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З Днем
народження
тебе, Україно!

16 сторінок

Шановні краяни!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди нашого величного національного
свята — Дня Незалежності України!

Олександр
ПОХИЛИЙ,

голова
Тернопільської
райдержадміністрації

Про «Український
реєстр донорів
кісткового мозку»

4

Зупинимо
булінг разом!
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Андрій
ГАЛАЙКО,

голова
Тернопільської
районної ради

Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу,
святом пам’яті про наших предків, які творили
націю і боролися за державність. Ми пишаємося
нашою країною — її славною історією, сучасними
досягненнями, віримо в її велике майбутнє.
Сьогодні перед нашим суспільством постали
виклики, які перевіряють на міцність прагнення
українського народу до самостійності та незалежності. Україна переживає найважчі часи своєї
історії в протистоянні з силами, що посягають на
суверенітет держави. Разом із тим, саме сьогодні і
викарбовується усвідомлення українців, що тільки в
єдиній, незалежній і суверенній країні є майбутнє нації. Спільно ми зробимо все, що задумали, і неодмінно
досягнемо нових успіхів у розвитку та процвітанні
нашої держави.

Зі святом вас! Слава Україні!

Шлях до
незалежності
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Традиції.
Дні села
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Реклама

«Гаряча лінія»

з питань переходу на
цифрове телебачення

(0352) 43-00-84

Чорноплідна
горобина
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Державні програми

Про затвердження детального
плану територій для учасників АТО

Державні свята

«Ми повинні зробити все для того, щоб люди, які захищали територіальну цілісність
нашої держави, належним чином відчули підтримку з боку органів державної влади»,
— наголосив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна під час підписання розпорядження щодо детального плану території, індивідуальних земельних
ділянок, розташованих поблизу обласного центру, для 833 учасників бойових дій та
родин загиблих.
Нагадаємо, цьогоріч у березні
Степан Барна підписав розпорядження про підготовку й розробку детального плану територій за
межами Тернополя, розміром 84,3
га. 22 серпня він зустрівся з учасниками АТО та сім’ями загиблих,
аби обговорити та вирішити можливі спірні питання.
«Ми підійшли до фінального
етапу детального плану розробки
комплексної забудови території,
щоб у подальшому перетворити її
у повноцінний житловий квартал,
як це передбачено генеральним
планом, — зазначив начальник
управління містобудування та
архітектури
облдержадміністрації Володимир Харченко. —
Наше завдання — забезпечити
всі необхідні умови. А саме —
облаштування соціальної інфраструктури — доріг, електричних
та водопровідних мереж».
Степан Барна зауважив, Тернопільська обласна державна адміністрація й надалі надаватиме
всебічну допомогу власникам
земельних ділянок цієї території у вирішенні питань забудови
території, яка після включення до меж міста Тернополя має
перетворитися у повноцінний
квартал житлової забудови з
належним рівнем соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури.
«Загалом у Тернопільській області до органів державної влади
звернулися 7 тис. 891 учасників
бойових дій з проханням про надання земельної ділянки. Спільно з органами місцевого самоврядування нам вдалося видати
5801 відповідний наказ. І це —
один із найкращих показників в
Україні», — підсумував очільник
області.

День Прапора
23 серпня українці відзначають День Прапора — одного
із головних символів Української держави! Урочистості з
цієї нагоди відбуваються в кожному районному центрі та
місті Тернопільської області.

Довідково.

Наприкінці 2016 року учасникам бойових дій—жителям міста
та області Головним управлінням
Держгеокадастру у Тернопільській області були надані 833
земельні ділянки для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення
державної форми власності зі
зміною цільового призначення, що
розташовані за межами міста
Тернополя (автодорога Краковець
– Львів – Тернопіль – Умань Н–02)
площею 84,3 га.
Власники земельних ділянок
зверталися до Тернопільської
міської ради щодо надання згоди
на виконання функцій замовника на розроблення детального
плану території для вирішення
питань комплексної забудови
території. Міська рада надала формальну відмову у зв’язку
юридичним підпорядкуванням
території.

