів для виїзду за кордон, тут 
статистика така: двадцять одна ти-
сяча закордонних паспортів, близь-
ко трьох тисяч проїзних документів 
дитини, майже стільки ж внесення 
даних про дітей до паспорта бать-
ків. Також за вказаний період вда-
лося посилити контроль за дотри-
манням іноземцями правил пере-
бування на території нашої держа-
ви, налагодити роботу зі звернен-
нями громадян та функціонування 
«гарячої лінії». Такою, що потребує 
активізаці ї ,  визнано 
а д м і н і с т р а т и в н о -
правозастосувальну діяльність що-
до порушників.

Керівники районних секторів 
проаналізували ряд проблемних 
питань, що виникали протягом 
перших шести місяців поточного 
року, обговорили шляхи їх вирі-
шення. Відтак були намічені пріо-
ритетні напрямки роботи управлін-
ня та територіальних підрозділів у 
другому півріччі та шляхи вдоско-
налення процедури надання адмі-
ністративних послуг населенню.

За матеріалами управління 
Державної міграційної служби 

в Тернопільській області.

У міграційній службі області 
проаналізували результати 
роботи у першому півріччі

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

9 серпня заступник Міністра 
доходів і зборів України  
Андрій Ігнатов офіційно 
представив начальника Го-
ловного управління Міндо-
ходів в Тернопільській  
області Олександра Вітрука, 
його заступника, начальника 
слідчого управління фінан-
сових розслідувань Ігоря 
Сторожука та начальника 
Тернопільської митниці Ми-
колу Харкавого.

Під час наради заступник міні-
стра доходів і зборів України  
Андрій Ігнатов розповів про 
принципи роботи та основні за-
вдання Міністерства. Зокрема, 
Андрій Ігнатов зазначив, що на 
сьогодні інтеграція двох служб 
завершена на всіх рівнях, відбу-
лася системна переорієнтація 
роботи з урахуванням інтересів 
бізнесу. “Наша місія полягає у 
підвищенні адміністрування по-
датків, зборів, митних платежів 
та єдиного соціального внеску, 
наданні послуг громадянам і біз-
несу, забезпеченні наповнення 
дохідної частини бюджету, ство-
ренні умов для розвитку підпри-
ємництва, міжнародної торгівлі. 
Переконаний, що  ці завдання 

призначеним керівникам будуть 
під силу”, – підкреслив заступник 
Міністра доходів і зборів України 
Андрій Ігнатов. 

— Очолювати Головне управ-
ління Міндоходів Тернопільщини 
– велика честь і відповідальність, 
— сказав начальник Головного 
управління Міндоходів у Терно-
пільській області Олександр  
Вітрук. — Переконаний, що разом 
з колективом професіоналів та у 
співпраці з органами влади, міс-
цевого самоврядування, громад-
ськості краю нам вдасться і нада-
лі досягати високих показників у 
роботі. Ефективність нашої діяль-
ності вимірюватиметься показни-
ками наповнення бюджету і під-
вищенням рівня податкового та 
митного сервісів для платників.

Новопризначених керівників 
привітали перший заступник го-
лови Тернопільської ОДА Микола 
Головач, перший заступник голо-
ви Тернопільської обласної ради 
Сергій Тарашевський,  Терно-
пільський міський голова Сергій 
Надал. 

Перебуваючи з робочим візи-
том у Тернополі, заступник Міні-
стра доходів і зборів України  
Андрій Ігнатов побував у Музеї 
податкової служби, ознайомився 
з роботою Центру обслуговуван-
ня платників податків при Терно-
пільській об’єднаній ДПІ. 

Олександр Вітрук — 
начальник Головного 

управління Міндоходів 
Тернопільщини

Начальника Головного управління Міндоходів у Тернопільській 
області Олександра Вітрука (зліва) привітав заступник  

Міністра доходів і зборів України Андрій Ігнатов.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Пані Зеня розповіла і про міс-
цеву кухню. В пошані тут “Пе-
триківські фляки”. Очевидно, 
страва асимілювалася з поль-
ських кулінарних рецептів. “В 
основі страв, що мають назву 
флячки (з польської “flaki” озна-
чає “тельбухи” — ред.), 
обов’язковим складником є ру-
бець — найбільший відділ шлун-
ка жуйних тварин, — пояснила 
пані Зеня. — Це ситна, поживна 
і корисна страва. До речі, у по-

ляків це — святкова і дуже попу-
лярна їжа”.

За матеріалами Вікіпедії, пер-
ша письмова згадка про Петри-
ків датується у документі прода-
жу від 28 червня 1458 року, де 
галицький староста Станіслав з 
польського селища Ходчів біля 
Сандомира продає право опіки 
над монастирем Крилошанським 
пану Романові з села Осталівці. 
Серед свідків цього документу 
підписався Павло з Петрикова. 
Влітку 1995 року львівський іс-
торик Микола Бандрівський під 
час розкопок відкрив більш як 

50 поховань 1 тисячоліття 
до н. е. Археолог знайшов 
багато браслетів, посуду, 
підвісок, а також бронзову 
бритву з Північної Італії. У 
XV столітті село було за-
селене по одній з цен-
тральних вулиць з десят-
ком будинків і з площею в 
центрі поселення, де нині 
побудована церква. Пер-
шим власником села Пе-
триків з 1469 року був 
шляхтич Баворовський. 
Від 1547 р. власником се-
ла став Ян Тарнавський. 

Після його смерті 
Тернопіль і околиці 
залишалися у влас-
ності роду Тарнав-
ських ще близько сотні 
років.

Село живе завдяки 
своїм мешканцям, які бу-
дують його і прикраша-
ють. За інформацією вчи-
теля історії місцевої шко-
ли Юрія Йосиповича Вов-
ка, нині у Петрикові про-
живає понад 3900 осіб, з 
них більш як 1800 – чоло-
віки, в межах 2 тис. – жін-
ки, близько 300 дітей до-
шкільного віку, 380 – 
шкільного. “Орієнтовно 
три тисячі років тому на 
території Петрикова жили 
племена висоцької куль-
тури (культура належить 
до 1100-600 рр. до Різдва 
Христового, — ред.), — 
сказав Юрій Йосипович. 
—  Наші односельчани 
брали участь у Визволь-
ній боротьбі часів Хмель-
ниччини 1648-1654 рр., 
були учасниками бурем-
них у Галичині 40-х років 
ХІХ століття”. 

Зі святом села петри-
ківчан привітав голова 
Тернопільського обласно-
го відділення Всеукраїн-
ської асоціації сільських 
та селищних рад, Байко-
вецький сільський голова 
Анатолій Кулик. “Петриків 
– одне з найкращих сіл 
Тернопільщини з орієнти-
ром на європейський рі-
вень розвитку. Про це 
свідчить той факт, що Пе-
триківська сільська рада 
другою у Тернопільсько-
му районі успішно розро-
била генеральний план 
населеного пункту, — ска-
зав Анатолій Романович. 
— За більш, як півтисячо-
літній історичний період 
жителі Петрикова зустрі-
ли різні життєві моменти, 

але завжди терпеливо і 
мудро приймали випробу-

вання долі, збе-
рігаючи націо-
нальні традиції 
та звичаї, висо-
ко несучи честь, 
славу і гідність 
Галичини”. Згід-
но з рішенням 
президії Акаде-
мії соціального 
управління, за 
значний вклад у 
соціальний роз-
виток села Пе-
триків Анатолій 
Кулик нагородив 
Петриківського 
сільського голо-
ву Руслана Ла-
зорка орденом 
Князя Острозь-
кого. 

З 555-літтям 
з часу першої 
письмової згад-
ки про село пе-
триківчан приві-
тав заступник 
голови Терно-
пільської район-
ної ради, голова 
Тернопільської 
районної органі-
зації ВО “Свобо-

да” Роман Наконечний. “Петри-
ків – це національно свідоме 
село, де кожен мешканець від-
повідає почесному званню укра-
їнця, – сказав Роман Іванович. 
– Люди тут працьовиті, наполе-
гливі. Петриків – дружне село, і 
мешканці багатьох інших сіл мо-
гли б їм по-доброму позаздри-
ти. Недарма на рахунку громади 
багато добрих справ”.

— Наше село має велику іс-
торію, водночас стрімко моло-
діє, — сказав, звертаючись до 
громади, Петриківський сіль-
ський голова Руслан Лазорко. 
— Всього двадцять років тому у 
Петрикові навіть не чули про ву-
лиці Стуса, Стефаника, Нали-
вайка, Довженка, Дорошенка, 
Національного відродження, що 
тепер становлять майже поло-
вину села. Це величне свято є 
даниною пам’яті нашим пред-
кам, які упродовж століть буду-

вали рідний Петриків і заповіли 
нам берегти та примножувати 
його славу.

