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Точка кипіння

приватизація земельних ділянок; переоформлення прав власності при 
переході прав на земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод; 
винесення земельних ділянок в натуру та встановлення межових знаків; 

геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.

46011, Україна, м.Тернопіль,  
просп. С. Бандери, 34-А, 2  

(біля Центрального стадіону)
тел. 52-02-07, 52-02-23

вул. М. Кривоноса, 10, 4 поверх
тел. 067-354-65-67,  

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Електронна  
версія газети 
“Подільське 

слово” — на сайті 
http://trrada.te.ua. 

Фото Миколи ВАСИЛЕЧКА.

У 
прямому сенсі в 
гарячу точку пере-
творене середмістя 
столиці України — 

Києва, де з 19 січня, 
Водохреща, посилюється 
напруга сутичок між акти-
вістами майдану та вну-
трішніми військами.

Кров людська —  
не водиця

Вулиця Грушевського стала 
справжнім бойовим плацдармом, 
на якому в День Злуки, 22 січня, 
впали перші жертви протисто-
янь. О 6-ій годині вдосвіта 
з’явилася тривожна інформація 
про першого загиблого, о 8-ій, 
коли “Беркут” пішов у наступ, — 
повідомлення про другого, тре-
тього… Світ жахнувся від того, 
що твориться в Україні. До вечо-
ра усі телеканали та інтернет-
джерела говорили про 5 заги-
блих, 4 з яких — від вогнепальної 
зброї: Сергій Нігоян — 20-річний 
дніпропетровець, Михайло Жиз-
невський — 25-річний білорус, 
Юрій Вербицький, науковець зі 
Львова, тіло якого напередодні 
було знайдене на території Бро-
варського району. Імена ще двох 
убитих станом на вчора були не 
встановлені. Число поранених 
пішло на сотні. За даним МВС, 
22 січня було затримано “за під-
озрою в організації безладів” 75 
мітингувальників. 

Герої нашого часу
Засідання Кабінету Міністрів 

уранці 22 січня, як засвідчила 
трансляція телеканалу СТБ, про-
йшло швидко. Прем’єр-міністр 
Микола Азаров подякував міліці-
онерам за правильні дії на вулиці 
Грушевського, сказав, що вони 
заслуговують похвали, матері-
альних компенсацій та вирішення 
житлових проблем, а мітингу-
вальників на майдані назвав “те-
рористами” і “злочинцями”. 22 
січня Микола Азаров підписав 
постанову Кабінету Міністрів, яка 
дозволяє спецпризначенцям за-
стосовувати водомети для роз-
гону мітингів без обмежень тем-
пературного режиму і значно 
розширює перелік спецзасобів 
протидії мітингувальникам. Втім, 
і ті спецзасоби, які застосовува-
ли спецпризначенці під час за-
чистки вулиці Грушевського, є 
доволі ефективними: у першого 
вбитого лікарі констатували 3 ку-
льові поранення в шию, одне — у 
голову, один  — у легені; у друго-

го вбитого — прямо в серце; у 
третього — вогнепальне пора-
нення в плече з проникненням у 
грудну клітку. За чотири дні про-
тистояння — 42 постраждалих 
працівників ЗМІ, які отримали 
поранення під час виконання 
професійного обов’язку. У бага-
тьох з них беркутівці стріляли 
вприціл.

Дипломатичний 
скандал

22 січня вдень, коли йшла 
чергова зачистка спецпризна-
ченцями вулиці Грушевського, 
відбулася зустріч українських 
урядовців з послами іноземних 
держав у Міністерстві закордон-
них справ України. З української 
сторони на зустрічі були міністр 
закордонних справ Леонід Кожа-
ра та міністр юстиції Олена Лу-
каш. Більше години високопо-

важним послам розповідали про 
останні події в столиці України 
та демонстрували відеоролик з 
кадрами протистояння і розгону 
Євромайдану. Дії правоохорон-
ців, у тому числі і стосовно пред-
ставників преси, урядовці назва-
ли правильними. Натомість, по-
слам не дали змоги навіть поста-
вити запитання. Це дипломатів 
вкрай обурило. Посол Німеччини 
Крістоф Вайль зазначив: “В Укра-
їні перейдено межу”. Дипломати 
країн світу засудили насильство 
проти журналістів в Україні.

“Ми шоковані тим, 
що відбувається  

в Україні”
22 січня Міжнародний еконо-

мічний форум у Давосі (Швейца-
рія) розпочався з хвилини мов-
чання за вбитими активістами 
майдану в Києві. Україну на фору-

мі представляє народний депутат 
Петро Порошенко як співголова 
Комітету парламентського спів-
робітництва Україна — ЄС.

За попередніми офіційними 
даними, участь у форумі мав 
брати Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров, однак, вчора ЗМІ 
розповсюдили повідомлення про 
те, що організатори форуму у 
Давосі запрошення Азарову ска-
сували. Центральне питання на 
форумі — як врегулювати ситуа-
цію в Україні, щоб не допустити 
більшого кровопролиття.

До кінця дня стала відома за-
ява держдепартаменту США про 
скасування віз ряду українських 
чиновників, причетних до сило-
вого розгону демонстрантів у 
центрі столиці і кровопролиття. 
“Ми шоковані тим, що сталося в 
Україні, ЄС співчуває родинам 
загиблих” — оцінка єврокоміса-

ра Жозе Мануеля Баррозу. “За-
суджуємо випадки насильства. 
Нам потрібен справжній, а не 
удаваний діалог”, — позиція 
віце-президента Єврокомісії, 
верховного представника ЄС з 
питань закордонних справ і по-
літики безпеки Кетрін Ештон.

Комісар ЄС з питань бюджету 
Януш Левандовський зазначив, 
що Євросоюз готовий зробити 
певні кроки не на користь інтер-
есам політичних груп в Україні. 
Російська Дума 22 січня конста-
тувала, що “ситуація в Україні 
вийшла з-під контролю”, а по-
сольство РФ радить своїм гро-
мадянам не відвідувати акцій 
протесту в Києві. Реакція Пре-
зидента Білорусі Олександра 
Лукашенка на події в Києві: “Це 
жах і катастрофа. Клани поділи-
ли країну”. 

Продовження на 2 стор.

22 січня 2014 року, Київ, вулиця Грушевського.
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Фінанси ●

Гаряча тема ●Розпорядження
голови Тернопільської районної ради 

від 20 січня 2014 р. №01-од
“Про скликання дев’ятнадцятої 
сесії Тернопільської районної 
ради шостого скликання”.

Керуючись п. 18 ст. 43, п. 9 ст. 46 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та регламентом Тернопільської районної 
ради:

1. Скликати 19 сесію Тернопільської районної ради шостого 
скликання 31 січня 2014 року в приміщенні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд сесії районної ради внести питання:
— про районний бюджет на 2014 рік;
— інші питання поточної роботи районної ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників 
відділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних ор-
ганізацій, установ, промислових і сільськогосподарських підпри-
ємств, представників політичних партій, громадських організацій, 
редакторів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”.

Голова Тернопільської районної ради В.С. ДіДух.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Що далі?
22 січня голова Тернопільської 

обласної ради Василь Хомінець 
дав доручення в знак жалоби за 
загиблими протестувальниками 
вивісити на комунальних устано-
вах обласної ради чорні стрічки. 
“Є неприпустимим те, що у мир-
ний час у центрі Європи під час 
мирних протестів гинуть люди, 
— вважає голова обласної ради. 
— Ці смерті молодих громадян 
України — втрата для усієї дер-
жави”. День 22 січня оголосила 
днем жалоби Львівська міська 
рада. Відбулися зібрання громад 
з прапорами із жалобними стріч-
ками в Івано-Франківську, Чер-
нівцях, Ужгороді. У Луцьку актори 
драмтеатру, де ОДА проводила 
торжество з нагоди Дня Злуки, 
публічно оголосили про відмову 
грати виставу для учасників зі-
брання у зв’язку з загибеллю 
протестувальників у Києві. 

22 січня глава Української 
православної церкви Київського 
патріархату Філарет відмовився 
від ордену “За заслуги” І ступе-
ня, який йому з приводу 85-
ліття мав би вручити Віктор 
Янукович, а також ордену свя-
того апостола Іоана Богослова, 
повідомляє видання “День”. “З 
офіційного повідомлення на 
сайті Президента України стало 
відомо про указ глави держави 
про нагородження мене орде-
ном “За заслуги” І ступеня, — 
сказав під час зустрічі з журна-
лістами глава Української пра-
вославної церкви Київського 
патріархату Філарет. — Також 
на сьогоднішньому засіданні 
Священний Синод Київського 
Патріархату виніс рішення про 
нагородження мене орденом 
святого апостола Іоана Бого-
слова — у зв’язку з моїм 85-
літтям. В умовах, які сьогодні 
склалися в Україні, коли загину-
ли люди, а в центрі Києва три-

ває жорстоке протистояння, я 
прошу не вручати мені нагород. 
Це моє рішення також підтри-
мали члени Священного Синоду 
та інші архиєреї, що зібралися 
22 січня у Києві”.

Є й інші приклади реагування 
на тривожні події. На підтримку 
дій влади і правоохоронців буди 
організовані зібрання депутатів 
місцевих рад у Харкові, Доне-
цьку, Одесі, Севастополі, на яких 
звучали звернення до Президен-
та Віктора Януковича “зупинити 
безлад” та “покарати екстреміс-
тів”. 

Як відомо, з часу виникнення 
Євромайдану, як реакції на кри-
вавий розгін мирної акції протес-
ту студентів на Майдані Неза-
лежності у ніч на 30 листопада, 
вимоги сотень тисяч  
євромайданівців та української 
опозиції досі залишаються не 
почутими правлячою більшістю і, 
зрозуміло, не зроблено жодних 
кроків для їх виконання (відстав-
ка уряду, притягнення до відпо-
відальності тих, хто віддавав зло-
чинні накази бити мирних про-
тестувальників, дострокові пре-
зидентські і парламентські вибо-
ри). Більше того, 22 січня набули 
чинності п’ять нових законів, які 
значно обмежують свободу сло-
ва, мирних зібрань та ЗМІ в 
Україні.

Звернення Президента Вікто-
ра Януковича з приводу подій 19 
січня на вул. Грушевського, з 
яким він виступив в ефірі провід-
них українських телеканалів 20 
січня ц. р., на жаль, не зупинило 
кривавої бійні. “Шановні співвіт-
чизники! Звертаюся до вас як 
свідомих громадян нашої держа-
ви, які добре розуміють, які за-
грози для українського суспіль-
ства та держави несуть внутрішні 
конфлікти, розбрат і протистоян-
ня. Деякі лідери опозиції зроби-
ли заяву, що вони не причетні до 
масових акцій, які 19 січня мали 
місце на вулиці Грушевського, та 
закликали учасників таких акцій 

припинити силове протистояння 
з працівниками правоохоронних 
органів.

Звертаюся до жителів міста 
Києва та інших учасників масо-
вих зібрань. Прошу вас не йти за 
тими, хто закликає до насиль-
ства, хто прагне спровокувати 
розкол між державою і суспіль-
ством та хоче вкинути україн-
ський народ у горнило масових 
безладів...

…Лише мирний шлях, важка 
праця, єдність народу і наша ці-
леспрямованість на побудову в 
Україні високих стандартів життя 
людей приведе нас до успіху. Ві-
йна, руйнування, насилля зруй-
нують Україну”, — йдеться у 
зверненні. 

Час ультиматуму 
спливає  

23-го січня о 20-тій
Три години 22 січня тривала 

зустріч лідерів опозиції Арсенія 
Яценюка, Олега Тягнибока та Ві-
талія Кличка з Президентом 
України Віктором Януковичем. 
Ввечері зі сцени багатотисячного 
майдану вони заявили, що ця зу-
стріч “закінчилася нічим” і через 
добу, тобто о 20-тій годині 23 
січня, якщо Президентом не буде 
зроблено кроків до зупинення дії 
зазначених законів та не буде 
волі Президента до виконання 
інших вимог майданівців, лідери 
опозиції очолять наступ протес-
тувальників на загони “Беркуту”, 
підуть з людьми під його кулі…

Коли цей номер “Подільського 
слова” готувався до друку, до за-
вершення дії ультиматуму опози-
ції залишалося три години…  

P.S. О 14:57 учора на офіцій-
ному сайті Президента України 
з’явилося повідомлення про те, 
що Віктор Янукович запропону-
вав голові Верховної Ради Воло-
димиру Рибаку скликати поза-
чергову сесію парламенту для 
розгляду питання про політичну 
ситуацію в Україні.

Точка кипіння

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Згідно з прийнятим докумен-
том, доходи держбюджету 
складуть у 2014 році 392,4 
млрд. гривень (у 2013-му році 
вони становили 370,6 млрд.), 
видатки заплановані на рівні 
471,3 млрд. гривень (419,8 
млрд. в 2013-му році), дефі-
цит держбюджету-2014 — 
71,6 млрд. гривень (50,43 
млрд. торік). 