Відповідно до статей 6, 20, 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті
19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
21 лютого 2018 року головою
обласної державної адміністрації
було підписано розпорядження №
100-од «Про розроблення детального плану території».
Обласна державна адміністрація після розроблення
детального плану території
індивідуальних земельних ділянок садівницького поселення,
що розташовані за межами м.
Тернополя на території міської
ради (автодорога Краковець
Львів Тернопіль – Умань Н-02)
загальною площею 84,3 га з
майбутньою реконструкцією
під поселення садибної забудови,
звернулася з пропозицією провести громадські слухання.

Традиційно заходи із підняттям Державного Прапора та покладанням квітів до пам’ятників борцям за незалежність України відбулися
й у Тернополі. Розпочалися вони на Театральному майдані.
Голова обласної ради Віктор Овчарук та очільник ТОДА Степан
Барна нагрудними знаками, грамотами, орденами, грошовими сертифікатами нагородили військовослужбовців, правоохоронців та інших почесних жителів Тернопільщини.
Як наголосила одна з нагороджених — парамедик медичної служби Наталія Колодій,
усім українцям треба вкласти
свою частку у боротьбу за те,
щоб наша Україна швидше звільнилася від загарбника.
«На жаль, для наших громадян війна не закінчилася. Хоч
ми зараз почуваємося вільними, захищеними, святкуємо,
проте на сході продовжують
гинути патріоти. Ми не маємо права забувати, що ціна
кожного прожитого у мирі та
спокої дня — людські життя.
Тому зробімо все, аби перемога
стала для нас ще ближчою», —
сказала пані Наталія.
Тернополяни вшанували тих, хто віддав своє життя, аби нині
українці мали змогу гордо стояти під синьо-жовтим стягом.
«Сьогодні в Україні триває війна, але ми щиро віримо в те, що
завдяки нашій відродженій українській армії, мужнім воїнам ми
повернемо території, які були окуповані, і там обов'язково замайорить український стяг», — наголосив голова ОДА Степан
Барна.

Масштабне оновлення доріг Тернопільщини
Перше публічне звітування щодо виконання ремонту на дорогах загального та місцевого значення відбулося 17 серпня
в обласній державній адміністрації.
Що стосується місцевих доріг, то ми передбачили ремонт на 67 ділянках доріг протяжністю 75 км (в області – 3 519 км доріг місцевого значення, – ред.). На 11-ти дорогах
поточний середній ремонт уже завершений
або перебуває на стадії завершення».

До середини вересня –
новий обхід Тернополя

Звітували: перший заступник голови
ОДА Іван Крисак, начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик та начальник управління
капітального будівництва ОДА, на балансі
якого тепер перебувають всі дороги місцевого значення, Віктор Кузяк. Відкрите звітування привернуло увагу медіа-спільноти
і громадськості. Адже у 2018 році Тернопільщина отримала безпрецедентну суму
коштів на відновлення автошляхів – понад
півтора мільярда гривень! Таких капіталовкладень дороги нашої області не бачили
ніколи. Власне, про них і звітували спікери,
а також про те, які плани на поточний та
наступний роки, про проблеми, які виникають, та про можливості їх вирішення.

315 млн грн –
на ремонт місцевих доріг

Іван Крисак навів статистику по коштах,
які отримала область протягом останніх чотирьох років. За його словами, у 2015-му на
всі дороги як загального, так і місцевого значення залучили 120 млн грн, у 2016-му – 373
млн грн, у 2017-му – 870 млн грн, у 2018-му
на дороги державного значення очікують
спрямувати 1 млрд 300 млн грн, а на дороги
місцевого значення уже отримали 315 млн
грн.
«Це – не сухі цифри. За ними стоїть конкретний результат, – зазначив Іван Крисак.
– На сьогодні в будівництво основних магістралей вже вкладено майже 70% коштів.

Про те, що дороги й надалі будуть відновлювати, а також про системний підхід
розповів начальник Служби автомобільних
доріг в області Богдан Юлик. Він поділився
найближчими планами щодо початку ремонту обходу Тернополя Р-41.
«Службою автомобільних доріг заплановано відремонтувати усю протяжність
обходу Тернополя, а це – 14,5 кілометрів.
Поточний середній ремонт дороги дасть
змогу забезпечити комфортний проїзд усіх
видів транспорту через область – із заходу
на схід, – повідомив Богдан Юлик. – Р-41 –
це дорога, яка пролягає через село Біла та
закінчується біля ТРЦ «Подоляни», з’єднує
магістраль М-19 Тернопіль – Кременець з
трасою М-09 Тернопіль – Львів. Орієнтовний термін закінчення робіт – середина
вересня. Підрядник вже активно розпочав
роботу. Вартість – 250 млн грн».
Також Богдан Юлик поінформував, що
цього року закінчується проектування
східного обходу Тернополя. Це – автомобільна дорога, протяжністю 8,6 кілометрів,
яка буде об’єднувати трасу М-19 та М-12.