Впродовж свята присутні на-
солоджувалися виступами на-
родного артиста України Гриця 
Драпака, лауреата всеукраїн-
ських пісенних конкурсів і фес-
тивалів, соліста Тернопільського 
районного будинку культури Ва-
силя Хлистуна, учасників народ-
ного аматорського ансамблю 
народної музики “Настасівські 
музики” БК с. Настасів (мис-
тецький керівник – заслужений 
працівник культури України Ан-
дрій Галайко), народного ама-
торського хору клубу с. Великі 
Гаї (художній керівник – Іван Ви-
спінський), учасників художньої 
самодіяльності с. Петриків — 
Ірини Федірко, Григорія Пи-
скливця, Уляни Білас, сестер 
Лілії і Тетяни Сорокіних, випус-
кників Петриківської ЗОШ І-ІІ ст. 
2013 року випуску. 

Зв’язок поколінь

Перед громадою Петрикова виступив  
заступник голови Тернопільської районної 

ради, голова Тернопільської районної  
організації ВО “Свобода” Роман Наконечний.

Голова Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад, Байковецький сільський голова  
Анатолій Кулик нагородив Петриківського сільського голову 

Руслана Лазорка (справа) орденом Князя Острозького.

Дзвінкою піснею і солодкою наливкою у Петрикові частували  
учасники народного аматорського хору клубу с. Великі Гаї.

На свято до петриківчан завітали учасники народного аматорського хору 
клубу с. Великі Гаї та народного аматорського  

ансамблю народної музики “Настасівські музики” БК с. Настасів.

Петриківська громада та гості села під час концерту  
з нагоди 555-річчя першої письмової згадки про Периків.

Щирими оплесками глядачі зустріли петриківських  
танцівниць — сестер Лілію і Тетяну Сорокіних.  

Петриківська громада  
відзначила 555-річчя з часу першої  
письмової згадки про село Петриків
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Партнер проекту

Директор СПП “Мричко” Іван Мричко (крайній справа)  
з монтажниками з Коломиї, представниками фірми “Елеватор-Проммаш”.

Агроновини ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Серпень владно ходить по-
лями і садами. Лани, що 
жовтіли добірним пшенич-
ним та ячмінним колосом, 
вже виорані. Механізатори 
агроформувань та фермер-
ських господарств готують 
землі під врожай майбут-
нього року. Жнива вийшли 
на фінішну пряму: повністю 
завершено збирання ози-
мих культур, ріпаку, гороху, 
жита, на завершенні обмо-
лот озимої пшениці — осно-
вного хліба. Урожайність 
колоскових культур на де-
кілька центнерів нижча, ніж 
торік, дещо стабілізується 
цінова політика на зерно.

Аграрники покладають великі 
сподівання на зернову кукуру-
дзу. Посприяли цьому погода, 
перспективні сорти і технології 
обробітку рослин від хвороб та 
шкідників. Набирають ваги й цу-
кристості плантації солодких 
коренів, площі яких аграрії ра-
йону розширили цього року 
майже у 1,5 раза. Серпень впев-
нено передає естафету і напру-
жений робочий ритм вересню. 
Вже стеляться прохолодні вра-
нішні тумани, літають срібні нит-
ки павутиння, жовтіє лист на 
фруктових деревах і плодоягід-
никах. 

У ці дні, що пахнуть свіжови-
ораною ріллею, хлібом, багат-
ством садів на подвір’ях га-
лицьких оселями, побував у 
фермерському господарстві, 
яке очолює працелюбне по-
дружжя Івана та Надії Мричків. 
Тут, у Баворові, де вони орен-
дують землі, напередодні жнив 
завершили монтаж зерносу-
шарки польського виробництва 
марки “М — 819”. Всі зварю-
вальні і пусконалагоджувані ро-
боти провели спеціалісти з Ко-
ломиї, представники фірми 
“Елеватор-Проммаш”. Отож, на-
решті остаточно вирішено про-
блему зберігання і сушіння зер-

на, що дасть зго-
дом позитивний 
результат.

Разом із Іваном 
Васильовичем по-
бували на пше-
ничному лані.

— Вже обмоло-
тили озимий рі-
пак, озиму пшени-
цю та ячмінь, на 
завершенні ярий 
ячмінь, який до-
зріває нерівномір-
но. Старанно пра-
цював на збиранні 
колоскових ком-
байнер Григорій 
Бучинський, а на 
перевезенні уро-
жаю з поля на тік 
— водії Володи-
мир Мричко, Во-
лодимир Пастух 
та Степан Мричко, 
— каже Іван Васи-
льович. — Тракто-
ристи Степан Хо-
дань та Ігор Воло-
шин злущили 
стерню, виорали 
грунт під майбут-
ній засів озимини, 
адже розпочина-
ються агростроки сівби. До зби-
рання маємо ще 120 гектарів 
зернової кукурудзи і майже 200 
гектарів сої. 

До речі, саме соя і озима 
пшениця сортів “Смуглянка”, 
“Миронівська — 65”, “Поліська 
— 90”, “Актор” дають в СПП 
“Мричко” стабільні урожаї і є 
прибутковими культурами. Зау-
важу, що в господарстві завжди 
дотримуються високої культури 
землеробства, всі польові до-
роги прогрейдовано, всюди ви-
дно лад і порядок. 

Таку ж картину побачив і в 
яблуневому 39-гектарному са-
ду, що вже почав плодоносити. 
Крапельне зрошування кожного 
деревця, палети, вся площа са-
ду обгороджена, між рядами 
знищено бур’яни, дерева обро-
блені проти шкідників. Цей сад 
— гордість подружжя Мричків. 

Нелегко тепер знайти досвідче-
них садівників, які б зналися на 
тонкощах садівничої справи. 

— Щаблі розвитку виробничо-
господарської діяльності стри-
мують високі банківські відсотки 
на кредити, відверте здирни-
цтво посередників, зернотрей-
дерів, — каже Іван Мричко. — 
Висока вартість паливно-
мастильних матеріалів, гербі-
цидів, мінеральних добрив, ці-
ни постійно зростають. А заку-
півельні ціни на зерно, цукрові 
буряки, технічні культури мають 
тенденцію до зниження. Ми 
піднімаємо орендну плату за 
землю, вчасно сплачуємо усі 
податки до бюджетів різних 
рівнів, Пенсійного фонду Украї-
ни. Часто-густо доводиться бу-
ти інженером, агрономом, ме-
неджером і економістом в од-
ній особі. Така нинішня хлібо-
робська доля.

Плодоносять земля і сади

Директор СПП “Мричко” Іван Мричко 
на соєвому полі.

За словами головного зоотехні-
ка управління агропромислового 
розвитку Тернопільської райдер-
жадміністрації Романа Бирки, ста-
ном на 1 червня ц. р. державну 
дотацію за великовагову худобу 
отримали селяни, які її відгодову-
ють, в межах 10 тисяч гривень. До 
речі з початку року за поданням 
сільських рад на цю категорію тва-
рин оформлено відповідних доку-

ментів на  156 тис. 670 грн. Відпо-
відні служби оформили подані до-
кументи від власників телят на суму 
438 тис. грн., а перший транш, що 
склав 173 тис. грн., виплачений у 
розмірі 50 % цієї суми. Дотації 
отримали жителі сіл Дубівці, Ско-
морохи, Настасів, Байківці, Дичків, 
Романівка, Мишковичі.  

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Цифри і факти ●

У першому півріччі 2013 року 
до місцевих бюджетів Тернопіль-
щини від юридичних осіб надій-
шло 37,1 млн. грн. плати за зем-
лю. Це на 5,2 млн. грн., або на 
13,5 відсотків, більше, ніж за 6 
місяців 2012 року.

Зокрема, 2055 юридичних осіб 
платників земельного податку 
сплатили 9,1 млн. грн. земельно-
го податку, що на 67,1 тис. грн. 
більше, ніж у січні-червні 2012 

року. 1691 юридичною особою 
— платником орендної плати за 
землю сплачено до місцевих бю-
джетів 28 млн. грн. орендної 
плати за землю. Це більше, ніж 
торік, на 5,1 млн. грн., або на 22 
відсотка.
Інформаційно-комунікаційний 

відділ Головного управління 
Міндоходів у Тернопільській 

області.

До місцевих бюджетів 
надійшло на 5 млн. грн. 
більше плати за землю

Для проведення післязбиральної 
обробки зерна в агроформуваннях 
області є 702 зерноочисні машини, 
203 зерносушарки. Наявні потуж-
ності зерносушарного обладнання 
дозволяють за добу переробити 
майже 70 тис. тонн зерна. За остан-
ні три роки введено в дію сучасні 
елеватори у Козівському, Підволо-
чиському, Бучацькому, Гусятинсько-
му, Теребовлянському районах. 
Корпорація “Агропродсервіс” побу-
дувала потужний зерноелеватор в 
Козові, насіннєвий завод у Настасо-
ві. Цього року планується ввести ще 
два елеватори у Козові та Борщові 
загальною потужністю 104 тис. 