Новий бюджет країни деякі екс-
перти вже встигли назвати «соці-
альним і передвиборчим», адже 
основне місце тут займають видат-
ки на соціальну сферу. «Соціальне 
забезпечення у бюджеті займає 
перше місце за обсягом видатків. 
Друге місце — освіта, третє — за-
гальнодержавні функції: обслугову-
вання держборгу та трансферти 
місцевим бюджетам. Четверте міс-
це — за зовнішньоекономічною ді-
яльністю, п’яте — охорона здоров’я. 
Фінансування МВС та прокуратури 
займає шосте місце (21,9 млрд. 
гривень)», — заявив перший заступ-
ник міністра фінансів України Анато-
лій Мярковський 22 січня під час 
брифінгу в будинку уряду. Заплано-
вано збільшення заробітних плат, 
яке проводитиметься в два етапи: з 
1 червня — до 1250 гривень, із 1 
жовтня — до 1301 гривні. Передба-
чено зростання пенсій на 7% (міні-
мальна пенсія після підвищення 
сягне 1014 гривень). За словами 
першого заступника міністра фінан-
сів України Анатолія Мярковського, 
в порівнянні з 2013-им роком міні-
мальний прожитковий мінімум зрос-
те в середньому на 8,1% і станови-
тиме на одну особу в розрахунку на 
місяць із 1 січня — 1176 гривень, із 

1 липня — 1207 гривень, із 1 жовтня 
— 1256 гривень. Пенсійному фонду 
України буде спрямовано 87,4 млрд. 
гривень, що на 4,1 млрд. більше, 
ніж торік. Також передбачено збіль-
шення розміру соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям: на кожну 
дитину віком від 3 до 13 років — на 
250 гривень, від 13 до 18 — на 500 
гривень. 3 млрд. гривень будуть на-
правлені на покриття різниці між 
тарифом й вартістю комунальних 
послуг. На житлово-комунальне 
господарство виділено 1,4 млрд. 
гривень (торік було на 0,8 млрд. 
менше). 

На 2014-ий рік помітно збільше-
но видатки на силові органи Украї-
ни. Наприклад, на Генпрокуратуру 
закладено 3,2 млрд. гривень (за 
останні 5 років ця сума зросла в 3,5 
раза!), на Міністерство внутрішніх 
справ — 18,4 млрд. гривень (у 2013-
му році було 16 млрд.). Зросли та-
кож видатки на Службу безпеки 
України (на 90 млн. гривень) і Вер-
ховний Суд України (на 10 млн. гри-
вень), на діяльність президента 
України виділено 314 млн. гривень, 
що на 32 млн. більше, ніж торік. Ви-
датки Міністерства охорони 
здоров’я України складуть 10,9 
млрд. гривень, за зведеним держ-
бюджетом на охорону здоров’я пе-
редбачено 60,9 млрд. гривень (на 
3,6 млрд. більше, ніж торік). Для по-
рівняння: за останні 4 роки зростан-
ня видатків на головне силове ві-
домство України склало 6,5 млрд. 
гривень, у той час, як видатки на 
медицину зросли всього лиш на 2,9 
млрд. гривень.

21 січня ц. р. розпочато процес 
затвердження місцевих бюджетів, 
який, як повідомляє Міністерство 
фінансів України, триватиме до 3 
лютого ц. р. включно.

Що нового  
в держбюджеті України  

на 2014 рік?

Тернопільським окружним 
адміністративним судом за по-
зовом Чистилівської, Білецької, 
Гаї-Шевченківської, Лозівської, 
Шляхтинецької сільських рад 
при активному сприянні та під-
тримці Тернопільської районної 
ради 23 січня 2014 року скасо-
вано розпорядження голови 
Тернопільської ОДА №523 від 

29.10.2013 р. “Про надання до-
зволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки ТОВ “Екопрес” 
на території Чистилівської сіль-
ської ради”, яким передбачало-
ся розміщення станції сорту-
вання твердих побутових відхо-
дів у Чистилівському піщаному 
кар’єрі.

Добрі новини ●

Суд скасував розпорядження 
голови Тернопільської ОДА

За матеріалами  
інтернет-видань підготувала  

ірина ЮРКО.

Про останні події в україні 
написали “Independent”, 
“Financial Times”, “The New 
York Times”, “BBC”, “The 
Guardian”, “Deutsche welle”, 
“Die Welt”, “Spiegel-online”. 
Зокрема, найактивніше 
спрацювали журналісти 
британських видань.

Щоденна ранкова 
британська газета 

“Independent”
у матеріалі за 18 січня “Укра-

їна ухвалює антипротестні зако-
ни” детально перераховує біль-
шість запроваджених змін у за-
конодавстві та передбачені по-
карання. Насамперед, видання 
пише про зміни у реєстрації не-
урядових організацій, які фінан-
суються з-за кордону, та наго-
лошує, що нові норми є повто-
ренням російського досвіду. 
“Закони обсягом понад 100 сто-
рінок, здається, мають на меті 
підготувати грунт для очистки 
вулиць від протестів, які прохо-
дять у Києві та інших містах з 
листопада”, — йдеться у статті 
“Independent”. 

Події у Києві —  
на першій шпальті 
“Financial Times”
Про жорсткі закони, спрямо-

вані проти мітингувальників, пи-
ше “Financial Times”. Впливове 
британське видання надрукува-
ло свіжий номер за 20 січня, де 
на першій шпальті розміщені 
стаття і фото про сутички у Киє-
ві 19 січня 2014 року. “Прихиль-

ники українського президента 
Віктора Януковича проклали со-
бі шлях для силового розгону 
антивладних протестів, ухвалив-
ши драконівські покарання за 
захоплення громадських  буді-
вель або блокування доріг”. Ці 
нові норми та голосування, яке 
проходило за сумнівними про-
цедурами, лише загострюють 
політичну кризу, наголошує “FT”. 
Видання також пояснює, що нові 
закони завдають удару по 
інтернет-медіа і загалом по ак-
тивістах, які активно користу-
ються соціальними мережами, 
оскільки за дифамацію (“дифа-
мація” є синонімом до терміну 
“приниження честі, гідності та 
ділової репутації”, — за матеріа-
лами Вікіпедії) передбачається 
кримінальна відповідальність.

“The Guardian”  
і “BBC” поширили  
на весь світ фото-  

та відеосюжети  
про україну

Одна з найкращих газет Вели-
кобританії “The Guardian”, окрім 
новин про антипротестні закони, 
опублікувала фотогалерею того, 
як проходило голосування, зо-
крема, фото бійки. 

Британська служба “BBC” роз-
містила на своєму сайті відео 
бійки у парламенті. Видання на-
голошує, що закони, спрямовані 
на заборону протестів, були ухва-
лені шляхом голосування руками. 
“BBC” цитує заяву державного 
департаменту США про супереч-
ливу процедуру ухвалення та то-
го, що деякі із законів обмежать 
право на свободу слова та мирні 
зібрання, піддадуть тиску неза-
лежні медіа і перешкоджатимуть 
роботі неурядових організацій.

“The New York 
Times”

Найпопулярніша газета світу 
“The New York Times” подає ко-
роткий матеріал про прийняття 
антипротесних законів Верхо-
вною Радою України, не вдаю-
чись у подробиці. “Український 
парламент у четвер проштов-
хнув знищувальне законодав-
ство, що забороняє несанкціо-
новане встановлення наметів у 
публічних місцях та накладає ін-
ші обмеження на протестуваль-
ників. Це, здається, спрямовано 
на дозвіл для уряду розігнати 
сотні демонстрантів на Майдані 
Незалежності у Києві, столиці”, 
— так розпочинається матеріал 
“The New York Times”. Видання 
вказує на те, що закон внесли у 
парламент прихильники прези-
дента Віктора Януковича.   

На англомовній 
сторінці польські 
медіа одностайні  
в оцінці законів,
які 16 січня у Верховній Раді 

прийняли Партія регіонів та 
КПУ. “Україна йде шляхом Біло-
русі”, — пише “Rzeczpospolita”. 
“Polskie Radio” називає при-
йняття нових законів “замахом 
на громадянські свободи в 
Україні”, “Gazeta Wyborcza” — 
“путінізацією України”. “Прези-
дент України зняв маску. І ми 
побачили обличчя Путіна”, — 
написали “wPolityce.pl”. Журна-
ліст Петро Андрусечко у видан-
ні “Нова Східна Європа” зазна-
чає, що сесія Верховної Ради 
не просто відкинула Україну на-
зад. Це цілком нова “якість” в 
українській політичній реаль-
ності. 

Медіа-простір ●

Провідні ЗМІ світу розповіли читачам про 
встановлену 16 січня диктатуру в Україні

Чисельність населення у 
Т е р н о п і л ь с ь к і й  
області станом на 1 грудня 
2013 р. становила 1073,7 
тис. осіб. у січні-листопаді 
2013 р. чисельність насе-
лення зменшилася на 3606 
осіб, що в розрахунку на 
1000 населення становило 
3,7 особи. 

Чисельність населення змен-
шилася за рахунок як природно-
го скорочення населення (2495 
осіб), так і міграційного (1111 
осіб).  Природний рух населення 
в січні-листопаді 2013 р., порів-

няно з січнем-листопадом 2012 
р., характеризувався зниженням 
народжуваності на 415 дітей та 
смертності на 129 осіб. Міграцій-
ний рух населення характеризу-
вався зменшенням кількості як 
прибулих на 1398 осіб, так і ви-
булих на 818 осіб.

У січні-листопаді 2013 р. у  
м. Тернополі та 12 районах об-
ласті зафіксовано міграційне 
скорочення населення, у 5 райо-
нах — міграційний приріст.

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Демографічна ситуація
Статистика ●



П’ятниця, 24 січня 2014 року3 Тема дня
Семінар-практикум ●

Оголошення ●Наталія ВОЛОШИН,  
начальник відділу 

економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської 
райдержадміністрації.

З метою забезпечення 
зручності та оперативності 
отримання адміністратив-
них послуг громадянами 
Тернопільського району 
створений та успішно функ-
ціонує Центр надання адмі-
ністративних послуг. Голо-
вна ідея запровадження та-
кого центру полягає у зосе-
редженні адміністративних, 
інформаційних, консульта-
ційних та інших послуг в 
одному місці.  

Центр втілює в собі новий під-
хід до надання адміністративних 
послуг населенню. 

17 січня 2014 року у залі засі-
дань Тернопільської районної 
державної адміністрації відбувся 
семінар-практикум з питань ре-
формування системи надання 
адміністративних послуг та за-
хисту прав підприємців, в якому 
взяли участь заступник голови 
Тернопільської райдержадміні-

страції Володимир Дев’ятков, за-
ступник директора департаменту 
економічного розвитку облдер-
жадміністрації Євген Демчук, за-
ступник директора департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації Володимир 
Івахов, заступник начальника 
управління Державної міграцій-
ної служби області Іван Чубатий, 
заступник директора Тернопіль-
ської дирекції Українського дер-
жавного підприємства поштово-
го зв’язку “Укрпошта” Валентина 
Удич, голова регіональної ради 
підприємців при ОДА Юрій Вор-
ко, начальник відділу департа-
менту економічного розвитку об-
лдержадміністрації Микола Сур-
ков, представники підприємниць-
ких кіл районів, начальники еко-
номічних підрозділів, керівники 
та адміністратори ЦНАП Терно-
пільської, Підволочиської, Тере-
бовлянської та Гусятинської рай-
держадміністрацій, представники 
підприємницьких кіл районів. Під 
час засідання розглянуто питан-
ня: реформування надання адмі-
ністративних послуг; рекомендо-
ваний перелік адміністративних 
послуг для надання через ЦНА-
Пи;  ведення реєстру адміністра-

тивних послуг та електронний 
документообіг; діяльність ЦНАП; 
проблеми та їх вирішення; за-
хист прав підприємців та надан-
ня адміністративних послуг соці-
ального напрямку, міграційної 
служби та через пошту. 

Під час зустрічі керівники під-
приємств отримали кваліфіковані 
відповіді від представників об-
ласних служб щодо отримання 
документів дозвільного характе-
ру, а також ряд інших проблем-
них питань, які виникають у про-
цесі господарської діяльності ма-
лого та середнього бізнесу. 

Кожен мав змогу висловити 
свої пропозиції, які на їх думку, 
покращать роботу Центру на-
дання адміністративних послуг. 
Сьогодні потребує врегулюван-
ня процес одночасного отри-
мання суб’єктами ринку ліцен-
зії, яка засвідчує право прова-
дження певного виду господар-
ської діяльності та документів 
дозвільного характеру, які нада-
ють право на провадження пев-
них дій щодо цього виду госпо-
дарської діяльності, а також 
отримання фізичними особами 
дозвільних документів на про-
фесійну діяльність.

Адмінпослуги: новий підхід
Перед учасниками обласного семінару-практикуму виступає  
заступник голови Тернопільської РДА Володимир Дев’ятков.

Прокуратурою Тернопіль-
ського району систематич-
но проводяться перевірки 
щодо дотримання органа-
ми державної виконавчої 
влади, місцевого самовря-
дування, підприємствами, 
установами та організація-
ми, розташованими на 
 території району, вимог 
Закону України “Про  
звернення громадян”.

За результатами проведених 
перевірок, на усунення виявле-
них порушень закону прокура-
турою району внесено 8 по-
дань, до дисциплінарної відпо-
відальності притягнуто 10 по-
садових осіб.

У прокуратуру Тернопіль-
ського району впродовж 2013 
року надійшло 430 письмових 
звернень громадян, з них 169 
вирішено, 13 задоволено, 219 
звернень направлено в інші ві-
домства для вирішення.

Оперативними працівниками 

прокуратури району вживають-
ся заходи щодо реального  
поновлення порушених прав 
громадян. Після втручання про-
куратури району відновлено 
конституційні права громадян, 
а саме: виплачено заборгова-
ність із заробітної плати, захи-
щено земельні права.

Так, із загальної кількості  
вирішених звернень найбільш 
поширена категорія про пору-
шення конституційних прав  
та свобод громадян — 86 та з 
питань слідства та дізнання — 
55. Найбільше звернень надій-
шло від жителів м. Тернополя 
— 44, смт. Велика Березовиця 
— 18.

Впродовж 2013 року праців-
никами прокуратури Тернопіль-
ського району вирішено 4 звер-
нення народних депутатів Укра-
їни.

Андрій ШОКАЛО,  
прокурор Тернопільського 

району, радник юстиції.

У правоохоронних органах ●

Зверненням  
громадян — увагу

Адміністрація, профспілкова організація, колектив Тернопіль-
ського районного територіального медичного об’єднання глибо-
ко співчувають  лікарю-отоларингологу ТРТМО Володимиру Пе-
тровичу Ліщенку з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті 
матері. 