Розмір фінансування – 20 млн євро, надані
Європейським інвестиційним банком. Виконання робіт розпочнеться наступного
року.

Дорожня карта відновлення
магістралей –
стратегія розвитку області

Автомобільні дороги М-09 Тернопіль
– Львів – Рава-Руська (магістраль практично завершена. Її протяжність в нашій
області – 39 км. Вартість робіт – 375 млн
грн.), М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (ремонт завершено.
Триває облаштування узбіч, встановлення
знаків та розмітки. Протяжність в області – майже 39 км, вартість – понад 800 млн
грн), Р-41 – північний та майбутній східний
обхід Тернополя – є частиною основного
транспортного коридору, через який будуть здійснювати всі перевезення до портів
України. Побудувавши вчасно цю дорогу,
розвиваємо, насамперед, транспортний потенціал Тернопільської області.
Автомобільна дорога М-19 (протяжність
70 км) – це частина туристичного маршруту Тернопільської області.
Наступного року повністю відремонтують автомобільну дорогу Івано-Франківськ
– Бучач – Тернопіль.
Також нові дороги дають змогу зробити
доїзд до європейських кордонів швидким,
зручним та комфортним.
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З Днем народження
тебе, Україно!

Всесвітня молитва за Україну

Новини | Коротко про актуальне

24 серпня, у День Незалежності України, тернополяни спільно з українцями з усього світу
одночасно та синхронно виконають молитву за Україну «Боже великий, єдиний».
У Тернополі масштабне духовне дійство відбуватиметься в архікатедральному соборі Непорочного Зачаття УГКЦ о 18 год. Тисячі українців
на більш ніж 30 локаціях світу візьмуть участь в акції, продемонструвавши єдність нації та любов до своєї країни. Захід проводять із благословення Глави УГКЦ Блаженнійшого Святослава та архієпископа і митрополита
Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка).
Враховуючи складність твору, з метою повної синхронізації мелодії, темп
звучання задаватимуть церковні хори, аматорські та професійні колективи.
Духовний гімн України лунатиме в тональності «до мажор» в обробці Олександра Кошиця.
Станом на сьогодні триває реєстрація учасників всесвітньої молитви, за перебігом якої можна спостерігати на створеній інтерактивній карті, де також зображені держави й міста, де молитимуться за
збереження України, її майбутнє та сьогодення. Щоби розпочати молитву одночасно, учасникам рекомендовано попередньо синхронізувати свої годинники, скориставшись сайтом https://time.is/uk/.
Організатори акції запрошують кожного українця долучитися до молитви за Україну.

Добрі справи

Тернополян просять допомогти зібрати
шкільний портфелик для дітей із
малозабезпечених сімей
На Тернопільщині розпочинається акція
«Шкільний портфелик»,
під час якої збиратимуть
учнівське приладдя для
дітей з малозабезпечених
і багатодітних родин.
Організовує її благодійний фонд «Карітас». Цього року планують зібрати
пакунки для трьох сотень
дітей.
«За роки проведення цієї акції
вдалося допомогти сотням дітей з
малозабезпечених і багатодітних
родин, а також дітям переселенців. Запрошуємо і цього року всіх
долучитися до благодійності. Нам
потрібно зібрати шкільні портфе-

лики, щоб порадувати 300 діток з
малозабезпечених і багатодітних
родин», — каже директор благодійного фонду Андрій Марчук.
До шкільних портфелів покладуть зошити, ручки, олівці, фломастери, пенали, альбоми, фарби,
пластилін, клей, щоденники.
Збір шкільного приладдя триватиме до 29 серпня. Перерахувати кошти для акції «Шкільний
портфелик» можна за реквізитами:
ТБФ «Карітас»
21162280
Р/рах. 2600201171387
ЦВ ПАТ Кредобанк
МФО 325365
м.Тернопіль
вул. Замонастирська, 1.