тонн. Також буде введено в дію 
елеватор у Ланівцях на 35 тисяч 
тонн.

Компанія “Кернел” Олега Бахма-
тюка розпочала будівництво елева-
торного заводу на 200 тисяч тонн в 
Острові поблизу Тернополя, в райо-
ні колишньої промбази. Поряд буде 
й комбікормовий завод. Вже зараз 
в області налічується 480 нових ба-
ночних елеваторів, ще 250 буде 
введено в дію. У цих потужностях 
можна розмістити майже мільйон 
тонн зерна. Таким чином проблему 
зберігання зерна в області та у Тер-
нопільському районі, зокрема, буде 
вирішено.

Суперелеватор  
в Острові

Кардинально оновився 
машинно-тракторний парк корпо-
рації “Агропродсервіс”. Впродовж 
року закуплено майже 50 одиниць 
техніки — імпортних комбайнів, 
тракторів, багатотонних автомобі-
лів, причіпного інвентаря, ґрунтоо-
бробних механізмів тощо. Як за-
значає генеральний директор кор-
порації Іван Чайківський, кожна 
машина — це одне-два робочих 
місця, гідна оплата праці та, без-
перечно, вищий рівень у веденні 
землеробства, свинарства та мо-

лочної галузі.
Цього року керівництво корпо-

рації зробило ставку на розвиток 
і збільшення дійної череди в се-
лах, де орендують землю. Щодня 
з реконструйованих ферм реалі-
зують понад 10 тонн молока. 

Поповнилися імпортною і ві-
тчизняною технікою в цьому році 
машинно-тракторні парки  
ПП “Агрофірма “Медобори”,  
ПП “Агрон”, ФГ “Березовського”, 
СПП “Мричко”, ТОВ “Вікторія”, 
ФГ “Дідик — 2012”.

Нова техніка

“Квітка” на лані
Першими закінчили цьогорічні 

жнива трудівники ЗАТ “Райз-
Максимко”. Щедрою виявилася 
хлібна нива у Забойках і Почапин-
цях, на круг зібрано по 56 ц з га 
озимої пшениці, яку вирощували на 
353 гектарах лану, а озимий ячмінь 
здивував навіть бувалих хліборобів 
— з кожних 27 гектарів намолочено 
по 74,1 центнерів у бункерній вазі.

“Квітку” на лані справили учасни-
ки зернозбирального комплексу 
ТОВ “Вікторія”, ТОВ “Нове життя”. В 

сільгосппідприємствах району по-
вністю завершено збирання ріпаку, 
озимого ячменю, гороху, вівса, жи-
та. На 94 % зібрано озиму пшени-
цю, середня урожайність склала 
36,6 ц з га. Намолочено 24522 тон-
ни добірного збіжжя. На останніх 
гектарах збирають ранні зернові  та 
зернобобові культури в ТОВ “Друж-
ба”, ТОВ “Агрокомплекс”, ТОВ 
“Стегниківське”, СПП “Мричко”, ПП 
“Агрон”. Виорано 7400 гектарів 
землі під майбутній засів.

Знову ярмаркуємо!
У суботу, 17 серпня, напередодні 

свята Преображення Господнього, 
відбудеться обласний сільськогос-
подарський ярмарок. Селяни при-
везуть городянам продукцію полів, 
ферм, садів, бджільництва, птахів-
ництва і рибництва. Як завжди, на 
торговицю, що пройде на розі ву-
лиць Миру і Дружби (в народі — 
“п’ятачок”), запрошують жителів об-

ласного центру сільгоспвиробники 
та переробники Тернопільського, 
Зборівського, Козівського й Бере-
жанського районів. Ярмаркувати-
муть також в центрі міста на площі 
перед Тернопільським обласним 
краєзнавчим музеєм, на розі вулиць 
Лесі Українки і Протасевича (масив 
“Східний”), на території ТРЦ “Подо-
ляни”. Відкриття о 9 годині ранку.

Дотація за телят



8 П’ятниця, 16 серпня 2013 року Час місцевий

ПРОДАМ
* чорнорябу корову (6 років), 

недорого. Тел. 29-06-70, 097-69-
00-121.

* теличку (1 рік), не тільна. Ціна 
договірна. Тел.: (097) 8063404,  
29-34-17.

* теличку (1 рік) молочної по-
роди, є паспорт. Ціна договірна. 
Тел.: 29-42-20, (099) 3761121.

* музичний центр з колонками 
“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.

* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 26-
19-22.

* телицю 1,2 міс. с. Великі Гаї. 
Тел.: 49-02-20, 098-816-614.

* пісок, гравій, декоративний та 
будівельний камінь. Тел. (098) 
057-93-61, 52-13-75.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 
12 к.с.), мототрактори двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58.

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані. Ці-
на договірна. Тел. (096) 137-70-
60.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

* торти на замовлення для уро-
чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 
366-15-69.

* котел КЧМ-5, б/к, ціна 3 200 
грн. Тел. (097) 546-41-52.

* продам ЗІЛ ММЗ-554, газ, 
бензин. Тел. 067-392-69-54, 
29-62-27, Василь.

* різні блоки на фундамент. 
Тел. (096) 789-34-34.

* ванна чавунна довжиною  

1,70 м. Тел. (096) 789-34-34.
* панелі залізобетонні 6х150 м, 

2 шт., тел. (096) 789-34-34.
* земельну ділянку під забудову 

в с. Романівка Тернопільського 
р-ну, 0,15 га, тел. (096) 789-34-
34.

* автомобіль “Шевроле Авео” 
— на виплату від 995 грн./місяць. 
Пенсіонерам та пільговикам — 
знижка. Тел. (097) 887-48-36, Ве-
роніка.

* продам земельну ділянку під 
будівництво 0,16 га, с. Гаї Ходо-
рівські. Тел.: (0352) 29-62-27, 067-
392-69-54.

* продаються музичні колон-
ки (електровойси), 2 шт. по 
1000 Вт. Підсилювач “Фонік”. 
Ціна 7500  грн. Тел. 0971599714.  
Володимир.

* продам земельну ділянку під 
забудову 0,15 га біля Тернополя (9 
км), приватизовану. Тел.: (097) 
229-43-58, (098) 804-63-42.

* продається будинок у с. Біла 
Тернопільського району, 10х11 м, 
з надвірними будівлями. Всі кому-
нікації, город, сад. Площа - 0,13 
га. Ціна 100 тис. у. о. Тел. (097) 
247-80-81.

* частину житлового будинку 
площею 53 кв. м з надвірними бу-
дівлями в смт. Микулинці, центр, 
можлива добудова. Ціна договір-
на.Тел. (099) 237-57-20, (098) 817-
52-42.

* автомобіль ГАЗ-52, ідеаль-
ний стан, вартість — 11 тис. грн. 
Тел. (096)143-72-71.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 

оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, мета-
леві ворота, захисні ролети, 
паркет, меблі. Низькі ціни. Тел.: 
(0352) 52-42-39.

* декоративну бетонну огорожу, 
тротуарну плитку, паркет  
дубовий. Найнижчі ціни, тел.:  
51-38-26, (093) 108-18-73, (097) 
936-95-65.

* цегла від виробника, можлива 
доставка. Тел.: (067) 334-78-58.

ПОСЛУГИ
* 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; 
набриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-

86, 098-531-95-46.
* л і к у в а л ь н о - о з д о р о в ч и й  

масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

* безкоштовні консультації що-
до законодавства інших країн. Вул. 
Живова, 11, офіс 503, тел.: 067-
254-95-06, 095-037-80-89, 097-
206-89-10.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413.

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93 (цілодобово).

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

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
перфоратор. Доставка. Тел.: (050) 

967-26-00, (097) 311-41-43.
*весільна фотозйомка,  

тел. (068) 515-86-17, (0352) 54-
39-49. Ірина.

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

* високоякісно лакуємо столяр-
ні вироби, терміново. Тел.:  
(067) 350-66-21 (Василь),  
(096) 813-88-93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
нарощення вій, стрази, боді-
арт. Тел. (067) 313-58-58.

* здам в оренду бетонозмішу-
вач та будівельне риштування. 
Тел. (0352) 29-33-58. 

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, ар-
ки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

* встановлення сантехніки, ка-
налізації, водогону, заміна ванн, 
унітазів, плитка. Тел.: 28-24-12, 
(098) 265-42-27.