Тернопільська районна організація Товариства Червоного  
Хреста України висловлює співчуття лікарю-отоларингологу  
Тернопільського районного територіального медичного об’єднання 
Володимиру Петровичу  Ліщенку з приводу смерті матері Клари 
Яківни РАДЧЕНКО. 

Пам’яті Василя 
Петровича Сеника

Три роки тому, 28 січня 2011 року, після 
тяжкої тривалої хвороби відійшов у вічність 
Василь Петрович Сеник — людина, яку щи-
ро шанували співробітники Тернопільської 
районної ради, керівники підприємств та 
установ району за професіоналізм, поряд-
ність та активну громадську позицію.

Василь Петрович Сеник багато років 
працював на відповідальних посадах на 
підприємствах та в установах Тернопіль-
ського району, був депутатом Тернопільської районної ради 
двох скликань. З квітня 2002 по травень 2006 рр. працював за-
ступником голови Тернопільської районної ради, з травня 2006 
року по листопад 2010 року — керуючим справами районної 
ради. Обіймаючи відповідальні посади, завжди залишався до-
брозичливим, щирим, скромним, небайдужим до людей і справ 
громади.

Сьогодні віддаємо шану його пам’яті, молимося за спокій 
його душі і просимо всіх, хто знав Василя Петровича Сеника, 
згадати про нього в щирій молитві.

Колектив виконавчого апарату  
Тернопільської районної ради.

Великоглибочецька сільська рада оголошує конкурс на визна-
чення юридичної особи на виконання експертної грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,0300 га, що перебуває в оренді ФОП 
Федірка Володимира Ярославовича з метою подальшої її купівлі.

Суб’єкти господарювання, які бажають взяти участь у конкурсі, 
мають право подати свої пропозиції (в конверті) у Великоглибо-
чецьку сільську раду за адресою: вул. Середній Десяток, 12,  
с. Великий Глибочок, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.,  
тел. 29-53-88, протягом 30 днів з дня опублікування оголошення.

У пропозиції вказати вартість робіт з виготовлення документів з 
експертної оцінки та долучити копії документів, що дають право на 
здійснення цього виду робіт (копія ліцензії).

Приємно мені, як журна-
лістці, що новини з Терно-
пільського району слухають 
у різних куточках області, а 
нашу газету “Подільське 
слово” передплачують та 
читають в інших районах. 
Прямо з Києва завітав до 
редакції наш уважний слу-
хач та вдячний читач, вчи-
тель історії з Курівців Збо-
рівського району Зеновій 
Матвіїв та розповів чимало 
цікавого про Євромайдан 
та його учасників.

— Засоби масової інформації, 
якими б вони досконалими нині 
не були, не можуть передати 
весь дух Євромайдану, — схви-
льовано мовить пан Зеновій. — 
Щоб його відчути, треба там 
побувати самому.

Мене дуже обурює, коли дех-
то (інакше, як провокаторами я 
їх назвати не можу) каже, що 
Євромайдан — даремна затія, 
коли ці люди вселяють невпев-
неність, що з цього нічого до-
брого для простої української 
людини не вийде. Неправда!  
Євромайдан — це  плече друга. 
Це холод, який взимку не відчу-
ваєш, бо його зігрівають мільйо-
ни дихань наших співвітчизни-
ків. Тут кожен знає, що від ньо-
го, зокрема, та від усіх разом 
залежить, чи підемо вперед, чи 
залишимося на задвірках істо-
рії. Тут в людях прокидається 

приспана віками історична зна-
чимість нашої нації. На Євро-
майдані чути мову різних наро-
дів світу. А це, без перебіль-
шення, означає, що Євромайдан 
— подія планетарного значення.

Пам’ятаю, як з Литви присла-
ли для учасників Євромайдану 
добротні теплі рукавиці, щоб 
люди не мерзли у холодні зимо-
ві ночі. Не знаю, що більше зі-
гріло нас:  рукавиці  чи увага та 
повага з боку дружніх прибал-
тійців. Дуже підняв дух євромай-
данівців мер Тбілісі, який про-

демонстрував фото свого офісу, 
оформлене у кольорах україн-
ської символіки. Коли ми йшли 
по Києву, до нас українською 
привітався незнайомий чорнош-
кірий хлопець та заспівав “Чер-
вону руту”. Це було приємно і 
нам, і йому.

На Євромайдані панує людя-
ність та увага. Тут немає дріб-
ниць, другорядного. Тут все 
основне. Пригадую, як ведучий 
зі сцени Євромайдану попросив 
підібрати по дорозі свого друга, 
який із жовто-блакитним прапо-
ром пішки вийшов із Збаража 
на Київ. Його голос почули, 
впізнали на дорозі цю людину 
та допомогли чоловікові швид-
ше подолати немалий шлях до 
столиці.

Улітку ми усі були свідками 
хвилюючого дійства — урочис-
того відкриття Патріаршого Со-
бору УГКЦ. А нині тут дають 
притулок євромайданівцям, свя-
щеники виголошують патріотич-
ні проповіді. Пригадую, як ми 
після відправи у Соборі підніма-
лися на екскалаторі та співали 
“Ще не вмерла Україна”. Поду-
малось: хай наша держава руха-
ється так само вгору. Хай наші 
діти живуть у європейській циві-
лізованій державі, де кожен рів-
ний перед законом...

 
Записала Галина ЮРСА. 

Фото автора.

Щасливі миті мирного 
Євромайдану

Духовні цінності ●

Зеновій Матвіїв — учитель 
 історії, краєзнавець  

з с. Курівці Зборівського 
району.

Допоможе  
“телефон довіри”

Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській об-
ласті Федір Бортняк просить громадян області максимально жор-
стко реагувати на можливі прояви корупції або службового не-
дбальства в діях її працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з 
боку фінансового інспектора, формалізм чи відхилення від 
нормативно-правових актів у його роботі, негайно дзвоніть на “те-
лефон довіри” за номером (0352) 52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової дис-
ципліни, раціонального і цільового використання державних коштів 
та недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Дер-
жавною фінансовою інспекцією України в Тернопільській області. 
Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників 
з державним майном та грошима, а тим більше факти їх незакон-
ного привласнення, не вагайтесь — дзвоніть на “телефон довіри” за 
номером (0352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна зверта-
тися на “телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за 
номером (044) 425-38-18.
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Місцеве самоврядування ●

Безпека ●

Вітаємо! ●

Галина ЮРСА, 
ТРР “Джерело”.

У засіданні асоціації сільських 
та селищних рад Тернопіль-
ського району, яке відбулося 
17 січня,  взяли участь 27 
сільських та селищних голів 
із сорока. Голова асоціації 
Роман Мацелюх привітав 
присутніх  колег та запроше-
них із різдвяно-новорічними 
святами та побажав усім 
плідної співпраці. Адже асо-
ціація для того і створена, 
щоб допомагати одне одно-
му, ділитися досвідом, ін-
формувати про нове у зако-
нодавстві щодо місцевого са-
моврядування, вчитися в ін-
ших та, можливо, і на влас-
них помилках.

На порядок денний було вине-
сено ряд актуальних питань сього-
дення, зокрема, про взаємодію 
сільських, селищних рад і Терно-
пільського РВ УМВС України у Тер-
нопільській області з питань гро-
мадської безпеки та дотримання 
законності; про незарахування кре-
диторської заборгованості бюдже-
тів сільських і селищних рад орга-
нами Державного казначейства та 
вирішення цих питань у 2014 році; 
про затвердження сесіями сіль-
ських та селищних рад положення 
про сільські і селищні заклади 
культури (будинки культури, на-
родні доми, клуби тощо), підзвіт-
ності та підконтрольності їх керів-
ників виконавчим комітетам рад, 
про порядок реєстрації статутів те-
риторіальних громад в органах юс-
тиції; про затвердження статутів 
місцевих громад тощо.

Нині сільські та селищні ради 
затверджують, а дехто ще пише, 
статути територіальних громад. З 
цього приводу виникає багато за-
питань. Начальник управління юс-
тиції у Тернопільському районі Ми-
хайло Нацюк пояснив, що ні зі 
статутами, ні з їх реєстрацією про-
блем не буде. Адже типові тексти 
статутів опубліковані на сайті 
управління юстиції, можуть при ба-
жанні бути доповнені відповідно до 
вимог окремих сільських і селищ-
них рад. З реєстрацією також не 
буде особливого клопоту, і ціна за 
такі послуги мізерна. Михайло На-
цюк зазначив, що кожен, хто хоче 
отримати консультацію з приводу 
статуту територіальної громади та 
усіх питань, пов’язаних з його реє-
страцією в органах юстиції району, 

у робочий час може звертатися до 
нього як особисто, так і в телефон-
ному режимі. Начальник Терно-
пільського районного управління 
юстиції відповів на усі запитання 
сільських і селищних голів.

Нині час вимагає порядку у 
всьому. Маю на увазі комунальні 
підприємства, які мають бути за-
тверджені відповідною радою та 
мати  зареєстровані статути, а та-
кож право їх власності на будівлю, 
землю, розмежування територій 
тощо. Якщо таких вимог не вико-
нано, то в майбутньому важко буде 
зробити, зокрема, навіть косме-
тичний, капітальний ремонт чи вчи-
няти інші дії, виділяти чи отримува-
ти на це кошти. Це стосується й 
сільських закладів культури. Як ко-
мунальні підприємства сільських 
чи селищних рад, їхні директори 
призначаються та підзвітні нині 
сільській, селищній раді. 

Одне з найболючіших питань 
життєдіяльності сільських і селищ-
них рад Тернопільського району — 
незарахування їх кредиторської за-
боргованості органами Держказ-
начейства. А ця заборгованість, за 
найскромнішими підрахунками, ся-
гає більше мільйона гривень. Як 
констатували сільські та селищні 
голови, ситуація не вкладається в 
жодні рамки здорового глузду. 
Сільська громада заробляє кошти, 
направляє їх на свій розвиток, але 
вони не можуть бути використані 
за призначенням. Мало того, що, 
потрапляючи на рахунки сільських і 
селищних рад, у Держказначействі 
реальні гроші стають віртуальни-
ми. Вони “випаровуються” не зна-
ти куди. І найбільшими заручника-
ми у цій ситуації стають сільські та 
селищні голови. Бо вони підпису-
ють усі документи, а, отже, і вся 
відповідальність за те, що хтось 
виконав роботу, але досі не отри-
мав за це коштів, лягає саме на 
їхні плечі. “Без вирішення цієї про-
блеми планувати соціально-
економічний розвиток сільських і 
селищних рад на 2014 рік немає 
сенсу”, — сказав Роман Мацелюх. 

Сільські голови: Чистилова — 
Ігор Полотнянко, Білої — Надія Мо-
тика, Гаїв Шевченківських — Світ-
лана Лютинець попросили  усі 
громади Тернопільського району 
підтримати їх клопотання щодо 
скасування розпорядження голови 
Тернопільської ОДА Валентина 
Хоптяна про розміщення полігону 
для сортування твердих побутових 
відходів на території відпрацьова-
ного піщаного кар’єру у Чистилові.

Кожна громада  
матиме статут

Дорогого по-
хресника Назарія 
НАВОРИНСЬКОГО 
із с. Чернелів-
Руський вітаю з 
18-річчям.

Хай промінчик сонця, 

як ангелик Божий

Прилетить до Тебе й сяде

 на плече,

Принесе здоров’я, щастя й добру долю.

Пам’ятай, рідненький: я люблю Тебе.

Хай завжди для Тебе сонце сяє

І Твоя усмішка світить, не згасає.

Дощиком рясненьким пада з неба щастя,

Хай Тобі, Назарію, все на світі вдасться.

Хай з Тобою завжди буде Матір Божа,

Маленький Ісусик Тебе оберігає,

Матінка Пречиста за руку тримає,

У своїй опіці завжди Тебе має.

З любов’ю — хресна мама  
з родиною.

Дорогого Назарія Володими-
ровича НАВОРИНСЬКОГО із  
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району вітаємо з 18-річчям.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій, 

Настрою бадьорого, молодечих сил,

Творчого натхнення, соколиних крил,

В кожнім починанні — бачення мети,

У добрі та праці кожен день рости! 

З любов’ю — рідні.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження класовода 3-А класу  
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Я Стецька Лесю Ярославівну 
БІЛИК.

Хай Вам завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

З повагою — учні 3-А класу 
Великоглибочецької ЗОШ  

І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька та батьки.

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім.  
Я. Стецька щиро вітає з днем на-
родження вчителя початкових кла-
сів Наталію Володимирівну 
КМЕТЬ, вчителя зарубіжної літера-
тури Олександру Богданівну  
СПІЧАК.

Хай сонечко світить із ясного неба, 

Бажаємо всього, чого тільки треба.

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку,

Хай Вас обминають біди й тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
працівника школи Оксану  
Володимирівну ФЕМЧУК.

Хай доля намітить Вам років багато,

Відпустить здоров’я, щастя й добра,

Хай повниться ласкою рідная хата,

Багато в ній буде людського тепла.

Колектив Великолуцької  
ЗОШ І ст. щиро вітає з днем на-
родження технічного працівника 
Марію Богданівну ХОМУ.

Хай незліченні будуть роки,

Багаті сонцем та добром,

Веселим — спів, легкими — кроки,

Хай доля сповниться добром.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з днем наро-
дження працівника школи Ірину 
Станіславівну БОБРІВЕЦЬ.

Нехай щастя і долі вітрила

Мчать Ваш човен до тої землі,

Де панує лиш радості сила,

Де збуваються мрії усі.

Колектив Великолуцької ЗОШ І 
ст. щиро вітає з днем народження 
директора Мишковицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Андрія Ігоровича ЧЕРНЕЦЯ.

Бажаєм успіхів великих у роботі

Й побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи

І хай приносить радість кожен день.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціально-
го працівника Оксану Миронівну 
БАУТІНУ з с. Білоскірка. 