Хірургічне відділення Тернопільського територіального медичного об’єднання поповнилось апаратом вакуумної терапії, який заклад отримав у подарунок від Великогаївської об’єднаної територіальної громади.
вколо рани мінусового тиску, вакууму, що допомагає рідині, яка виділяється з рани, всмоктуватись
у спеціальні резервуари апарату. У ділянці, де є
вакуум, значно поліпшується кровообіг, скоріше
загоюються рани.
«Це дає можливість скоротити перебування пацієнта у лікарні, — констатує Володимир Лісовський,
— а також покращити якість лікування, здешевити
його. Адже вже не потрібно перев’язувати рану 3-4
чи більше разів на день, як ми робили це раніше, а
1 раз на 3 дні. Крім того, раніше ми змушені були
орендувати цей апарат в інших закладах, а за оренду
сплачував пацієнт».
Метод вакуумної терапії, як сказав Володимир
Лісовський, порівняно новий. В Україні його почали застосовувати 10 років тому. Зокрема у Харкові,
в госпіталі Мечникова з його допомогою рятують
життя та зміцнюють здоров’я сотням українських
воїнів, які захищають рубежі нашої держави.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». Фото автора.

Освіта

Результати ЗНО не тішать — випускники Тернопільщини
знають українську мову гірше, ніж їхні донецькі ровесники
Український центр оцінювання якості освіти днями оприлюднив результати зовнішнього незалежного оцінювання-2018. І вони, на жаль, не є втішними для Тернопільщини в регіональному розрізі.

Так, за регіональними даними щодо розподілу результатів державної підсумкової атестації з
української мови та літератури, випускники Тернопільщини «пасуть задніх». Навіть під час офіційної прес-конференції про підсумки ЗНО-2018
директор УЦОЯО зазначив, що Тернопільська
і Рівненська області мають значно нижчий загальний рейтинг з цього предмету, ніж російськомовна Донецька область, що, до слова, є
питанням не лише для роздумів, але й для більш
глибокого аналізу. Тим часом лідерами, як і в
минулі роки, залишаються Київ та Львівська
область.
Отож, за рівнем навчальних досягнень, українську мову та літературу в Тернопільській області

У жовтні 800 тисячам українців, які подали документи на субсидії, але не отримали їх на літній період, органи соцзахисту
автоматично проведуть перерахунок та винесуть рішення
про надання чи ненадання субсидії. Про це на засіданні уряду
повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.
«2,6 тис. сімей вже було призначено субсидії. Ще 800 тис. громадян
подали документи, проте їм відмовлено, але автоматично проведуть перерахунок у жовтні місяці», — повідомив Рева. Загалом, за
словами Реви, все йде до повної монетизації. Це буде поетапний
процес. Кожний громадянин з 2019 року має отримувати живі кошти на оплату житлово-комунальних послуг.
В уряді пояснили: інформація про те, що після проведення
пенсійної реформи працюючим пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і заробітною платою, не відповідає дійсності.
Крім того, з 1 жовтня 2017 року було скасоване зменшення на 15%
пенсійних виплат працюючим пенсіонерам. Урядовці наголошують, що жодним чином не планують обмежувати права працюючих
пенсіонерів.
Станом на 20 серпня збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 9,8 млн га (99% до прогнозу)
при врожайності 34,7 ц/га, намолочено близько 34,1 млн тонн
зерна нового врожаю.
У тому числі зібрано: озимої пшениці – 24,3 млн тонн з 6,4 млн га
(99,8%) при врожайності 38,0 ц/га; ярої пшениці – 637 тис. тонн з
181 тис. га (92%) при врожайності 35,2 ц/га; озимого ячменю – 3,1
млн тонн з 871,8 тис. га (100%) при врожайності 35,3 ц/га; ярого
ячменю – 4,4 млн тонн з 1,6 млн га (99%) при врожайності 27,5 ц/
га; жита – 386 тис. тонн з 145 тис. га (98%) при врожайності 26,6 ц/
га; вівса – 423 тис. тонн з 182 тис. га (92%) при врожайності 23,2 ц/
га; гороху – 795 тис. тонн з 428 тис. га (98%) при врожайності 18,6
ц/га.
Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 969 тис. га
(99,8%) при врожайності 26,3 ц/га та 86 тис. тонн ярого ріпаку з 43
тис. га (65%) при врожайності 20,3 ц/га. Поряд зі збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2019 року. На
сьогодні, із прогнозованих 888 тис. га посіяно 401 тис. га (45% до
прогнозу).
Борги, взяті владою України в період з 2005 по 2013 рр. становлять десятки мільярдів доларів і нині перетворилися на
«фінансові кайдани», яких позбувається діючий уряд. Про це
сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи
необхідність ухвалення Середньострокової стратегії управління
державним боргом на 2018-2020 роки. «Сьогодні можемо сказати:
за період 2005-2013 рр. в країні нічого системно не змінювалося —
не з’являлися ні нові дороги, ні лікарні, ні школи. У мене питання,
де ці запозичення?» Глава Уряду навів дані, за якими обсяг боргу за
період 2005-2013 рр. зріс з 12,5 млрд дол. до понад 60 млрд дол.