Справи приватні ●

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

Урожай — 2013 ● Претензії ●

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

У Тернопільському районі жни-
ва в розпалі. Побувавши в цю 
гарячу пору в потужних сіль-
ськогосподарських підприєм-
ствах, невеликих фермерських 
господарствах, зрозуміла, що 
нині — вінець хліборобської 
праці, як день народження, і у 
бідного, і в багатого.

Господарство “Перемога”, що у 
Довжанці, орендує майже 900 га 
земель у Тернопільському та сусід-
ньому Зборівському районах. Нині 
тут закінчують обмолочувати горох 
та озиму пшеницю. Горох тішить, а 
урожай пшениці буде дещо мен-
ший, ніж очікували, бо на осінні гар-
ні сходи випав сніг, коли земля ще 
не замерзла. Тому вони випріли. 
Довелось пересівати ячменем. Крім 
того, у господарстві зібрали гарний 
урожай озимого ячменю. Буде чим 
розплатитися з пайовиками, на 
корм худобі та продати. Тішать око 
кукурудза та гречка. Останній осо-
бливо радіють пасічники, адже меду 
буде вдосталь. 

Сільськогосподарське підприєм-
ство “Перемога” – одне з небага-
тьох у Тернопільському районі, де 
утримують велику рогату худобу. 
Цього року тут народилося 60 те-
лят, є 30 телиць, 80 дійних корів.

Хоча невеликими темпами, але 
тут з року в рік нарощують тварин-
ництво, бо молока треба усім. Та 
журиться працівник сільського 
господарства з сорокарічним ста-
жем, керівник підприємства “Пе-
ремога” Володимир Нацюк, роз-
повідаючи про численні перевірки 
екологічних служб. “Нині у До-
вжанці у 350-ти дворах утримують 

менше 80 корів, якщо раніше було 
по одній-дві голови у кожному, — 
каже Володимир Михайлович. — У 
підприємстві “Перемога” справи 
щодо збільшення ВРХ пішли на 
лад. Та численні перевіряючі з 
екологічних служб кажуть, що бу-
дуть нас штрафувати, бо худоба 
шкодить навколишньому середо-
вищу. Пам’ятаю часи, коли наше 
господарство утримувало більше 
730 голів, у сусідньому Домамори-
чі було 600, а у Драганівці – 2000 
голів ВРХ. І екологія була в поряд-
ку. Складається враження, що ці 

служби працюють лише на штра-
фи, а не для справи. Що я маю 
нині робити: тварин не годувати чи 
заткнути тій худобі відповідне міс-
це, щоб вона екологію не псувала? 
Коли знищимо тваринництво, чим 
годуватимемо дітей? Штучними 
привозними сумнівної якості сумі-
шами? Подумаймо усі разом над 
цією проблемою, не смішімо та не 
засмучуймо людей, які у шостій 
годині ранку встають, щоб подої-
ти, доглянути худобу, тяжко пра-
цюють, щоб заробити на жит-
тя...”.

Жнива у “Перемозі”

На жнивному лані у сільськогосподарському підприємстві 
“Перемога” в с. Довжанка Тернопільського району директор 

Володимир Нацюк (зліва) та механізатор Анатолій Євдокієнко. 

Ілона ГАЙДАДІНА,  
ВДСО при УМВС України в 

Тернопільській області.

На пульт централізованого 
спостереження Державної служ-
би охорони надійшов сигнал 
“Тривога” із магазину, що в місті 
Кременець. Було негайно на-
правлено працівників наряду гру-
пи затримання окремого баталь-

йону міліції ВДСО при УМВСУ 
міста Тернопіль та співробітників 
слідчо-оперативної групи Креме-
нецького райвідділу. 

На місці подій було затримано 
двох шестикласників. Неповно-
літні зловмисники “працювали” 
досить професійно, адже серед 
білого дня змогли поцупити із 
магазину мобільного зв’язку гро-
ші на суму 455 грн. Підлітки були 

не обізнані у законах і до остан-
нього моменту вважали, що за-
лишаться непокараними. Цей 
факт було внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 Кримі-
нального кодексу України. Міс-
цеві жителі й досі не можуть зро-
зуміти, що саме спонукало двох 
приятелів стати на злочинний 
шлях.

Малолітні злочинці…
Кримінал ●

Соломія ТКАЧУК,  
студентка ІІ курсу відділення 

“Журналістика” ТНПУ 
ім. В. Гнатюка.

У четвер, 8 серпня, в Тер-
нопільському прес-клубі 
відбулась презентація кни-
ги Володимира Лучаків-
ського “В’язанка желаній”, 
яка була перевидана у  
нашому місті. 

Книга у Львівській національ-
ній бібліотеці ім. В. Стефаника 
віднайшов Богдан Пиндус — кра-
єзнавець із Настасова, який за-
раз проживає неподалік Львова.

Представили книгу Василь 
Ванчура — директор видавни-
цтва “Джура”, яке і перевидало 

збірку, та журналіст Михайло 
Ониськів — автор післямови. 
“В’язанка желаній” написана 
давньослов’янською мовою, але 
тексти цілком зрозумілі і пере-
кладу не потребують. У ній зі-
брані вірші-побажання Володи-
мира Лучаківського, які він на-
писав для своїх рідних.

До цього видання книги до-
дали передмову та післямову. 
Дизайн не змінився — невелика 
за розміром книжечка в оран-
жевій обкладинці. Тираж книги 
понад 3 тисячі примірників. У 
продаж вона надійде після пре-
зентації у магазині “Джура”, де 
її зможуть придбати усі охочі. 
Ціна книги невелика — 7-8 гри-
вень, тому вона доступна кож-
ному.

Перевидання книги 
Володимира Лучаківського 

у Тернополі

Нині пора жнив. А це поже-
жонебезпечний період. 
Загрозливу обстановку 
створюють спекотлива по-
года, сухі хлібні масиви, 
енергонасичені хлібозби-
ральні агрегати (нерідко у 
несправному стані), люд-
ські недбалість і безвідпо-
відальність. Загальновідо-
мо, що в цей напружений 
час найменша необереж-
ність з вогнем на зернових 
ланах (кинутий недопалок, 
іскри від сільгоспмашин 
тощо) може призвести до 
пожежі, перетворюючи зо-
лоте зерно на попіл.

Основними причинами ви-
никнення пожеж під час жнив є 
необережне поводження з вог-
нем, порушення правил експлу-
атації машин та агрегатів, ви-
палювання стерні. Не можна 
забувати про те, що приборка-
ти пожежу на полі, яка швидко 
може набути значних масшта-
бів, дуже складно. Нерідко лік-
відовувати полум’я доводиться 
із залученням значних сил ря-

тувальних підрозділів, а зна-
чить, і затратами значних мате-
ріальних засобів і людських ре-
сурсів.

Вогонь на відкритій території 
у безвітряну погоду може по-
ширюватися зі швидкістю 1 
метр за секунду, а у вітряну – 
до 10 метрів за секунду, водно-
час висота полум’я може сяга-
ти 2-х метрів. Найнебезпечні-
шою є пожежа, яка поширюєть-
ся при сильному вітрі з різкими 
змінами напрямку та швидко-
сті. Як правило, територія та-
ких пожеж впродовж 15-30 хви-
лин збільшується в 2-3 рази. 
Тому важливим спільним за-
вданням для сільгоспвиробни-
ків та співробітників Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій є забезпечення по-
жежної безпеки місць збиран-
ня, зберігання та переробки 
зерна і грубих кормів. Збере-
жемо хліб разом!

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Пожежу в полі 
ліквідувати дуже складно
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Житіє великих ●

Податкові новини ●

Акції ●

Соломія ТКАЧУК, 
студентка ІІ курсу відділення 

“Журналістика” ТНПУ  
ім. В. Гнатюка.

8 серпня у приміщенні Тер-
нопільського прес-клубу від-
булась прес-конференція 
щодо початку у Тернополі та 
Тернопільській області Все-
української громадської 
кампанії “Я — за Україну в 
Європі”. 

У прес-конференції взяли 
участь голова політради партії 
“Вся Україна” Ярослав Погар-
ський та координатор кампанії  
“Я — за Україну в Європі” в Тер-
нопільській області Ігор Гірчак.

Ця кампанія має на меті згур-
тувати громадян України довкола 
євроінтеграції і продемонструва-
ти прагнення українців бути в 
складі Європейського Союзу.

— Від позиції кожного українця 

сьогодні залежить, чи буде Украї-
на європейською державою з ре-
альною демократією, самовряду-
ванням, справедливими судами, 
відповідальною владою, чи на-
впаки, ще на довгі роки зали-
шиться фактично феодальною 
країною, — зазначив голова полі-
тичної партії “Вся Україна”  
Ярослав Погарський.