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії , завзяття, творчих сил.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

21 січня працівниками управ-
ління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій Тер-
нопільської області спільно 
з представниками соціаль-
них служб, міліції, комуналь-
них установ Тернопільського 
району та Великогаївської 
сільської ради здійснено ви-
їзд у село Великі Гаї Терно-
пільського району, де про-
ведено ознайомлення насе-
лення з правилами пожеж-
ної і техногенної безпеки. 
Захід відбувся під керівни-
цтвом провідного інспектора 
сектору пожежної безпеки 
управління Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій 
Тернопільської області  
Володимира Андрунька. 

Протягом дня дві рейдові гру-
пи, до складу яких увійшло біль-
ше десятка осіб, здійснили по-
двірний обхід соціально неблаго-
получних, багатодітних і малоза-
безпечених сімей, а також одино-
ких людей літнього віку, з якими 
провели профілактичні бесіди, ін-

структаж із питань експлуатації 
електронагрівальних приладів, 
електромережі та приладів пічно-
го опалення, роз’яснили вимоги 
правил пожежної безпеки в по-
буті. Працівники роздали тема-
тичні пам’ятки попереджувально-
го змісту на протипожежну тема-
тику, а також тематику безпеки 
дорожнього руху. Великогаївчани 
мали змогу почути вичерпні від-
повіді на питання, які їх турбува-
ли, отримати практичну допомо-
гу, спрямовану на вирішення по-
бутових проблем. За день на те-
риторії Великих Гаїв було здій-
снено обхід 20 дворів.

Окрім цього, “надзвичайники” 
здійснили візит у Великогаївську 
загальноосвітню школу І-ІІІ ступе-
нів і комунальний дошкільний на-
вчальний заклад Великогаївської 
сільської ради “Країна дитин-
ства”, де провели профілактичні 
бесіди на тему запобігання ви-
никненню пожежі внаслідок нео-
бережного поводження з вогнем, 
навчально-рятувальну евакуацію 
в разі виникнення пожежі, а також 
показали навчальні фільми, що 
стосуються протипожежної без-
пеки.

“Надзвичайники” 
у Великих Гаях

Ринок праці ●

Протягом січня-грудня 2013 
року Тернопільським міськра-
йонним центром зайнятості на 
виплати допомоги з безробіття 
було спрямовано 28 млн. 975 
тис. грн. Така допомога нарахо-
вується особі до дня останнього 
відвідування центру зайнятості 
включно та виплачується через 
банківські установи. Її нараху-
вання здійснюється подекадно, 
тобто, 10, 20, 30 (31) числа кож-

ного місяця.
Допомогу з безробіття на 

01.01.2014 року отримували 
2392 особи зі статусом безро-
бітного (80,3% їх загальної чи-
сельності). Середній розмір її 
становив 1025,2 грн. 

Щоденно проводиться моні-
торинг з питань матеріальних 
виплат безробітним. Ці питання 
перебувають під постійним 
контролем служби зайнятості.

Виплати безробітним — 
під контролем

Декларування-2014 ●

Лише протягом 20 днів но-
вого року мешканці Терно-
поля і Тернопільського ра-
йону задекларували отри-
мані протягом 2013 року 
доходи на суму 1 млн. 26 
тис. грн. 

Понад 60 відсотків, а це 628 
тис. грн., — доходи, отримані у 
вигляді спадщини. Від продажу 
рухомого та нерухомого майна 
тернополянами було отримано 
384,4 тис. грн. Декларантам на-
лежить сплатити до бюджету 
34,8 тис. грн. податку на доходи 
фізичних осіб. 

Нагадаємо, що з 1 січня стар-
тувала кампанія з декларування 
громадянами майнового стану і 
доходів, отриманих у 2013 році, 
яка триватиме до 1 травня по-

точного року. Бланк податкової 
декларації та порядок її заповне-
ння розміщено на офіційному 
веб-порталі Міндоходів. 

Платники податків також ма-
ють можливість заповнити та на-
правити декларацію про майно-
вий стан і доходи через Інтернет. 
Для користування цією послугою 
платнику потрібно мати електро-
нний ключ цифрового підпису та 
відповідне програмне забезпе-
чення, які можна безкоштовно 
отримати у центрі обслуговуван-
ня платників Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області.
Інформаційно-комунікаційний 

відділ Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 

у Тернопільській області.

Тернополяни задекларували 
доходів більше,  

ніж на мільйон гривень

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує 
конкурс на надання супутніх послуг у приміщенні центру надання 
адміністративних послуг.

Для участі у конкурсі до конкурсної комісії подають такі докумен-
ти: заява за формою, встановленою організатором конкурсу; кон-
курсна пропозиція, яка подається в конверті з написом “На конкурс 
щодо надання супутніх послуг. Не відкривати до початку конкурсу”. 
На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по 
батькові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, 
номери телефонів та перелік супутніх послуг, на надання яких він 
претендує; засвідчені в установленому порядку копії установчих до-
кументів (для фізичної особи-підприємця — документа, що посвід-
чує особу), дозволів, ліцензій, у разі, коли провадження відповід-
ного виду господарської діяльності передбачає їх наявність; довід-
ка про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрут-
ство; довідка з обслуговуючого банку про відсутність простроченої 
заборгованості за кредитами, дійсна на момент розкриття конвер-
тів з конкурсними пропозиціями; довідка територіального органу 
Міндоходів про відсутність заборгованості зі сплати податків і збо-
рів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття конвертів 
з конкурсними пропозиціями.

Учасники можуть подавати пропозиції щодо умов надання супут-
ніх послуг. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення за адресою: м. Тернопіль, вул. Май-
дан Перемоги, 1, приймальня райдержадміністрації (тел. 43-59-33).

Від щирого серця вітаємо з днем народження  
коханого чоловіка, люблячого тата, дорого сина,  
зразкового зятя Андрія Миколайовича МАЦЬКА.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою і любов’ю – рідні.  

У райдержадміністрації ●
Перший заступник голови Тернопільської районної державної ад-

міністрації Анатолій Жейнов провів апаратну нараду з питань опера-
тивної роботи. Розглянуто питання про реалізацію в районі завдань 
Президента України щодо забезпечення національної єдності та гро-
мадянської злагоди (у контексті відзначення Дня Соборності та Сво-
боди України і 95-ї річниці проголошення Акту Злуки). Дано відповід-
ні доручення.

22 січня у центральній район-
ній бібліотеці смт. Великі Бірки 
відбувся круглий стіл “Великий 
День Злуки”. У круглому столі 
взяли участь перший заступник 
голови Тернопільської районної 
державної адміністрації Анатолій 
Жейнов, заступник голови Терно-
пільської районної державної ад-
міністрації Неля Саржевська, ке-
рівник апарату Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації 
Арсен Чудик, начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Марія 
Краковецька, начальник відділу 
культури Тернопільської РДА  
Андрій Галайко, історик, дирек-
тор Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Ігор Матвіїшин, користувачі біблі-
отеки та працівники центральної 

районної бібліотеки.
Директор Тернопільської ЦРБ 

Ольга Василюк відкрила засідан-
ня круглого столу. Історичну до-
відку про проголошення Акту Злу-
ки ЗУНР та УНР, який декларував 
об’єднання Галичини, Буковини, 
Угорської Русі та Наддніпрянської 
України в єдину державу — Укра-
їнську Народну Республіку надала 
бібліотекар центральної районної 
бібліотеки Людмила Гнатишин. В 
бібліотеці організована книжкова 
виставка “Соборність рідної землі 
— свобода нації, держави”. З пе-
реглядом літератури на цю тема-
тику виступила завідуюча відді-
лом обслуговування центральної 
районної бібліотеки Олександра 
Лісовська.

Круглий стіл ●

Уроки історії
Вітаємо! ●
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Галина ЮРСА, 
ТРР “Джерело”.

Один мудрий священик опо-
вів своїм вірянам таку істо-
рію. Ходили колись давно бо-
жі люди із села в село та роз-
повідали усім, кого зустріча-
ли, про милість Господню. 
Бог так полюбив людей, що 
послав на землю свого Сина 
єдинородного, щоб кожен, 
хто в нього увірує, не вмер, а 
мав життя вічне. 

В одному з сіл дуже приязно по-
ставились до посланців Благої 
звістки. Уважно їх вислухали, напо-
їли джерельною водою та нагоду-
вали. А коли божі люди відходили з 
цього села, то запропонували їм у 
дорогу наїдки та вино. Проте божі 
люди не хотіли обтяжувати себе 
зайвим вантажем та ввічливо від-
мовились від запропонованого. В 
іншому селі божих людей навіть і 
слухати не хотіли, обізвали їх по-
ганими словами, вигнали і мало не 
побили. 

Молодший з подорожніх згодом 
запитав свого старшого наставни-
ка: “Учителю, за що вони поглуми-
лися з нас, обізвали так непри-
стойно, ще й хотіли бити?”. Му-
дрий сивий старець відказав: “Ви-
кинь зі свого серця цей біль і за-
будь. Бо все добре, що хотіли нам 
дати люди у першому селі, з ними 
і зосталось. А що залишилось тим, 
хто нас образив?  Їхнє зло. Тож, не 
сумуй, і завжди будеш з тим, що ти 
даєш людям”.

Той, хто дає, ніколи не втрачає. 

Серце добре та милостиве смутку 
не знає. Воно завжди дбає і ті-
шиться за інших. За цим принци-
пом живе Тернопільська районна 
організація Товариства Червоного 
Хреста України. У час різдвяно-
новорічних свят голова товариства 
Ольга Нижник разом з директором 
Тернопільського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Тетяною Непочатовою, во-
лонтерами підготували та провели 
акцію “Засіваймо добро разом”. 
Соціальні працівники цих служб 

відвідали 38 сімей із числа кризо-
вих категорій та подарували по-
трібні їм речі — одяг, взуття, іграш-
ки. Особливо раділи дарункам  
діти.

Добре потрудились у ці дні Іри-
на Пасічник (с. Миролюбівка,  
с. Лучка), Ірина Гриців (смт. Великі 
Бірки), Світлана Король (с. Наста-
сів), Алла Кізлик (с. Мишковичі). 
Незважаючи на власну зайнятість, 
непогоду, ці жінки зробили все від 
них залежне, щоб принести ра-
дість у людські оселі.

У гості — з подарунками

Спеціаліст ЦСССДМ, волонтер Тернопільської  
районної організації Товариства Червоного Хреста України 

Світлана Король зі своїми підопічними з Настасова  
під час акції “Засіваємо добро разом”.

Шкільний меридіан ●

Людмила ДЕЙНЕКА. 
Фото автора.

У житті кожної дитини має 
бути якомога більше при-
ємних і радісних моментів. 
Цирк — джерело весело-
щів, радості і посмішок.

29 грудня 2013 року учні 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. разом з 
класоводами Надією Петрівною 
Бурмакою та Надією Іванівною 
Боївкою відвідали новорічну 
виставу “Чарівна ковзанка”, яку 
репрезентував єдиний в Україні 
цирк на льоду з ефектами 3D. 

Малечу розважали повітряні 
гімнасти, “фаєрмен”, “дівчина-
змія”, дует клоунів “Маніво”, 
балет “Гранд”, додали чудово-
го настрою гра з хула-хупами, 
лазерне шоу. Під час вистави 
діти мали змогу побачити піто-
нів, гігантського папугу Ара, 
котів, дикобразів, яструба, бла-
китного песця, лисицю, каме-
рунських козлів, ламу, пеліка-
на, голубів-якобінів, з захо-
пленням подивилися шоу Тау-
ерських воронів. “Мені дуже 

сподобалася вистава, особли-
во тварини, які виконували різ-
ні трюки! Було весело і цікаво. 
Я отримав заряд позитивних 

емоцій і з радістю прийшов би 
сюди ще раз”, — поділився 
враженнями четвертокласник 
Ярослав Ониськів.

“Чарівна ковзанка”

Цирк цікавий і малечі, і старшокласникам.

Педагоги та учні Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.  
у цирку “Гранд”, м. Тернопіль.

Любов БИК, 
голова профспілкової 

організації працівників 
культури Тернопільського 

району.

15 січня працівники культури 
Тернопільського району день 
здачі звіту в області за 2013 
рік поєднали із культурним 
заходом — переглядом 
прем’єри вистави у Терно-
пільському академічному  
обласному українському 
драматичному театрі  
ім. Т. Шевченка.

Гарний різдвяний настрій, за-
ряд позитивних емоцій та атмос-
феру свята з легким присмаком 
повернення у дитинство надала 
глядачам прем’єра музичної ко-
медії “Ніч перед Різдвом”. Це була 
сучасна комедія на основі класич-
ного твору Миколи Гоголя, режи-
сура — заслуженого діяча мис-
тецтв України В’ячеслава Жили.

Шлях до серця дівчини лежить 
через… черевички. Коваль Ваку-

ла, який напередодні Різдва 
втратив від кохання здоровий 
глузд, вирішує у будь-який спо-
сіб здобути черевички, які носить 
цариця, й розтопити крижане 
серце своєї Оксани. Передрізд-
вяна ніч приховує в собі дива, й 
манить незвичайними пригода-
ми, які збуваються. Тут і колорит-
на Солоха зі своїми любовними 
походеньками з Чортом, Дяком, 
Головою та Чубом. Містичний ха-
рактерник Пацюк, який має блат 
із самісіньким пеклом, козаки з 
Січі і навіть Цариця, яка таки да-
рує Вакулі черевички із золота. 
Красива казка про шалене ко-
хання з яскравими масовими 
сценами, піснями, танцями, іс-
крометним гумором, колядками, 
різдвяним вертепом, неймовірно 
казковою сценографією. Не по-
спішайте занурюватись у зимові 
безрадісні будні, адже свята про-
довжуються.

Працівники культури мали змо-
гу побачити прем’єру вистави за-
вдяки районній організації проф-
спілки.