Вакуум для лікування ран

Апарат призначений для лікування хронічних
виразок, складних ран. Його принцип дії, як розповів завідувач хірургічного відділення ТРТМО
Володимир Лісовський, полягає у створенні на-
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«початковий» набрали 22,2% випускників, «середній» — 38,4%, «достатній» — 25,1% і «високий» —
лише 14,4%.
Заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк вважає, що загальний низький рейтинг нашої області склався через учнів
ПТУ та коледжів. За офіційними даними, вони
погано склали ЗНО, що вплинуло на підсумковий результат. Щодо успіху на ЗНО випускників
загальноосвітніх шкіл, то вони вищі. Аналізуючи
інші предмети, загалом по області результати схожі до минулорічних.
Лілія РАТНЮК.

Україна набула повноправного членства в Метричній конвенції та стала однією із 60 країн-членів. До цього часу протягом
16 років Україна перебувала у статусі асоційованого члена. У Мінекономрозвитку зазначили, що членство України в Метричній
конвенції сприятиме укладенню Угоди про оцінку відповідності
та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) з Європейським Союзом. «Повноправне членство в Метричній конвенції є
обов'язковою умовою для міжнародного визнання результатів вимірювань і випробувань української продукції для її просування на
міжнародний ринок».
За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін по Тернопільській області в липні 2018р. по відношенню до червня 2018р. становив 99,6%, з початку року – 104,0%,
по Україні – 99,3% та 103,6% відповідно.
По-особливому цьогоріч відзначили День Державного Прапора у селі Настасів. Під час урочистостей вранці 23 серпня відбулося офіційне підняття Прапора України. Наразі це найвищий
флагшток Західної України. Його висота — 33 метри.
У рамках святкування Дня Незалежності України та Дня міста
26 серпня на Театральному майдані відбудеться «Танцювальний фестиваль 2.0», під час якого виступатимуть найкращі місцеві хореографічні школи і колективи різних напрямків та стилів.
Початок заходу о 15 год. Організовує його Тернопільський міський
центр фізичного здоров’я населення. У програмі фестивалю: парад
танцювальних колективів центральною частиною міста, показові
виступи, майстер-класи для відвідувачів заходу та відзначення
учасників фестивалю, повідомили у Тернопільській міській раді.
У День Незалежності на набережній у Тернополі відкриють новий водограй. Встановлено 180 форсунок з прожекторами, струмінь води з кожної сягатиме 9 метрів у довжину та майже 4 метри у
висоту. Окрім естетичного вигляду, водограй виконуватиме й екологічну функцію, оскільки він насичуватиме воду киснем, і таким
чином запобігатиме цвітінню водойми.
Додамо, що у 2017 році у Тернополі на набережній ставу встановили найдовший аераційний фонтан в Україні.
35 скелетів знайшли археологи у Ланівцях. За словами керівника пошукової експедиції Володимира Харчука, це — рештки
вояків УНР, яких у 1919 році розстріляли більшовики. Загиблі —
військовополонені з Центральної і Східної України.
18 серпня 2018 року стало цьогорічним рекордом за кількістю
одружень. 2980 пар отримали свідоцтва про шлюб. «Враховуючи, що до кінця року більше не передбачається красивих дат, цей
рекорд вже навряд чи буде побито», — повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