Кампанією передбачений збір 
підписів громадян України на під-
тримку угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Підписи переда-
дуть керівництву Євросоюзу 28-
29 листопада 2013 року у Вільню-
сі, де відбудеться саміт “Східного 
партнерства”, від якого залежить 
цивілізований вибір України. 

Участь в кампанії “Я — за 
Україну в Європі” візьмуть гро-
мадські організації, молодіжні 
громадські організації, інститут 
євроатлантичного співробітни-
цтва, до співпраці залучать во-
лонтерів.

“Я — за Україну  
в Європі”

Наталія МЕДЕЦЬКА, 
лікар-епідеміолог 

Тернопільського відділення  
Теребовлянського  

міжрайонного відділу ДУ 
“Тернопільський обласний 

лабораторний центр”. 

Під ентеровірусною інфекці-
єю розуміють гострі захво-
рювання шлунково-
кишкового тракту, що викли-
каються ентеровірусами. Ві-
домо більше, ніж 60 видів 
збудників ентеровірусної ін-
фекції, яка вражає тільки 
людей. 

Небезпека ентеровірусної ін-
фекції полягає в тому, що її збуд-
ники відрізняються високою стій-
кістю до дії агресивних факторів 
зовнішнього середовища. Зара-
ження відбувається повітряно-
крапельним (як при звичайних за-
студі чи грипі) і фекально-оральним 
(зокрема, при контакті з хворим 
через немиті руки, продукти хар-
чування, столовий посуд та за-
бруднену воду) шляхами. Хворі-
ють частіше діти віком від 3 до 10 
років.

Як правило, ентеровірусна ін-
фекція протікає досить легко і не 
призводить до ускладнень. Пер-
шими насторожуючими симпто-
мами є лихоманка, головний біль, 
біль у животі, нудота. Проте вони 
можуть бути слабо виражені, а в 
деяких випадках інфекція взагалі 
не проявляє себе. Більш серйозні 
ознаки спостерігаються лише при 
потраплянні збудників у кровонос-
ну систему і їх поширення по 
всьому організму. З цього момен-
ту підвищується температура тіла, 
з’являється висипка на руках і но-
гах, набряки кінцівок, виразки в 
ротовій порожнині. Якщо ентеро-
вірусна інфекція продовжує роз-
виватися далі, а хворий не вживає 
жодних заходів для того, щоб по-
збутися її, справа може дійти до 
серйозних ускладнень: менінгіту, 
енцефаліту, набряку легень і на-
віть паралічу. Запущена ентерові-
русна інфекція у дітей і дорослих 
призводить до смерті або значно-
го ураження головного мозку та 
інвалідності.

Для запобігання інфікування 
ентеровірусами та збудниками ін-
ших небезпечних кишкових інфек-
цій, потрібно дотримуватися про-

стих профілактичних заходів, а 
саме: уникайте контактів з особа-
ми, які мають ознаки інфекційного 
захворювання, скоротіть час пере-
бування у місцях масового скуп-
чення людей і в громадському 
транспорті; суворо дотримуйтеся 
правил особистої гігієни, ретель-
но мийте руки перед їжею, після 
повернення з вулиці і після кожно-
го відвідування вбиральні; при 
кашлі і чханні рекомендується 
прикривати ніс і рот одноразови-
ми серветками і викидати  їх  після 
використання в сміттєву урну, піс-
ля чого вимити руки або обробити 
їх вологою серветкою; не забу-
вайте мити руки дітям, змалку 
привчайте їх до правил особистої 
гігієни; вживайте тільки свіжі про-
дукти, в якості яких ви не сумніва-
єтеся; особливу увагу звертайте 
на харчування дітей до року. Про-
тягом першого року життя дитина 
повинна отримувати грудне моло-
ко — це значно зменшує ризик 
потрапляння ентеровірусів у ки-
шечник; регулярно мийте і утри-
муйте в чистоті дитячі іграшки; 
придбані на базарах чи у торго-
вельній мережі овочі і фрукти пе-
ред вживанням ретельно промий-
те проточною водою; частіше про-
водьте вологе прибирання по-
мешкання та провітрюйте примі-
щення.

У літній період збільшується 
споживання води. Рекомендуємо 
пити воду (водопровідну, з кри-
ниць) після кип’ятіння. Не пийте 
воду з неперевірених джерел. При 
споживанні напоїв у закладах гро-
мадського харчування, торговель-
них точках чи із питних фонтанчи-
ків використовуйте індивідуальний 
одноразовий стаканчик. Цим ви 
застрахуєте себе від багатьох за-
хворювань. Збудники ентерові-
русних інфекцій є у всіх водоймах 
без винятку, тому не купайтеся в 
непроточних водоймах і фонтанах, 
у місцях несанкціонованих пляжів, 
не заковтуйте воду під час купан-
ня. Не забувайте користуватися 
засобами проти комах.

Дотримання цих нескладних 
правил у побуті надійно захистить 
вас від ентеровірусних інфекцій. 
Якщо ж захворювання не вдалося 
уникнути, не займайтеся самоліку-
ванням. При появі перших симп-
томів інфекційного захворювання 
негайно звертайтеся за медичною 
допомогою до лікаря!

Радить лікар ●

Ентеровірусна інфекція: 
легше запобігти

Рішення виконавчого комітету Великоберезовицької селищ-
ної ради від 13.08.2013 року №67 “Про встановлення тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які 
надаються КП “Аква Сервіс” в смт. Велика Березовиця.

Водопостачання:
— для населення за 1 м3 з ПДВ — 3 грн. 29 коп.;
— для бюджетних організацій за 1 м3 з ПДВ — 4 грн.76 коп.;
— для інших за 1 м3 з ПДВ — 5 грн. 26 коп.;
Водовідведення:
— для населення за 1 м3 з ПДВ  — 6 грн. 29 коп.;
— для бюджетних організацій за 1 м3 з ПДВ — 6 грн. 66 коп.;
— для інших за 1 м3 з ПДВ — 8 грн.17 коп.

ПДВ з бюджету 
можна 

відшкодовувати 
векселями

Починаючи з 7 серпня 2013 
р. платники податку на додану 
вартість, які декларують бю-
джетне відшкодування, мають 
можливість відшкодовувати та-
кий платіж шляхом оформлення 
фінансових казначейських век-
селів відповідно до новоприй-
нятих законів. Проте платники 
ПДВ можуть самостійно визна-
чати, у якій формі вони отриму-
ватимуть бюджетне відшкоду-
вання — коштами на особовий 
рахунок чи векселями. Варто 
зауважити, що автоматичне 
бюджетне відшкодування здій-
снюватиметься тільки грошови-
ми коштами. Бюджетне відшко-
дування ПДВ із використанням 
векселя проводиться лише для 
платників податків, що не отри-
мали право на автоматичне 
бюджетне відшкодування. Ви-
дача фінансового казначей-
ського векселя прирівнюється 
до видачі суми бюджетного від-
шкодування шляхом перераху-
вання коштів із бюджетного ра-
хунку на рахунок платника по-
датків.

Платникам надано можли-
вість отримати в рахунок бю-
джетного відшкодування ПДВ 
фінансові казначейські векселі 
тільки до 1 січня 2014 року. 
Варто зазначити, що строк обі-
гу векселів триватиме до 5 ро-
ків з дохідністю 5% річних. Ви-
плата доходу за векселями від-
буватиметься у момент 
пред’явлення векселів до спла-
ти органу Держказначейства. 

Сума ПДВ, що підлягає  від-
шкодуванню з бюджету буде 
поділена на рівні частини, на 
кожну з яких оформляється 
окремий вексель зі строком 
платежу в один, два, три, чоти-
ри і п’ять років.

Інформаційно-
комунікаційний відділ 

Тернопільської об’єднаної 
ДПІ ГУ Міндоходів  

у Тернопільській області.

До уваги платників 
податків, які 

використовують 
РРО

Тернопільська об’єднана ДПІ 
Головного управління Міндохо-
дів у Тернопільській області 
звертає увагу на те, що з 1 січ-
ня 2013 року, відповідно до ви-
мог Закону України від 
06.07.1995 №265/95-ВР “Про 
застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг”, суб’єктам 
господарювання необхідно по-
давати до Територіальних орга-
нів Міндоходів електронні копії 
розрахункових документів і фіс-
кальних звітних чеків реєстрів 
розрахункових операцій дрото-
вими або бездротовими кана-
лами зв’язку. 

Суб’єктам  господарювання, 
які не мають можливості пода-
ти інформацію дротовими або 
бездротовими каналами 
зв’язку, нагадуємо, що 15 серп-
ня 2013 року — останній день 
подання звіту про використан-
ня РРО та книг обліку розра-
хункових операцій за липень 

2013 р.
Детальніші довідки за тел: 

15-07, 52-12-27.
Інформаційно-

комунікаційний відділ 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області.