Профспілковий подарунок 
у Різдвяні свята

Служба 102 ●

Ілона ГАЙДАДІНА, 
ВДСО при УМВСУ  

в Тернопільській області.

І ось знову на пульт центра-
лізованого спостереження 
Державної служби охорони 
надійшов сигнал “тривога” 
з тернопільського магази-
ну, розташованого на вули-
ці Живова. 

Молодий чоловік вирішив 
збагатитися курткою, за яку не 
мав наміру платити гроші, без 
роздумів сховав “здобич” у сум-
ку і хотів чкурнути з магазину, 
але на заваді стала працівниця 
цього магазину, яка й натиснула 
тривожну кнопку. Черговий на-
ряд окремого батальйону міліції 
управління Державної служби 
охорони при УМВСУ в Терно-

пільській області негайно виїхав 
на місце пригоди. Група затри-
мання УДСО виявила в торгі-
вельному залі підозрюваного у 
крадіжці 25-річного громадянина 
Житомирської області, який 
шляхом вільного доступу викрав 
куртку.

Мабуть, погіршення погодних 
умов спонукало крадія підшука-
ти собі новий зимовий одяг, 
проте суми в 1,600 грн. у нього 
не знайшлося і, щоб зекономи-
ти, вирішив поцупити.

Затриманий у скоєному зізна-
вся. Правопорушник був достав-
лений до Тернопільського місь-
кого відділу міліції, де вирішу-
ється питання про притягнення 
зловмисника до кримінальної 
відповідальності, відповідно до 
ст. 185 ч. 1 Кримінального  
кодексу України — крадіжка.

Погіршення погодних умов 
спонукало до крадіжки

Посвідка  
на проживання  

в Україні
Підтвердженням того, що іно-

земний громадянин чи особа без 
громадянства законно перебуває 
на території нашої держави, є 
посвідка на тимчасове чи постій-
не проживання в Україні. Також 
цей документ посвідчує особу 
іноземця.

Право на оформлення посвідки 
на тимчасове проживання мають 
іноземці, які прибули в Україну з 
метою працевлаштування; навчан-
ня; воз’єднання із сім’єю (коли 
один з подружжя — громадянин 
України; коли один з членів сім’ї 
має посвідку на тимчасове прожи-
вання в Україні); реалізації проек-
ту міжнародної технічної допомо-
ги; роботи в релігійній організації; 
в представництвах та філіях іно-
земних організацій, компаній або 
банків; культурної, освітньої, нау-
кової та добровольчої діяльності; 
роботи кореспондентом або пред-
ставником іноземного ЗМІ.

Підставою для отримання по-
свідки на постійне проживання в 
нашій країні є отримання дозволу 
на імміграцію, прибуття на постій-
не місце проживання до України. 
Посвідка на постійне проживання 
не обмежує перебування людини 
в Україні часовими рамками, а на 
тимчасове проживання є дійсною 
протягом року і за наявних підстав 
може бути продовжена.

Для того, щоб оформити ту чи 
іншу посвідку, іноземцеві слід 
звернутися до територіальних під-
розділів Державної міграційної 
служби (ДМС). Зробити це потріб-
но не пізніше, ніж за 15 днів до 
закінчення дозволеного строку 
перебування на території України 
(для іноземців, які прибули з країн 

із візовим порядком в’їзду, 
обов’язкова наявність довгостро-
кової візи типу “Д”) або ж протя-
гом дії дозволу на імміграцію, який 
видається строком на один рік.

Де зареєструвати 
новонароджену 

дитину?
Де зареєструвати маля? Таке 

питання, мабуть, виникало у бага-
тьох молодих батьків. Однак варі-
антів, як виявилося, не так вже й 
багато.

Малолітню дитину можна заре-
єструвати лише разом хоча б із 
одним з батьків, каже головний 
спеціаліст відділу паспортної ро-
боти, громадянства та реєстрації 
фізичних осіб УДМС України в 
Тернопільській області Людмила 
Скаржевська.

Якщо батьки зареєстровані за 
однією адресою, каже Людмила 
Миронівна, у міграційну службу 
потрібно подати заяву про реє-
страцію дитини (заповнюється у 
міграційній службі), свідоцтво про 
народження дитини та паспорт 
одного з батьків. Якщо ж батьки 
зареєстровані за різними адреса-
ми, зауважує спеціаліст, то для 
реєстрації дитини разом з одним 
із батьків до пакету документів 
слід також долучити письмову зго-
ду другого з батьків і довідку тери-
торіального підрозділу або відділу 
адресно-довідкової роботи УДМС 
за місцем проживання про те, що 
дитина не зареєстрована за його 
адресою.

За реєстрацію місця проживан-
ня сплачується державне мито у 
розмірі — 0,85 грн. Реєстрація 
здійснюється у день звернення.

Управління Державної 
міграційної служби  

в Тернопільській області.

Консультації ●



Програма телепередачП‘ятниця, 24 січня 2014 року

27 січня
Понеділок 

28 січня
ВіВторок

29 січня
середа

30 січня
четВер

31 січня
П’ятниця

1 лютого
субота

2 лютого
неділя

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.55 Полiттеатр.
10.25, 17.20 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
11.20 Нехай вам буде 
         кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Контрольна робота.
13.20 Т/с “Вiчний поклик”.
14.40 Вiкно в Америку.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Як це?
16.20 Дорослi iгри.
18.05 Агро-News.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.15 Концерт I. Бобула.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Концерт Вітаса.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.

канал «1+1»
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
         23.25 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
11.15 Мелодрама “Темнi води”.
14.45 Комедiя “Любов i голуби”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15, 21.20 Т/с “Подвiйне життя”.
22.20 “Грошi”.
23.40 Т/с “Арн”. (2).

інтер
05.30 Х/ф “Розплата за любов”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
          з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Горобини кетяги червонi”.
13.15 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Паралельне життя”.
22.40 Т/с “Хуторянин”.

TV-4
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Смаки культур».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний 
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Екологічно чисте життя».
12.40 «Магія природи».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Добряки». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 Музичний калейдоскоп.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Розкішні мандрівки».
22.35 Х/ф «Будинок із пастками». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.40 Т/с “Лiтєйний”.
07.35, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Х/ф “День “Д”.
10.50, 13.00 Т/с “Зустрiчна течiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Шеф”.
23.00 Свобода слова.

стб
04.35, 15.55 “Усе буде добре!”
06.15, 18.20 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
07.45 Х/ф “Не квап кохання”.
09.50 Х/ф “Операцiя “И”
         та iншi пригоди Шурика”.
11.45, 19.55, 23.25 “Слiдство 
          ведуть екстрасенси”.
12.45 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Детектор брехнi-5”.
00.25 Х/ф “Загальна терапiя-2”.

новий канал
05.00, 10.00 Т/с “Щасливi разом”.
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
          Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись 
         вродливою”.
15.05 Х/ф “Парк Юрського 
        перiоду-3”.
18.00, 22.35 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
23.25 Х/ф “Покладися на друзiв”.

канал “україна”
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне
          зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Щастя є”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10, 17.25 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Мумiя”. (2).
01.10 Х/ф “Червоний 
        дракон”. (3).

ттб
16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
16.15 “Диволяндія”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Спадщина”.
17.40 “100 шедеврів”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня
          в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Храми Поділля”.
20.00 “Неповторність”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Імена”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Ой, чий то кінь стоїть”.
23.00 “HOLOCAUST. 
          Ніколи більше”.

Enter-фiльм
09.10 Х/ф “Казка про Зоряного
         хлопчика”.
11.45, 16.10 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.40 Т/с “Клон”.
14.20, 20.10 Т/с “Бажана”.
17.05 Х/ф “Весняний клопiт”.
18.35 Х/ф “Не зiйшлися характерами”.
22.00 Х/ф “Каїр-2” викликає “Альфу”.
23.25 Х/ф “Чорнi берети”.
00.45 Х/ф “Трин-трава”.

тВi
06.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
         про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев’ять мiсяцiв.
11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40, 
          19.10 TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
12.30, 14.45 Арт-варта.
12.35, 14.50, 19.25 Базар-IТ.
13.00 Aрт-City.
13.30, 16.00, 17.10 Особлива думка.
14.00 Автомандри.
17.00 Огляд блогiв.
19.30 Спорт.
22.00 Знак оклику 
        з А. Шевченком.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 15.45 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiтло.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 19.00, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Шеф-кухар країни.
13.30 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
16.45 Х/ф “Термiново... Таємно... Губчека”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.30 Концерт “Мелодiя двох сердець”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.45 Концерт Вітаса.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.

канал «1+1»
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.35 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.30, 11.30, 20.15, 21.15 Т/с 
       “Подвiйне життя”.
12.25, 13.25 Т/с “Next-2”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.25 Комедiя “Свати”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.20 “Сiм’я”.
00.00 Т/с “Арн”. (2).
00.50 Трилер “Знамення”. (2).

інтер
05.30, 22.40 Т/с “Хуторянин”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00 Т/с “Громадянка начальниця.
        Продовження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.

TV-4
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Індекс небезпеки».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 Програма «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гарна жінка». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Смаки культур».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Сієста». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50, 16.45 Т/с “Лiтєйний”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
14.45 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Шеф”.
23.00 Х/ф “Король бiйцiв”. (2).

стб
05.20, 15.55 “Усе буде добре!”
07.00, 18.20 “Неймовiрна
            правда про зiрок”.
08.30 Х/ф “Час щастя”.
10.35 Х/ф “Час щастя-2”.
12.15, 19.55 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
13.15 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 Х/ф “Загальна терапiя-2”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
         Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись вродливою”.
10.00, 15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.30 Х/ф “Любов на островi”.
00.25 Х/ф “Покладися на друзiв”.

канал “україна”
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”.
12.05 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”. (2).

ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “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”.
12.15 “100 шедеврів”.
12.30 “Імена”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Неповторність”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Спадщина”.
14.30 “Мова про мову”.
15.00 “Економічне коло”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.40 “Юні експерти”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Обери життя”.
17.30 “Як це було”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.30 “Тема дня”.
22.45 Д/ф “Печерне місто 
        Чуфут-Кале”.
23.00 “Старий Луцьк”.
23.15 Д/ф “На долині туман”.
23.35 “Кіно, кіно…”

Enter-фiльм
09.00 Х/ф “Акваланги на днi”.
10.25, 15.05 Х/ф “Жарт за жартом”.
11.25 Т/с “Клон”.
13.15 Т/с “Бажана”.
16.00 Х/ф “Дача”.
17.35 Х/ф “Вiкно в Париж”.
20.05 Т/с “Циганки”.
22.05 Х/ф “Танк КВ-2”.
23.50 Х/ф “Маньчжурський варiант”.

тВi
06.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Знак оклику з А. Шевченком.
11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40,
         19.10 TBiNews.
11.30 Aрт-City.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
12.30, 14.45 Арт-варта.
12.35, 14.50, 19.25 Базар-IТ.
13.00 Double Ять.
13.30, 16.00, 17.10, 19.30 Особлива 
       думка.
14.00 Спорт.
17.00 Огляд блогiв.
22.00 Музика для дорослих.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Книга.ua.
10.00 Пряме включення 
        з Кабiнету мiнiстрiв України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Нехай вам буде кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 19.00, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Знак питання.
12.35 Д/ф “Герої України. Крути. 
         Перша Незалежнiсть”.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Рояль в кущах.
16.00 Крок до зiрок.
16.50 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.30 Концерт “Мелодiя двох сердець”.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Фольк-music. Краще.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.

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 “Асi”.
10.35, 11.30, 20.15, 21.20, 22.20
         Т/с “Подвiйне життя”.
12.25, 13.25 Т/с “Next-2”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.25 Комедiя “Свати”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
23.40 Т/с “Арн”. (2).
00.35 Трилер “Роздiлювач”. (3).

інтер
05.30, 22.40 Т/с “Хуторянин”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
          18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00 Т/с “Громадянка начальниця. 
          Продовження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.

TV-4
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Уроки водіння». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Розкішні мандрівки».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Виверження вулкану». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.50 Т/с “Лiтєйний”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.50, 20.05 Т/с “Шеф”.
16.45 Т/с “Лiтєйний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Ударна сила”. (2).

стб
05.30, 15.55 “Усе буде добре!”
07.10, 18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.45 “Зiркове життя”.
09.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.55, 19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.55 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Хата на тата”.
00.15 Х/ф “А якщо це любов?”

новий канал
05.00, 15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.20 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись вродливою”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.25 Х/ф “Закони привабливостi”.
00.30 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.

канал “україна”
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”.
12.05 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”. (2).

ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Обери життя”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Як це було”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Студмістечко”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Удосвіта”.
15.30 “Час змін”.
16.00 “Вісті ТТБ”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Аспекти життя”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Слово має народний депутат”.
17.30 “Після школи”.
17.45 “Галерея образів”.
18.00 “Думки вголос”.
18.30 “Надія є”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Кобзар єднає Україну”.
20.00 “Економічний інтерес”.
20.15 “Вражаючий світ тварин”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “До Дня пам’яті Героїв Крут”.
21.30 “Енергоманія”.
22.30 “Тема дня”.
22.45 Д/ф “Ростов Великий”.
23.00 Д/ф “Культурні центри Китаю”.
23.55 “Музична хвиля ТТБ”.

Enter-фiльм
08.25 Х/ф “Убити дракона”.
10.35, 15.15 Х/ф “Жарт за жартом”.
11.35 Т/с “Клон”.
13.25, 20.05 Т/с “Циганки”.
16.15 Х/ф “Сучi дiти”.
18.10 Х/ф “Вперше замiжня”.
22.05 Х/ф “Бiля небезпечної межi”.
23.45 Х/ф “Контрабанда”.