Порядок подання 
податкової 
звітності  

в електронному 
вигляді

Платник податків може отри-
мати в будь-якому центрі сер-
тифікації ключів посилені сер-
тифікати відкритих ключів по-
садових осіб підприємства, що 
мають право підпису (керівни-
ка, бухгалтера) та печатки під-
приємства. Крім цього, платник 
отримує в центрі обслуговуван-
ня платників податків безко-
штовне спеціалізоване про-
грамне забезпечення для фор-
мування та подання документів 
в електронному вигляді. 

Платники податків Тернопо-
ля та Тернопільського району 
можуть отримати безкоштовні 
ключі електронного цифрового 
підпису у відділі реєстрації ко-
ристувачів при ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Білець-
ка, 1, кім. 122, контактний тел. 
(0352) 23-53-61.

 
Інформаційно-

комунікаційний відділ  
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області.

Славнозвісний грецький фі-
лософ Сократ, який жив у V 
столітті до Різдва Христова 
в Афінах, як відомо, при-
святив себе філософії, яку 
викладав усно, розмовляю-
чи з охочими на вулицях, на 
площах, у публічних і при-
ватних місцях. Етичні під-
валини, закладені у вченні 
Сократа, мають ряд спіль-
них моментів із основами 
християнської етики. 

Григорій Савич Сковорода — 
геніальний український вчений і 
мислитель —  у своїй 
філософсько-просвітницькій та 
викладацькій діяльності в Украї-
ні, як вважають багато істориків, 
був послідовником Сократа. 

Син реєстрового козака Пол-
тавського полку, він народився в 
селі Чорнухи Полтавської облас-
ті. У 12-річному віці вступив у 
Києво-Могилянську Академію, 
навчався в університетах Мюн-
хена, Відня і Бреслау. Повернув-
шись до України, Григорій Ско-
ворода певний час викладав 
етику в Переяславському та Хар-
ківському колегіумах. Звільне-
ний за “вільнодумство”, Григо-
рій обрав життя мандрівного фі-
лософа. Як твердить легенда, 
він відвідав багато країн Цен-
тральної Європи, щоб ближче 
пізнати людей, їхні характери, 
звичаї, культуру, мови. Сковоро-
да вивчив латинську, був знайо-
мий із філософськими творами 
давніх і авторів того часу. 

Велика частина його життя 
була пов’язана з постійними 
мандрівками містами і селами 
рідного Лівобережжя та Слобо-
жанщини. Часто Сковорода всту-
пав у гострі філософські супер-
ечки з людьми на ярмарку, в 
дорозі або в сільській садибі. 
Основою його філософських бе-
сід був невпинний пошук відпо-

віді на запитання: що 
необхідно робити, щоб 
людина справді стала 
щасливою? На думку 
Сковороди, ключем до 
розв’язання цього пи-
тання є потреба пізнати 
самого себе, а засад-
ничими поняттями його 
філософії були природа 
і людина. 

Сковорода ствер-
джував, що природа 
“безначальна”, вічна у 
часі та нескінченна в просторі. 
Вона є “сама по собі початком” і 
живе за своїми непорушними 
законами, що виключають будь-
яке чудесне втручання. Відповід-
но до поглядів Сковороди, весь 
світ складається з “макрокосму” 
(природа), “мікрокосму” (люди-
на) і “світу символів” (Біблія). 
Кожен із цих світів має “дві на-
тури”: “зовнішню” — матеріальну 
і “внутрішню” — духовну. Сково-
рода вважав, що світ пізнава-
ний, але, щоб пізнати макрокос-
мос, необхідно спочатку “пізнати 
самого себе”, оскільки законо-
мірності мікро- і макрокосмосу 
єдині.  

Григорій Сковорода палко 
любив Батьківщину і народ. Він 
вважав “ідолопоклонством” від-
давати дітей для навчання іно-
земцям. Він зневажав людей, які 
шукали “мудрості” не в розумі 
свого народу, а серед “чужих” 
вчителів-авантюристів: “вогонь 
треба запалити у себе вдома, а 
не просити його в сусідів”. Свою 
філософію, свої думки й поба-
жання Сковорода ілюстрував ба-
гатьма живими образами, порів-
няннями, алегоріями. Мова його 
творів була сумішшю книжкової 
слов’яно-російської та народної 
української. 

Глибока освіченість і оригі-
нальність мислення принесли 
Григорію Сковороді заслужену 

славу. Затвердження демокра-
тичних, народолюбних принци-
пів в українській літературі за-
вдячує Сковороді. Загальновідо-
мо, що Іван Котляревський, Гри-
горій Квітка-Основ’яненко, Та-
рас Шевченко і багато інших 
класиків української літератури 
тією або іншою мірою відчули 
вплив творчості та філософії 
Григорія Сковороди. Глибина 
думок Сковороди, аскетичний 
спосіб життя, прагнення свобо-
ди невипадково викликали в іс-
ториків порівняння Сковороди з 
Сократом. 

Влучно про духовну роль Ско-
вороди в історії України сказала 
відомий український історик  
Н. Полонська-Василенко: “Ско-
ворода був одним із найвидатні-
ших філософів XVIII століття в 
Європі і вплив його філософії 
поширювався не лише в Україні. 
Особистість і філософія Сково-
роди викликали до життя вели-
чезну літературу”. “Світ ловив 
мене, але не спіймав”, — такі 
слова заповідав Григорій Савич 
Сковорода написати на своєму 
надгробку. І справді, нескінчен-
но далекими від життєвої суєти 
були думки й життя цього вели-
кого філософа, вченого-
гуманіста, поета і просвітника 
українського народу. 

За матеріалами  
газети “День”.

Григорій 
Сковорода — 

філософ, якого 
“не спіймав світ”
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Дотримуйтеся власної позиції і 
відстоюйте її перед працедавцем. 
На вас чекає досить сприятливий 
тиждень з безліччю приємних по-
дій, можливо, відновите стосунки 
з давніми друзями або зустріне-
тесь з приятелем, якого давно не 
бачили. Особисте життя прямува-
тиме спокійним руслом, без за-
йвих клопотів і хвилювань.

Нарешті все у вашому житті 
починає налагоджуватись. Не 
бійтеся емоцій — ідіть їм назу-
стріч і сприймайте життя таким, 
яким воно є. Закордонні друзі 
принесуть радість спілкування і 
не розчарують вас. Незабаром 
очікуйте творчого злету і справж-
нього успіху.

У вас з’явиться хобі, завдяки 
якому будете спілкуватися з но-
вими людьми, розширите коло 
друзів і однодумців. Ваші мрії не 
поширюватимуться на практичну 
площину, а тому вам не завадить 
обережність. Не ризикуйте і не 
старайтеся когось випередити, а 
ще не легковажте своїм 
здоров’ям.

Понеділок сприятливий для 
спілкування, у вівторок і п’ятницю 
не плутайте дружні стосунки із 
фінансовими справами, краще 
не брати в борг у хороших зна-
йомих. Приготуйтеся приймати 
пропозиції, а вони надходити-
мугь досить часто. У розв’язанні 
ділових питань більше покладай-
теся на інтуїцію — логіка, як не 
дивно, навряд чи дасть бажаний 
результат.

Тиждень сприятливий для за-
кріплення набутих знань, презен-
тацій, розширення контактів і по-
купки техніки. Можете підписува-
ти угоди, контракти, братися за 
цікаві пропозиції. Не розраховуй-
те тільки на власні сили, сміливо 

звертайтеся за допомогою до 
впливових людей. Зможете зру-
шити з місця справи, якими дав-
но хотіли зайнятися.

У вас помітно покращаться 
справи з колегами, вдасться 
отримати гарні пропозиції, 
зав’язати вигідні ділові контакти. 
Не потрібно зайвий раз демон-
струвати силу свого характеру, 
тим ви тільки розчаруєте усіх і зі-
псуєте свою репутацію. Щодо 
особистого, то фліртуйте — і до-
сягнете того, чого бажали.

Будьте готові до того, що на 
вас спробують звалити провину 
за чужі помилки, може, доведеть-
ся завершувати справу, розпоча-
ту кимось, або переробляти її. 
Цього тижня можливі сварки у 
сім’ї, пригнічений настрій. Не ре-
комендується робити серйозні 
покупки. Будьте обережні при ро-
боті з механізмами і за кермом.

Цього тижня вас буде радува-
ти спілкування з друзями і спіль-
на робота над якимись цікавими 
проектами. Сприятливий час для 
придбання нерухомості, зможе-

те добре спланувати свої витра-
ти, узгодити плани на майбутнє, 
укласти вигідні угоди. Гармонія 
чекає у подружніх стосунках.

Життя набагато різноманітні-
ше і цікавіше, ніж вам нині зда-
ється. Мине трохи часу, і ви це 
зрозумієте. А якщо цього тижня 
вам доведеться пережити якісь 
негаразди, то поставтеся до 
цього з розумним оптимізмом, 
якого вам ніколи не бракувало. 
Словом, ставтеся серйозно до 
роботи і старайтеся владнати 
власні справи, не відкладаючи їх 
на потім.

Ваша енергія б’є джерелом, 
гіркі часи позаду, потроху вті-
люйте в життя свої мрії, вам це 
вдаватиметься. Плани форму-
люйте чітко. Свої справи будете 
вирішувати переважно самотуж-
ки, хоча охочих допомогти ви-
стачатиме. Прислухайтесь до 
порад близьких, вони принесуть 
успіх у бізнесі. Йдіть на компро-
міс з усіма, хто винен вам гро-
ші.

Не варто згущувати хмари на 
вашому горизонті, труднощі від-
ступлять самі по собі. Можете 
отримати бажане, якщо не буде-
те розмінюватись на дрібниці. 
Будьте обережні і не йдіть на 
ризиковані фінансові операції. 
Не потрапляйте під вплив чужих 
людей і не допускайте, щоб 
хтось використовував вас. У ви-
хідні бажано добре відпочити.

Вас очікують події, що можуть 
сприятливо позначитися на ва-
шій кар’єрі. Розумно розподіляй-
те сили і час. Ймовірні непорозу-
міння на роботі і сварки з друзя-
ми чи сусідами. Будьте рішучі у 
своєму виборі. Розраховуйте на 
власні сили, покладайтеся на ін-
туїцію і не вагайтеся, бо можете 
втратити кохану особу, яка по-
справжньому вас любить.

від Івана Круп'яка з 19 по 25 серпня

Розіграш 
№731
від 21.08.2013 р.
Кульки —  18, 42, 22, 

41, 26, 39, 9, 30, 74, 
10, 55, 35, 16, 40, 
14, 57, 58, 15, 64, 

43, 73, 11, 27, 67.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 259 150 грн.
3 лінії у 3 полях — 31 гравець —  6 

079 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 064 гравці — 34 

грн.
2 лінії — 366 гравців — 257 грн.
1 лінія — 67 807 гравців —  

9 грн. 
Бiлет № 0100466 — Київське.
Бiлет № 0012775 — Криворізьке.

“Забава плюс”
Кульки — 3, 3, 

6, 8, 1, 4.
І кулька — №336814 — 2 гравці 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №36814 — 18 гравців 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №6814 — 171 гравець 

— 250 грн.
ІV кулька — №814 — 1 745 гравців 

— 50 грн.
V кулька — №14 — 17 526 гравців 

— 10 грн.
VІ кулька — №4 — 175 512 гравців 

— 2 грн.
Розіграш
 №1288
від 14.08.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №2
Виграшні номери: 2, 

3, 9, 12, 28, 33.  
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 9 671 грн.
4 номери — 133 гравці — 

203 грн.
3 номери — 2728 гравців —  

17 грн.
2 номери — 18312 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1248
від 14.08.2013 р.
Виграшні номери: 
23, 25, 37, 24, 22, 
29.

Мегакулька — 5.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 8 гравців — 7 028 грн.
4 номери — 315 гравців —  

183 грн.
3 номери — 3 410 гравців — 

23 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 58 гравців — 366 

грн. 
3+ Мегакулька — 749 гравців —  46 

грн.

Грайте і вигравайте ● Гороскоп ●

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)

Безсонну ніч провели удвох 
— я і комар.

Він всю ніч пив і співав, а я 
йому аплодував.

— Любий, ти що, впав?
— Ні, коліна свербіли, а я їх 

об асфальт чухав.

— Коли ти лягаєш спати?
— Рано.
— О 10 годині вечора?
— О 5-ій ранку.

Ніщо так не прикрасить ваш 
дім... як маленька дитина з 
фломастерами.

— Ой, чоловіче... На базарі, 
коли давали решту, підсунули 
30-гривневу купюру...

— Ну, то й що?!.
— Та ж таких грошей не  

буває. 
— То швиденько йди до кума 

і розміняй у нього.
— Добре.
Через деякий час:
— Ну, то як: розміняв?
— Розміняв! Ось, тримай дві 

“п’ятнадцятки”...

Розмова друзів-спортсменів, 
які давно не бачилися:

— Кажуть, ти змінив вид 
спорту...

— Брехня! Як був футболіс-
том, так ним і залишаюся!

— А чому ж тоді тебе назива-
ють штангістом?

— Бо за останні три матчі де-
сять разів у штангу влучив...

Чоловік прокидається вранці 
після похмілля і бачить біля се-
бе дружину. Дивиться на руку: 
на пальці — обручка. Подивився 
у паспорт — там штамп. Ди-
виться в дзеркало і каже сам до 
себе:

— Ну то й що, що погуляв? 
Ну то й що, що з друзями? Ну 
випили у парку? Хіба за це до-
вічне дають?

Дружина — чоловікові:
— Я зайду до куми на п’ять 

хвилин, а ти не забудь перемі-
шувати кашу через кожні чверть 
години!..

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада  

і Тернопільська районна  
державна адміністрація
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Спорт для всіх ●

Олена ГИКАВА.

Хоча цьогоріч погода радує 
нас і чудовими теплими дня-
ми, і деколи прохолодними, 
це не впливає на настрій ді-
тей, адже на Тернопіллі три-
ває “Олімпійське літо”. 

Воно дзвенить та виграє  
щасливими дитячими голосами, 
позитивним настроєм та спортив-
ним завзяттям. Всеукраїнські 
фізкультурно-оздоровчі заходи за 
місцем проживання та у місцях 
відпочинку населення “Олімпій-
ське літо”, що розпочались 1 черв-
ня, проходять у містах та селах 
області. Тернопільський обласний 
центр фізичного здоров’я насе-
лення “Спорт для всіх” протягом 
липня провів цілу низку 
фізкультурно-оздоровчих заходів 
“Олімпійське літо” в оздоровчих 
таборах Тернопільщини. Діти із 
задоволенням випробовують свої 
сили в різноманітних естафетах, 
які виховують не тільки фізичні, 
але й  морально-вольові якості, 
допомагають виявити схильність 
до того чи іншого виду спорту. Це 
дартс, біг змійкою, баскетбол, 
флорбол, фрізбі, різноманітні ве-
дення м’яча, човниковий біг, 
стрибки на скакалці, різноманітні 
випробування на спритність, ві-
кторини на спортивну тематику. 
Протягом липня у спортивно-
масових заходах, які відбулися в 
оздоровчих таборах “Зорепад” 
Теребовлянського району, “Лісова 

казка” Лановецько-
го  району, “Гайда-
рівець” Шумського 
району, “Лісовий” та  
“Лісовий дзвіночок” 
Бучацького району,  
“Веселка” Терно-
пільського району, у 
Старому Збаражі 
Збаразького району 
взяли участь більше 
двох тисяч учасни-
ків.  Зокрема, у Ста-
рому Збаражі відбу-
лись змагання з 
міні-футболу, пляж-
ного волейболу, ги-
рьового спорту та 
різноманітні спор-
тивні розваги, орга-
нізовані  Старозба-
разьким сільським 
центром фізичного 
здоров’я населення 
“Спорт для всіх”. У 
змаганнях з міні-
футболу перемогу 
здобула команда 
Старий Збараж-2, 
на другому місці — 
команда Старий 
Збараж-1, на третьому – команда 
с. Верняки. У змаганнях з волей-
болу перемогла команда 
Верняки-2, друге місце виборола 
команда Старий Збараж-1, на 
третьому місці команда Старий 
Збараж-2.  Діти, учасники 
спортивно-масових заходів, отри-
мали призи з логотипом обласно-
го центру “Спорт для всіх”, Терно-

пільського обласного відділення 
НОК України та видавництва “Шко-
лярик” (м. Тернопіль). 

Навчання плаванню організова-
но в оздоровчих таборах “Гайдарі-
вець” Шумського району, “Весел-
ка” Підволочиського району, “Зо-
репад” Теребовлянського району. 
Спортивні змагання та розваги, ві-
кторини на спортивну тематику, 
конкурси малюнку на асфальті, 

протягом літа проводять Чортків-
ський, Бережанський, Теребов-
лянський, Гусятинський та Шум-
ський районні центри “Спорт для 
всіх”.

Всеукраїнські фізкультурно-
оздоровчі заходи за місцем про-
живання та у місцях відпочинку 
населення “Олімпійське літо” 
триватимуть до 31 серпня цього 
року.