тВi
06.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Музика для дорослих.
11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40, 
          19.10 TBiNews.
11.30 Приватнi новини.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
12.30, 14.45 Арт-варта.
12.35, 14.50, 19.25 Базар-IТ.
13.00 Мiжнароднi кореспонденти.
13.30, 16.00, 17.10, 19.30 Особлива думка.
14.00 ЖИВЯком.
17.00 Огляд блогiв.
22.00 Homo sapiens.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Караоке для дорослих.
12.40 Як Ваше здоров’я?
13.40 Ближче до народу.
14.20 Музична академiя “Євробачення”.
15.45 Золотий гусак.
16.20 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Маю честь запросити.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.45 Фестиваль гумору “Умора”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Смiх з доставкою додому.
00.00 “Дружина”.

канал «1+1»
06.00 Комедiя “Як Майк-2: cтрiтбол”.
07.40 М/ф.
08.10, 8.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
10.45 “Мiняю жiнку-5”.
12.15 Комедiя “Золоте теля”.
15.40 Драма “Темнi лабiринти минулого”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Мелодрама “Шукаю тебе”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 Драма “ПiраМММiда”. (2).

інтер
05.45 Т/с “Iлюзiя полювання”.
09.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
10.55 Т/с “Яблуневий сад”.
14.50 Т/с “Одну тебе люблю”.
19.00, 21.00 Т/с “Бiлий налив”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Щасливий маршрут”.
01.35 Х/ф “Зимовий круїз”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Зірка шерифа». (1).
07.45, 9.45, 11.00 Ранковий фітнес.
08.00 «Магія природи».
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 «Шестеро мандрують світом». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Соло».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Смаки культур».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «До 17». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.05 Дача.
07.30 Мультособистостi.
08.00 Так$i.
08.35 Зiрка YouTube.
09.45 Козирне життя.
10.15 Вам i не снилося!
11.00 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Костянтин. Володар темряви”. (2).
22.05 Х/ф “Вiд колиски до могили”. (2).
00.05 Х/ф “Наживка”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
08.05 “Їмо вдома”.
09.10 “Усе буде смачно!”
10.15 “Караоке на майданi”.
11.10 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
14.50 Х/ф “Тато напрокат”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 “Один за всiх”.
21.10 Х/ф “Прощання”.
23.15 Х/ф “Любов пiд наглядом”. (2).

новий канал
05.35 М/с “Джуманджi”.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
10.10 Файна Юкрайна.
12.15 Х/ф “Прибульцi на горищi”.
14.00 Х/ф “Вiдьмина гора”.
16.05 Х/ф “Кiшки проти собак”.
18.00 Х/ф “Кiшки проти собак: 
        помста Кiттi Галор”.
19.45 Х/ф “Великий тато”.
21.50 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (2).
23.30 Уже який день.
00.30 Х/ф “Невразливий”. (2).

канал “україна”
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “Так не буває”.
09.00, 10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
15.00 Т/с “Печалi-радощi-надiї”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Мікс”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Крізь призму часу”.
10.15 Муз. програма “Горицвіт”.
10.30 “Шляхами Тараса”.
10.45 “Словами малечі про цікаві речі”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Кулінарія від Андрія”.
12.15 “Спортивні меридіани”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.00 “Пісні нашого краю”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Смак життя”.
14.00 “Поклик таланту”.
15.20 “Тернопілля крізь роки”.
15.30 “Люди і долі”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Театральні зустрічі” (“12 місяців”).
17.45 “Ботанічний музей”.
18.00 “Цікаво про чай та каву”.
18.30 Д/ф “Духовне світло Кам’янки”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 Х/ф “Хід у відповідь”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Здоровенькі були!”
23.00 “Музичний БУМ”.
23.30 “Кіноконцерт”.

Enter-фiльм
09.00 Х/ф “Дивовижнi пригоди Дениса 
           Корабльова”.
11.20 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.20 Т/с “Єсенiн”.
23.00 Т/с “Брежнєв”.

тВi
06.00 Музичний автомат.
06.30 Музика для дорослих.
07.30, 17.00 Авiакатастрофи:
            причини i наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00, 16.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Дев’ять мiсяцiв.
11.00, 12.35, 21.00 TBiNews.
11.30, 18.30 Aрт-City.
12.00 Геофактор.
13.00 Вулкани миру.
14.00 Double Ять.
14.30 Приватнi новини.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00 Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Знак оклику з 
          А. Шевченком.
20.00 Стоп-кадр.
21.30 Особлива думка.
22.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Країна приливiв”. (3).

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 15.55 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Нехай вам буде кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Українська пiсня.
13.20 Не вiр худому кухарю.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Хто в домi хазяїн?
16.55 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40 “Надвечiр’я” з Т. Щербатюк. 
        25 років.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр’я”.
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.

канал «1+1»
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.40, 11.40, 12.40, 20.15, 21.20, 22.25 
         Т/с “Подвiйне життя”.
13.40 Т/с “Next-2”.
14.35 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.35 Комедiя “Свати-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
23.55 Т/с “Арн”. (2).
01.30 Комедiя “Чоловiк року”. (2).

інтер
05.30, 22.40 Т/с “Хуторянин”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
          18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00 Т/с “Громадянка начальниця. 
         Продовження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.

TV-4
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 Програма «Формула здоров’я».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Обрані». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Надобраніч і хай щастить». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.50, 16.45 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.50, 20.05 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Смертельний удар”. (2).

стб
06.00, 15.55 “Усе буде добре!”
07.50, 18.20 “Неймовiрна правда
          про зiрок”.
09.10 “Зiркове життя”.
10.10 Х/ф “Четвер, 12”.
11.50, 19.55 “Слiдство ведуть
       екстрасенси”.
12.55 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Зiркове життя”.
00.10 Х/ф “Акселератка”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись вродливою”.
10.00, 15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.20 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.25 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”. (2).
00.40 Х/ф “Холостяк”.

канал “україна”
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”.
12.05 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”. (2).

ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Ікона православної душі”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Думки вголос”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Після школи”.
12.15 “Вражаючий світ тварин”.
12.45 “Кобзар єднає Україну”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Уряд на зв’язку
         з громадянами”.
14.30 “Час Михайла Шевченка”.
15.00 “До Дня пам’яті Героїв Крут”.
15.25 “Музична хвиля ТТБ”.
15.30 “Фабрика ідей”.
16.00 “Вісті ТТБ”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Мандри кота Фініка”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Слово має народний депутат”.
17.30 “Подолання”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Живі історії”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Тема дня”.
22.45 Співає дует “Писанка”.
23.00 “Невигадані історії”.
23.30 “Поліська світлиця”.

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Фiнiст 
          Ясний Сокiл”.
11.00, 15.40 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.00 Т/с “Клон”.
13.50, 20.15 Т/с “Циганки”.
16.45 Х/ф “Трин-трава”.
18.30 Х/ф “З тих пiр, як ми разом”.
22.15 Х/ф “Скажений автобус”.
00.20 Х/ф “Людина, якiй щастило”.

тВi
06.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Homo sapiens.
11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40, 
         19.10 TBiNews.
11.30 ЖИВЯком.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
12.30, 14.45 Арт-варта.
12.35, 14.50, 19.25 Базар-IТ.
13.00 Приватнi новини.
13.30, 16.00, 17.10, 19.30 Особлива 
         думка.
14.00 Double Ять.
17.00 Огляд блогiв.
22.00 Стоп-кадр.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.25, 7.40 Країна on-line.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 16.10 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Нехай вам буде кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.25 Українського роду.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 “Таємницi успiху” з 
        Н. Городенською.
17.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.

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 “Асi”.
10.35, 11.35, 12.40 Т/с “Подвiйне життя”.
13.40 Т/с “Next-2”.
14.35 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.35 Комедiя “Свати-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ-2013”.
22.05 Комедiя “Новорiчний детектив”.
00.00 Драма “Мiсце пiд соснами”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Хуторянин”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00, 18.05 Т/с “Громадянка
          начальниця. Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
00.50 Х/ф “Двоє пiд дощем”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя». (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 «Обрані». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Великий білий тягар». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.50, 16.40 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.50, 20.05 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Наказано знищити”. (2).

стб
05.50 “Чужi помилки”.
07.20 Х/ф “Четвер, 12”.
09.00, 18.20 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
10.35 Х/ф “Посмiхнися, коли 
        плачуть зiрки”.
12.30 Х/ф “Повернення в Едем”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.05, 22.25 Х/ф “Медове кохання”.
00.10 Х/ф “Час бажань”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись вродливою”.
10.00, 18.00, 20.20 Т/с “Воронiни”.
15.00 Т/с “Друзi”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.25 Х/ф “Холостяк”. (2).
00.40 Х/ф “Знайомство 
        зi спартанцями”. (2).

канал “україна”
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 14.10, 17.20, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”.
12.00 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiдолаг”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Iсторiя кримiналiстики.
         Дактилоскопiя.
00.20 Т/с “Профiль убивцi”. (2).

ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Живі історії”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Невигадані історії”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Загублені у часі”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Що робити?”
15.00 “Подолання”.
15.30 “Повір у себе”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Юні експерти”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Слово має народний депутат”.
17.30 “До чистих джерел”.
18.00 “Від класики до джазу”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Слід”.
20.20 “Зелений БУМ”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
          рятувальник”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.30 “Тема дня”.
22.45 “Печери Тернопілля”.
23.00 “Співає Ярослав Гнатюк”.
23.35 Д/ф “Скрипка грає, голос має”.

Enter-фiльм
08.15 Х/ф “Дивовижнi пригоди 
           Дениса Корабльова”.
10.35, 15.15 Х/ф “Жарт за жартом”.
11.35 Т/с “Клон”.
13.25, 20.00 Т/с “Циганки”.
16.15 Х/ф “За щастям”.
17.35 Х/ф “Тоталiтарний роман”.
22.00 Х/ф “Фанат-2”.
23.35 Х/ф “СОС над тайгою”.
00.50 Х/ф “Сучi дiти”.

тВi
06.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Третiй дзвiнок.
11.00, 12.40, 14.30, 16.30, 17.40 TBiNews.
11.30 Автомандри.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
12.30, 14.45 Арт-варта.
12.35, 14.50 Базар-IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30, 16.00, 17.10 Особлива думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.
19.35 Спорт.
22.00 Знак оклику 
        з А. Шевченком.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.15 Х/ф “Доживемо до понедiлка”.
08.05 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.50 Х/ф “Пеппi Довгапанчоха”.
13.20 Театральнi сезони.
14.15 В гостях у Д. Гордона.
15.15 Український акцент.
15.35 Золотий гусак.
16.15 Фестиваль гумору “Умора”.
18.50 Гранд-шоу М. Поплавського.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Смiх з доставкою додому.
23.30 Х/ф “Доживемо до понедiлка”.

канал «1+1»
07.00 “Хто там?”
08.05, 8.30 М/с “Король-Лев. Тiмон 
        i Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55, 19.30 “ТСН”.
09.40 “Свiтське життя”.
10.40, 11.40, 12.45, 13.45
         Комедiя “Свати-3”.
14.45 “Вечiрнiй Київ-2013”.
16.40, 20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-4”.
22.10 Драма “Хоробре серце”.
01.30 Драма “Розплата”. (2).

інтер
05.25 Т/с “Паралельне життя”.
09.10 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 Х/ф “Самотнiм надається 
         гуртожиток”.
11.55 Х/ф “Я тебе нiколи не забуду”.
13.45 Т/с “Одну тебе люблю”.
18.00, 20.30 Т/с “Я не зможу тебе забути”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Т/с “Iлюзiя полювання”.

TV-4
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Живіть у радості». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Магія природи».
12.30 Х/ф «Зірка шерифа». (1).
14.30 «Новорічна катавасія». 
         Центр дитячої творчості Тернополя.
15.30 Х/ф «Шестеро мандрують
          світом». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Розкішні мандрівки».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 Суботній вечір.
        «Колядуймо разом».
22.30 Хіт-парад.
23.40 Час-Тайм.

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.05 Замочені.
08.15 Легкi грошi.
08.55 Розiграш.
09.25 Зiрка YouTube.
10.30 Дача.
11.00 Т/с “Розвiдники. Останнiй бiй”.
16.00, 19.55 Т/с “Розвiдники. 
          Вiйна пiсля вiйни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.35 Х/ф “Наживка”. (2).
00.55 Х/ф “Стелс”. (2).

стб
05.50 Х/ф “Непiддатливi”.
07.05 “Караоке на майданi”.
08.00 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 “Хата на тата”.
12.30 Х/ф “Медове кохання”.
16.00 Х/ф “Дiвчата”.
18.00 Х/ф “Тато напрокат”.
22.05 Х/ф “Три напiвграцiї”.
00.25 “Детектор брехнi-5”.

новий канал
06.45 М/с “Джуманджi”.
08.10 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Файна Юкрайна.
12.00 Уральськi пельменi.
14.10 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Кiшки проти собак”.
19.50 Х/ф “Вiдьмина гора”.
22.00 Х/ф “Знайомство 
        зi спартанцями”. (2).
23.35 Уже який день.
00.40 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (2).

канал “україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
10.50 Т/с “Дорожнiй патруль”.
15.00 Х/ф “Так не буває”.
17.00, 19.20 Т/с “Життя розсудить”.
21.20 Т/с “Печалi-радощi-надiї”.
01.20 Х/ф “Сибiр. Монамур”.

ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
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 “Слід”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Від класики до джазу”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зелений БУМ”.
14.25 “П’ять ритмів “Райдуги”.
14.45 “Театральні зустрічі” (“12 місяців”).
16.00 “Скарби роду”.
16.30 “Мелодії цимбалів 
          Івана Кавацюка”.
17.00 “Фільм-дітям”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Кулінарія від Андрія”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Шляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “Тернопілля крізь роки”.
22.30 “Мікс”.
23.00 Д/ф “Асканія Нова”.
23.35 Д/ф “Сходи до неба”.
23.45 Муз. програма “Горицвіт”.

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “Фiнiст 
        Ясний Сокiл”.
11.20 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.20 Т/с “Брежнєв”.
16.20 Т/с “Єсенiн”.