“Олімпійське літо”  
дзвенить дитячими голосами

“Олімпійське літо” в оздоровчих  
таборах Тернопільщини.
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Вітаємо! ●Цікаві зустрічі ●

З дружнім візитом у сели-
ще Великі Бірки приїхали 
гості з польського села 
Кшильова, українці за по-
ходженням. У зв’язку з цим 
в центральній районній бі-
бліотеці з 30 липня по 3 
серпня відбувся тиждень 
польської культури. 

Впродовж перебування гос-
тей у селищі було розміщено 
оголошення польською мовою з 

переліком послуг, які надає від-
відувачам бібліотека. У читаль-
ному залі бібліотеки відбулася 
зустріч польської молоді з міс-
цевою. Вони знайомилися, роз-
мовляли, обмінювалися адреса-
ми, фотографувалися.  Молоді 
люди в бібліотеці мали нагоду 
поспілкуватися з рідними та дру-
зями у соціальних мережах, за 
допомогою програми “Skype”.

Працівники книгозбірні підго-
тували виставку літератури “Ту-

ристичний експрес Тернопіль-
ським краєм”. Особливо заціка-
вила гостей експозиція цінних 
видань “Мальовнича Україна”, 
де представлено рідкісні книги 
з ілюстраціями та фотоальбо-
ми. Під час урочистого 
концерту-зустрічі польської 
громади глядачі переглянули 
відеоролик “Чим живе сьогодні 
бібліотека?”, створений праців-
никами центральної районної 
бібліотеки.

Тиждень польської культури  
в бібліотеці у Великих Бірках

Учасники тижня польської культури Юля Кіш, Юля Береза, Оля Олійник,  
Тоня Новосад, Александра Ришкевич, Евеліна Ришкевич, Моніка Гузера,  

Ізабела Магон, Александра Качор у Центральній районній бібліотеці.

Українське кіно — 2013 ●

Ірина ЮРКО.

Цікавий факт: під час філь-
мування картини “Київський 
торт” знаменитий столичний 
десерт протягом ДЕСЯТИ 
дублів влучав в обличчя  
одного з героїв! 

Зйомки комедійної мелодрами 
“Київський торт” закінчилися 30 
червня 2013 року. Герої говорять 
з екрану двома мовами: провін-
цію представляє українська, сто-
личний гламур — російська. Од-
ного з головних героїв у фільмі 
“Київський торт” зіграв Дмитро 
Ступка, онук легендарного Богда-

на Ступки. Ольга Сумська потра-
пила одразу в дві нові стрічки — 
“Іван Сила” та “Київський торт”. 
Олексій Шапарєв — режисер пер-
шого в Україні 3D-мультфільму 
“Ескімоска” і заразом “Київського 
торту”.

Як кажуть сценаристи, “Київ-
ський торт” — це сучасна кінові-
зитка столиці України. Фільм — 
про дівчину з провінції, яка ви-
грала грін-кард. Головна героїня 
приїжджає у Київ, щоб назавжди 
залишити Україну і вилетіти до 
Америки. Виходячи з вокзалу, 
дівчина вирішила купити “Київ-
ський торт” і мало не втратила 
сумку з документами та квитка-

ми. Повернути втрачені речі ге-
роїні допомогли двоє симпатич-
них хлопців. Вони ж погодились 
стати гідами та до відльоту літа-
ка показати їй Київ. Фільм знято 
у рамках одного дня. Девіз стріч-
ки: “Панаєхалі!”. “Київський 
торт” перемастили великим ша-
ром української музики: “Брати 
Гадюкіни”, “Горозовська band”, 
“Кука та банда”, Наталія Моги-
левська.

Текст створено завдяки секції 
“Work in progress”, що відбулася 
в рамках четвертого Одеського 
міжнародного кінофестивалю,  
учасником якої автору поталани-
ло бути.

“Київський торт” розповість про 
столицю України в новому ракурсі

Кадр з фільму “Київський торт”.

З 30-річчям сердеч-
но вітаємо завідуючу 
ФАПом с. Лозова  
Валентину Володими-
рівну КУБРАК.

Хай квітне доля у роках

 прекрасних,

Господь дарує радість

                         і здоров’я,

Хай кожен ранок з неба сонцем ясним

Вас зігріває світлом і любов’ю.

З повагою — Лозівський 
сільський голова Володимир 

Гуль, колектив Лозівської 
сільської ради.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно 
вітає з ювілеєм заступника дирек-
тора з виховної роботи, психолога 
Марію Йосипівну ДМИТЕРКО.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження кухаря НВК “Домамориць-
ка ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”  
Світлану КОНСТАНТЮК. 

Хай Матір Божа Вас оберігає,

Міцне здоров’я посилає,

Хай майбуття буде гарним і світлим,

Хай Вас люблять і шанують всі на світі.

З повагою — колектив НВК 
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ 

ступенів-ДНЗ”.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя біології 
та екології Ольгу Іванівну ВОВК.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Щиро вітаємо з 50-річчям  
Буцнівського сільського голову 
Марію Петрівну МАЦ.

Летять роки в міжзоряний політ,

Але душа нехай про це не знає,

І хай так буде ще з півсотні літ,

Нехай бадьорість Ваша не згасає!

Хай доля Вам відсипле ще сповна

І радості, й наснаги, і здоров’я,

Нехай завжди в душі цвіте весна

І серце зігрівається любов’ю. 

З повагою — колектив 
Буцнівської сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. сердечно вітає з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Лесю Михайлівну МАНЗУ.

Нехай добробут, щастя й лад

У Вашій долі лагідно панують,

Нехай життя цвіте, мов сад,

Приємно друзі хай дивують.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  соціального  
працівника Надію Ярославівну 
ЧОРНУ з с. Івачів Долішній.

Добра і радості бажаєм,

Здоров’я Вам на всі літа,

Хай сонце весело Вам сяє

І квітне в серці доброта.

Хай світять Вам життєві зорі,

Хай обминає Вас журба,

Бажаєм Вам на видноколі 

Блаженства, миру і добра.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтерів відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Оксану Григорівну  
РОЛЬСЬКУ, Надію Михайлівну 
ВОЖДАЄНКО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя трудово-
го навчання Івана Зеновійовича 
ГУКА.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

Трудовий колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження технічного пра-
цівника Любов Володимирівну 
КОРНИЛО.

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! 

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Світлану 
Максимівну ІВАНЮК.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти, 

А смутку у душі ніколи не було!

Вітаємо з днем народження 
лікаря-терапевта ТРТМО Наталію 
Євгенівну ЦАРЕГОРОДЦЕВУ, 
лікаря-дерматовенеролога Оле-
ну Геннадіївну ХМЕЛЬНИЦЬКУ, 
лікаря-хірурга Романа Васильо-
вича БАЛАБАНА, лікаря-
офтальмолога Марію Михайлів-
ну СИМЕЦЬ, лікаря загальної 
практики-сімейної медицини 
Олену Дмитрівну ТЕРЕЩЕНКО, 
сестру-господиню Віру Петрівну 
КОРШИЛІВСЬКУ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
операційну медсестру ТРТМО  
Наталію Ярославівну ДЖЕРДЖ, 
молодших медичних сестер Ган-
ну Дмитрівну ФЕДАШ, Ларису  
Григорівну ЯРИНІВСЬКУ, Ірину 
Романівну ПОШВУ, машиніста 
із прання білизни Мирославу  
Володимирівну ЛЬОХ, дезін-
фектора Світлану Богданівну  
ПЕТРОВИЧ.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг.

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — колектив ТРТМО.
 

Вітаємо з днем народження 
завідуючу господарством Баво-
рівської дільничної лікарні Ольгу  
Михайлівну МІКУЛУ, завідуючу 
ФАПом с. Лозова Валентину  
Володимирівну КУБРАК, завід-
уючу ФАПом с. Плотича Марію 
Валеріївну ЛІЩЕНЮК, акушер-
ку ФАПу с. Дубівці Світлану  
Зеновіївну ЗАРІЧНУ, бухгалте-
рів ТРТМО Галину Омелянівну 
КУТНУ, Інну Ярославівну  
ЛЕВЧЕНКО, інженера Юрія  
Петровича СІВІНСЬКОГО.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Тернопільського  

районного територіального 
медичного  

об’єднання.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження вчителя історії 
і права  Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Наталію Миколаївну ПАХОЛІК. 

Хай здоров’я, радість і достаток 

Сиплються до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження вчителя істо-
рії і права  Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Наталію Миколаївну 
ПАХОЛІК.

Від усього серця бажаємо Вам 
здоров’я, щастя, творчої наснаги 
і оптимізму, незгасної енергії та 
наполегливості. Родинна злаго-
да, добробут і здоров’я хай за-
безпечать Вам душевний спокій 
та гарний настрій.

З повагою — учні 8 класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., 

батьки.