тВi
06.00, 9.00, 21.00 Сьогоднi
           про головне.
07.00, 16.00 80 островiв навколо свiту.
07.30, 17.00 Авiакатастрофи: 
        причини i наслiдки.
08.30, 10.25, 20.35 TBiNews.
10.00 Спорт.
11.00 Дев’ять мiсяцiв.
12.00, 22.00 Стоп-кадр.
13.00 Мiжнароднi кореспонденти.
13.30 Автомандри.
14.00 Знак оклику з 
       А. Шевченком.
15.00 Homo sapiens.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Вулкани миру.
20.00 Геофактор.
23.00 Х/ф “Ганьба”. (2).

6-11

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному 
центрі соціального обслуговування проводить збір 

одягу та взуття, придатного для користування. Всі речі 
роздадуть одиноким малозабезпеченим людям.  

Звертатися за адресою: м. тернопіль,  
вул. М. кривоноса, 10, тел.: 53-81-12, 53-79-06.
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Наша 
сторінка

https://www.facebook.com/pages/
Байківці-і-байківчани

Прецедент ●

Візити ●

Оголошення ●

Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №1 (24)

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

На Святий вечір 6 січня бай-
ковецький парох о. Віталій 
Дзюба освятив різдвяну ін-
сталяцію зі сценою наро-
дження Спасителя, яку спо-
рудила молодь села побли-
зу церкви святої Параскеви 
Сербської.

Ідея встановити у Байківцях 
Різдвяну шопку належить дирек-
тору будинку культури Мар’яну 
Гарбузу. “Будучи солідарними з 
громадянами України на Євро-
майдані, ми вирішили не при-
крашати цьогоріч традиційної 
ялинки на вулиці, — розповів на-
шому кореспонденту Мар’ян Ва-
сильович. — Відрадно, що мою 
ідею змонтувати Різдвяну інста-
ляцію радо підтримали керівни-
цтво Молодіжного комітету і 
сільський голова Анатолій Ку-
лик”. Відтак, протягом двох тиж-
нів щодня у будинку культури з 
вечора до пізньої ночі добро-
вольці працювали над виготов-
ленням елементів Різдвяної 
шопки. 

Як зазначив Мар’ян Гарбуз, 
каркас шопки допомогли вико-

нати фахівці ТОВ “Most-Україна” 
(генеральний директор — Олек-
сандр Твердохліб). Необхідні 
матеріали купили за кошти, які 
зібрала молодь. Добряче дове-
лося потрудитися і змерзнути 
хлопцям, які косили очерет біля 
річки, це — Назар Чорний, Ми-
хайло і Богдан Ботюхи, Володи-
мир Конотопський, Василь Бер-
беничук, директор БК с. Байківці 
Мар’ян Гарбуз. Своїм транспор-
том перевозив матеріали для 
Різдвяної шопки Микола Гордій. 

Напередодні новорічних свят 
байківчани встановили у продук-
товому магазині, що в центрі 
села, спеціальне музичне об-
ладнання, аби транслювати звід-
ти українські колядки і щедрівки. 
Радісною була подія освячення 
Різдвяної  шопки увечері 6 січня. 
Отець Віталій і байківчани моли-
лися і дякували Богу, що спільно 
зробили добру справу. Однак, 
світ не без недобрих людей. Не 
встигли натішитися жителі села, 
як шопку пограбували. Прикрий 
випадок стався уночі під час 
Різдвяних свят. Невідомі зло-
вмисники не побоялися гріха, 
зняли з шопки електричні гір-
лянди, поламали ялинки, пере-
кинули силуети.

Не побоялися гріха
Різдвяна шопка в центрі с. Байківці.

Вітаємо! ●
З днем народження щиро вітаємо технічного 

працівника дитячого садка “Метелик”  
с. Байківці Ірину Іванівну МАШТАЛЯР.

Хай Вас мрія окриляє,

Радість душу звеселяє,

Хай достаток буде в домі,

Серце хай не знає втоми.

Весело життя вирує,

Щастя, успіхи дарує

І оточує любов’ю.

Миру, злагоди, здоров’я!

З повагою — колектив дитячого садка “Метелик” с. Байківці.

Байковецька сільська рада звертається до розповсюджувачів зовнішньої реклами, рекламні засоби 
яких розміщені обабіч автодороги Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка (вул. Смиковецька,  
с. Байківці) від АЗС “WOG” до аеропорту, а також автодороги Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече 
(вул. Шумська, с. Байківці) від КПП ДАІ до дорожнього знаку с. Байківці, звернутись до виконавчого комі-
тету Байковецької сільської ради в термін до 01.03.2014 року з метою врегулювання виконання Закону 
України “Про рекламу” (270/96-ВР), відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у селі Байківці.

За довідками звертатися за тел. (0352) 29-62-44.

Станом на початок 2014 року •	
в Байковецькій сільській раді 
проживало 1807 осіб, що на 85 
жителів більше, ніж було у січні 
2013 року. Найстаршим меш-
канцем села Байківці є Іван  
Євстахійович Пулька, який на-
родився 1 січня 1920 року. Юлія 
Трохимівна Цимборська — най-
старша серед байківчанок, вона 
народилася 23 червня 1921 ро-
ку. 11 грудня 2013 року народи-
лася наймолодша байківчанка 
— Катерина Володимирівна Бой-
ко. Наймолодший байківчанин 
Святослав Олегович Нечай на-
родився 15 грудня 2013 року. 

У січні 2014 року в Байко-•	
вецькій сільській раді зареє-
стровано 578 приватних будин-

ків і два 9-поверхових будинки 
(555 квартир).

На території Байковецької •	
сільської ради діє 1 сільськогос-
подарське підприємство — ТОВ 
“Вікторія” (генеральний дирек-
тор — Степан Маціборка) і 18 
промислових підприємств. Діє 
502 домогосподарства. Кіль-
кість землекористувачів (окрім 
орендарів) складає 2857 осіб. 

За результатами  моніторин-•	
гу, в Байковецькій сільській раді 
зареєстровано 60 голів великої 
рогатої худоби, 7 коней, 15 кіз, 
176 свиней, 283 кролі, 4363 го-
лови птиці, 103 бджолосім’ї.  

У січні 2014 року на території •	
Байковецької сільської ради ви-
явлено два випадки захворю-

вання тварин на сказ. Інфіковані 
тварини утилізовані і не несуть 
загрози населенню.

Згідно з даними генерально-•	
го плану населеного пункту, 
площа Байковецької сільської 
ради становить 1180 гектарів. 
Для порівняння, у 2007 році те-
риторія села знаходилася у 
межах 347 га.

У межах генерального пла-•	
ну Байковецької сільської ра-
ди є тринадцять масивів: Бай-
ківці, Гаї Чумакові, Гаї Ходо-
рівські, Русанівка, Європей-
ський, Зоряний, Сонячний, 
Північний, Центральний, По-
дільський, Галицький, Ліщина, 
Приміський. Найбільший ма-
сив — Сонячний.

День за днем ●

Як повідомила нашому ко-
респонденту бухгалтер-
діловод Ірина Сич, 1 березня 
2014 року в дію вступить офі-
ційний сайт Байковецької 
сільської ради. 

— Сайт розробляємо з метою 

відкрити мешканцям нашого села 
доступ до публічної інформації що-
до роботи Байковецької сільської 
ради, — зазначила Ірина Сич. — 
Тут можна буде ознайомитись із 
структурою сільської ради,  будуть 
дані про керівництво, депутатів, 
про роботу постійних комісій і се-

сій, проекти, які виносяться на їх 
розгляд, прийняті рішення та інша 
офіційна і, сподіваюсь, корисна 
для майбутніх користувачів сайту 
інформація.

Адміністратором сайту буде 
бухгалтер-діловод Байковецької 
сільської ради Ірина Сич.

Новації ●

Буде офіційний сайт

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

16 січня у Байківцях з робо-
чим візитом перебувала на-
чальник управління з питань 
туризму та курортів Терно-
пільської обласної державної 
адміністрації Леся Серетна, 
яка є куратором Тернопіль-
ського району. Мета візиту – 
ознайомлення з потенціалом 
села. 

Леся Серетна побувала у дитя-
чому садку “Метелик” с. Байківці, в 
Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст., в будин-
ку культури, провела робочу зу-
стріч з головою Тернопільського 
обласного відділення Всеукраїн-
ської асоціації сільських і селищ-
них рад, Байковецьким сільським 
головою Анатолієм Куликом. Участь 
в обговоренні актуальних питань в 
рамках візиту куратора Тернопіль-
ського району взяв завідувач юри-
дичним сектором апарату Терно-
пільської райдержадміністрації 
В’ячеслав Чаповський. У ході зу-
стрічі обговорено питання 
соціально-економічного розвитку 
села, наповнення і розподіл бю-
джету, інвестиційної привабливості 
території Байковецької сільської 
ради. 

— Те, як розвиваються Байківці 
– приклад не тільки для району, 
але й Тернопільської області і на-
віть України, — зазначила куратор 
Тернопільського району Леся  
Серетна. — Закликаю інших сіль-
ських і селищних голів переймати 
досвід Байковецького сільського 
голови Анатолія Кулика. 

Куратор Тернопільського райо-
ну ознайомилася і з проблемними 

питаннями Байковецької сільської 
ради, які є зараз на часі. Зокрема, 
Леся Йосипівна цікавилася, як ви-
користовуються державні субвенції 
на ремонт та будівництво доріг. 
“Сума державних субвенцій визна-
чається з урахуванням кількості за-
реєстрованих автомобілів, — від-
повів Анатолій Кулик. — Впродовж 
2013 року повністю освоєно всю 
суму – 39 тис. 762 грн. державних 
субвенцій на капітальний ремонт 
доріг Байковецької сільської ради. 
Водночас, ми не можемо провести 
необхідний ремонт центральної 
дороги Байковець, оскільки вона у 
комунальній власності Служби  
автомобільних доріг Тернопільської 
області, яка, на жаль, не має фі-

нансової можливості утримувати 
дорожнє покриття Тернопільщини 
у належному стані”.  Використання 
коштів з сільського бюджету для  
обслуговування цієї дороги чинним 
законодавством України розціню-
ється як нецільове використання 
коштів. За результатами зустрічі, у 
рамках компетенції куратора Тер-
нопільського району Леся Серетна 
пообіцяла вивчити це питання та 
вжити необхідних заходів. “Я ціл-
ком підтримую позицію Байковець-
кої сільської ради щодо передачі 
на її баланс центральної дороги, 
яка нині є комунальною власністю 
Служби автомобільних доріг Тер-
нопільської області”, — підсумува-
ла Леся Серетна.

Переймати досвід кращих

Начальник управління з питань туризму та курортів  
Тернопільської ОДА, куратор Тернопільського району  

Леся Серетна під час робочої зустрічі з головою  
Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської  

асоціації сільських і селищних рад, Байковецьким сільським 
головою Анатолієм Куликом.
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Вчитель року ●

Цікаві зустрічі ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Днями у маршрутці 
“Тернопіль-Байківці” зустрі-
ла байківчанина Івана Дене-
ку, який, тримав поштового 
голуба. Виявилося, цей чо-
ловік, як і герой відомого 
фільму, весь вільний час 
присвячує пернатим улю-
бленцям.

Іван Денека живе і працює в 
Тернополі, але щодва дні навіду-
ється у родинний будинок в Бай-
ківцях, де живуть його домашні 
улюбленці — поштові голуби. Ко-
ли пан Іван з’являється на подвір’ї, 
птахи починають воркувати, мету-
шитися, усіляко проявляючи лю-
бов до господаря. І ця любов вза-
ємна. Вже понад десять років 
чоловік вважає птахів найкращи-
ми друзями. Його голуби — по-
штові, саме такі колись були єди-
ним засобом зв’язку на великих 

дистанціях. “Голуби завжди були 
ефективні як посланці завдяки 
своїй природній здатності швидко 
знаходити найкоротший шлях до-
дому”, — зазначив Іван Денека. 
Нині пан Іван не використовує 
птахів як носіїв кореспонденції — 
нема потреби. Однак, якщо на 
подвір’ї в селі з’являються непро-
хані гості, голуби одразу дають 
про це знати господарю — летять 
до його приватного будинку в 
місто.

— Коли приходжу з роботи до-
дому і бачу на подвір’ї своїх голу-
бів, — це знак, що треба навіда-
тись у село, — розповів пан Іван. 
— Хоча бувають візити птахів у 
Тернопіль і з практичних мірку-
вань — у них закінчився корм 
(усміхається — ред.).

Іван Денека радить берегти 
породистих голубів від зустрічі з 
“дворовими” птахами, які миттєво 
розносять пташині хвороби. “На 
жаль, саме так загинули мої пер-
ші голуби, які купив у подарунок 

дітям, — каже господар. — З чоти-
рьох вижила одна голубка. Однак, 
незабаром вона на зиму відлетіла 
у теплі краї, і я вже не сподівався 
на її повернення. Навесні наступ-
ного року купив молодих голубів 
знову, поселив у пристосоване 
приміщення з колишнього курни-
ка. За кілька днів після цього по-
вернулася та сама голубка, та ще 
й не сама, а з парою і їх дітками. 
Відтоді не полишаю вирощувати 
голубів.  Зараз у мене живе п’ять 
пар поштових голубів.

Організм голубів потребує ба-
гато вітаміну А та якісного зерна 
— пшениці, гороху, кукурудзи, со-
няшнику, ячменю, також ріпаку. 
“Молодих голубів потрібно году-
вати сиром й салатами з петруш-
ки, кропиви, зелені та цибулі,  — 
каже пан Іван. — В раціоні перна-
тих має бути хліб, мої більше по-
любляють крихти білого хліба.

За ринковими мірками, вар-
тість поштового голуба почина-
ється від 100 грн. і може сягнути 

навіть 1 тис. дола-
рів США. Як за-
значають фахівці, 
вартість залежить 
від породи, вмінь 
птаха, стану його 
здоров`я.

Недаремно Па-
бло Пікассо на-
звав голубів пта-
хами миру. Ці ми-
лі створіння асо-
ціюються зі спо-
коєм, а завдяки 
вірності та вмінню 
виявляти ніжність 
і турботу до “по-
ловинки” стали 
символами кохан-
ня, щасливого 
шлюбу. Вважало-
ся, якщо голуби 
живуть на горищі і 
часто прилітають 
до оселі — госпо-
дарі матимуть  
щастя…  

Любов і голуби Івана Денеки

Байківчанин Іван Денека  
з пернатим другом.

Байковецька школа 
має добру славу в 
Тернопільському ра-
йоні завдяки її пе-
дагогам. Це і заслу-
га скромної, проте 
відданої професії 
вчителя світової лі-
тератури, класного 
керівника 9 класу 
Наталії Романівни 
Гущиної. Саме їй 
вдалося вибороти 
першість на район-
ному етапі Всеукра-
їнського конкурсу 
“Вчитель року — 
2014” у номінації 
“Світова література” 
та ще раз довести, 
що байковецькі вчи-
телі вміють і лю-
блять навчати. На-
таля Романівна за-
любки погодилася 
відповісти на питан-
ня кореспондента 
“Подільського сло-
ва”.

— Наталіє Романів-
но, вчитель — дуже 
відповідальна профе-
сія. А особливо зараз, 
коли Ви взяли таку ви-
соку планку. До чого 
Вас зобов’язує титул 
“Вчителя року”? 

— Нещодавно я по-
вернулася з декретної 
відпустки по догляду за 
дитиною. Відчула, що 
потрібен певний поштовх, потре-
ба розкрити свій внутрішній по-
тенціал, вдосконалити себе. І 
через це вдосконалити світ на-
вколо, мова йде, звичайно, про 
учнів. Адже ми, вчителі, готуємо 
наше майбутнє. У подібному кон-
курсі брала участь вперше, тому 
дуже хвилювалася. Конкурс “Вчи-
тель року” зобов’язує не припи-
няти розширювати межі вдоско-
налення себе як педагога і, пе-
редовсім, як особистості. 

— До речі, як ви стали вчи-
телем?

— Змалечку прагнула до педа-
гогічної професії. Мої батьки за 
фахом військові, тож у дитинстві 
часто доводилося переїжджати. 
Народилася я в Тернополі, кілька 
років жила в Польщі, згодом в 
українському місті Миколаїв, піз-
ніше сім’я переїхала у Німеччину. 
10 і 11 класи я закінчила у Миш-
ковицькій школі, у селі бабусі і 
дідуся. До вчительської професії 
надихнула тітка — вчитель історії 
і права Мишковицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Марія Михайлівна Сирник, її 
уроки і досі вважаю зразковими. 
Відтак, свого часу закінчила Тер-
нопільський національний педа-
гогічний університет, факультет 

російської філології. Працювати 
вчителем почала в Білецькій 
ЗОШ І-ІІ ст., уже десять років ви-
кладаю світову літературу в Бай-
ковецькій школі. Тут комфортно 
працювати, дружній колектив. З 
сім’єю вчителя хімії і біології, 
християнської етики Ольги Зіно-
віївни Пульки ми взагалі стали 
родичами — її чоловік Віктор  
Володимирович є хресним татом 
мого синочка Віктора. Всі вчителі 
підтримали мене під час участі в 
конкурсі “Вчитель року”, отож, це 
і їхня перемога також.

— Кажуть, вчитель навча-
ється у своїх учнів. Чого Вас 
навчили байковецькі школярі?

— Звісно, процес навчання це 
не односторонній процес. Знає-
те, в школярів є сотні думок, 
творчих, креативних ідей, і вони 
вміють себе проявити. Наша мо-
лодь володіє комп’ютерними 
технологіями, цікавиться подіями 
в світі, думає, аналізує. Примі-
ром, на уроках зарубіжної літера-
тури учні пропонували перегля-
нути фільми за мотивами твору 
чи біографічні картини про пись-
менників, які мені в той час були 
невідомі. Коли вчитель іде на 
урок, потрібно бачити, чого хо-
чуть учні. Необхідно стимулювати 

їх відкриватися, і тоді у 
них справді можна чогось 
навчитися.

— Ваше педагогічне 
кредо?

— Ідучи на урок, за-
вжди прошу в Господа: 
“Боже, дай мені сили, 
щоб справитися з тим, 
що я можу зробити. Дай 
мені мужності, щоб зми-
ритися з тим, чого я зро-
бити не можу, і дай мені 
мудрості, аби відрізнити 
одне від іншого”.

— Наталіє Романів-
но, яка Ваша точка зо-
ру на нові стандарти 
освіти України, зокре-
ма, на уроках світової 
літератури?

— “Жити — значить 
мати проблеми, вирішу-
вати їх — означає рости 
інтелектуально”, — спра-
ведливо вважав Конфу-
цій. Унікальність уроку лі-
тератури саме в тому, що 
він дає змогу молодій 
людині вчитися вирішува-
ти життєві проблеми, 
змодельовані в художніх 
творах. Світова літерату-
ра складніша від україн-
ської. Її багатокультур-
ність часто буває недо-
ступною для розуміння 
учнями. Важко запам’ятати 
імена героїв, письменни-
ків, зрозуміти їхні вчинки 
в контексті історії різних 
країн. Останніми роками з 

освітньої програми вилучено ба-
гато російської літературної кла-
сики, вважаю це основним недо-
ліком сучасної програми україн-
ської освіти.

— Як школярі реагують на 
актуальні нині події Євромай-
дану?

— Наші учні дуже вболівають, 
хвилюються за країну, слідкують 
за новинами. Вважаю, Євромай-
дан став головною подією в укра-
їнській освіті, адже саме молодь, 
студенти найпершими спричини-
лися до створення Майдану як 
платформи боротьби суспільства 
за демократію, справедливість 
та чесну владу.

— Поділіться, будь ласка, з 
нашими читачами, як Ви про-
вели новорічні та різдвяні свя-
та?

— Під час канікул з учнями 5, 6 
і 9 класів їздили на каток в ТРЦ 
“Подоляни”, відвідали єдиний в 
Україні цирк на льоду з ефектом 
3D. Днями запланували похід у 
Тернопільський обласний драма-
тичний театр, наразі визначає-
мося з виставою.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Наталя Романівна Гущина — 
“Вчитель року-2014”!

Переможець районного етапу  
Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року-2014”, 

вчитель світової літератури Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. Наталя Романівна Гущина. 

Сільська медицина ●

Галина ЮРСА –  
ТРР „Джерело”. 

Фото автора.

Колись одна літня жінка так 
оповідала про свої відвіди-
ни до міської поліклініки: 
„Заболіло в мене вухо. 
Скаржуся дохтору, що мені 
щось там  стріляє у вусі. А 
він мене посилає до такого 
лікаря, що перевіряє по-
жіночому. Пройшла того лі-
каря, то сказали мені зро-
бити ще й знимку легень, 
чи, бува, сухот немає. Від-
була і те. Потім здала гроші 
на Червоний Хрест. Після 
того сказали ще якісь аналі-
зи принести. Поки то поро-
била, вже й забула, а чого 
то я в місто приїхала до по-
ліклініки? Що б мене не бо-
ліло, пішла б краще  до на-
шої фельдшерки Марусі, 
вона б мені допомогла. І не 
треба було  їхати до міста і 
стільки часу тратити…”

Ця напівжартівлива історія ще 
раз доводить, що сімейна меди-
цина – таки на часі. Бо ніяка апа-
ратура, навіть найдосконаліша, 
не допоможе хворому так, як до-
свідчений лікар, який знає про 
хвороби родини практично все. 
Розповідають, у позаминулому 
столітті сільські фельдшери умі-
ли і легені послухати, і пологи 
прийняти, і діагноз правильний 
на основі симптомів поставити і 
навіть операцію зробити. 

Сільському фельдшеру з Бай-
ківців Тернопільського району з 
тридцятип’ятирічним стажем ро-
боти Марії Процик не раз дово-
дилося не те, що пологи прийма-
ти, а практично витягувати люди-
ну з того світу. „Буває, дійсно 
біда в пацієнта – гіпертонія чи 
щось інше. А часом  людина са-

ма собі  і лікарям зайвих турбот 
додає,” — каже пані Марія. Не 
випитую докладно, бо знаю: ме-
дична таємниця для неї – це свя-
те. Натомість чую не один деся-
ток гарних відгуків про її роботу. 
До сільського фельдшерсько-
акушерського пункту приходить 
нині чимало людей, особливо 
літніх. Цьому треба тиск поміря-
ти, іншому – визначити цукор у 
крові. А цей пацієнт кашляє. Пе-
реживає, чи не захворів часом на 
запалення легень. Усіх Марія 
Процик уважно огляне, дасть від-
повідні рекомендації, призначить 
лікування у межах своєї компе-
тенції. І головне навіть не те. Пе-
ревірено: навіть найефективніші 
та найдорожчі ліки не можуть 
принести людині таку неоціненну 
користь, як добре і лагідне сло-
во, ніжний погляд, сповнений 
співчуття, турботи. Цього мисте-
цтва людяності та доброти Ма-
рію Процик не навчили у медич-
них училищах. Це вона увібрала з 
молоком матері  і нині щиро ді-
литься з людьми.

Буваючи із журналістським за-
вданням у Байківцях, не минаю 
нагоди заглянути до сільського 
ФАПу і завжди покидаю його з 
гарним настроєм. Адже в першу 
чергу цікавлюсь у пацієнтів, як їх 
обслуговують. У відповідь  чую 
лише схвальні відгуки про роботу 
Марії Процик та її молодшої ко-
леги Лілії Бутковської. Сільським 
медикам люди вдячні за профе-
сійність та увагу до кожного. Бу-
ває, пацієнти не стримують сліз, 
розповідаючи про доброту своїх 
фельдшерів та їх чуйне ставлен-
ня. У вік, коли усі духовні ціннос-
ті замінила людям кількість гро-
шей у гаманці, таке ставлення з 
боку медиків до простої людини  
- рідкість і заслуговує шани, по-
хвали і просто доброго слова.

Продовження на 10 стор.

Найкращий ФАП –  
у Байківцях!

Фахівці ФАПу в Байківцях Марія Процик (зліва) 
та Лілія Бутковська оглядають пацієнта.



П’ятниця, 24 січня 2014 року9 Байківці і байківчани
Світ дитинства ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Свято новорічної ялинки, 
різдвяні вертепи, колядки і 
щедрівки – найкраща подія 
зимових днів. У цьому пере-
коналися учасники театралі-
зованого дійства “Різдвяна 
казка” – вихованці дитячого 
садка “Метелик”, їх педаго-
ги, батьки та запрошені 17 
січня 2014 року в будинку 
культури с. Байківці. 

Струнка новорічна ялинка у 
малій залі будинку культури ме-
рехтіла яскравими гірляндами, 
пахла  лісом та зимовою казкою. 
Завдяки зусиллям та невичерпній 
фантазії батьків їх малюки пере-
творилися на справжніх казкових 
героїв. Більшість з них уперше 

виступила перед такою великою 
аудиторією, проте ролі свої грали 
впевнено і красиво. Зовсім маля-
та, але вже такі серйозні, намага-
лися сподобатися Діду Морозу та 
Зимі. Кожне слово, що летіло з 
їхніх вуст, торкалося найпотаєм-
ніших струн батьківської душі та 
кожного з присутніх на святі... 

Було помітно, як хвилюються 
за своїх підопічних вихователі 
двох різновікових груп дитячого 
садка “Метелик” – Олена Васи-
лівна Онишко, Ольга Романівна 
Башняк, Олена Любомирівна Па-
ращук та Галина Петрівна Петри-
шин. Роль Зими  виконала вихо-
ватель молодшої групи Олена 
Василівна Онишко. У Діда Моро-
за цьогоріч перевтілився дирек-
тор будинку культури с. Байківці 
Мар’ян Гарбуз. Музичний керів-
ник Світлана Володимирівна Гу-

сак – автор сценарію 
театралізованого дій-
ства “Різдвяна казка”. 
Звукове тло театраль-
ного дійства допоміг 
оформити заступник ди-
ректора будинку культу-
ри Павло Баган. 

Традиційно, солодо-
щі для вихованців дитя-
чого садка у велику тор-
бину Діда Мороза по-
клала Байковецька сіль-
ська рада. Завжди з ра-
дістю і теплотою ма-
леньких сердець тут зу-
стрічають сільського го-
лову Анатолія Кулика. У 
знак взаємної поваги 
після новорічного свята 
вихованці “Метелика” 
подарували Анатолію Романови-
чу інсталяцію різдвяного вертепу, 

який буде за-
кликати ра-
дість і добро-
бут до великої 
родини бай-
ковецької гро-
мади. Навза-
єм Анатолій 
Р о м а н о в и ч 
п о о б і ц я в  
спрямувати з 
сільського бю-
джету 5 тис. 
гривень на по-
треби дитячо-
го садка  
“ М е т е л и к ” , 
аби мрії, за-
писані вихо-
ванцями дит-
садка у листах 
до Діда Моро-
за, стали ре-
альністю.

На завер-
шення усіх 
присутніх з  
Новим роком 
та Різдвом 
привітала за-
відуюча дитя-
чим садком 
“ М е т е л и к ” 
О к с а н а  
Ярославівна 
Шулик.

У щирій атмосфері 
різдвяної казки

Вихованці дитячого садка “Метелик” 
 с. Байківці запрошують до щедрого столу.

Учасники театралізованого дійства “Різдвяна казка”  
в будинку культури с. Байківці. 17 січня 2014 року. Глядачі зачаровані талантом і красою героїв 

театралізованого дійства “Різдвяна казка”.

Ірина ЮРКО.

Коли делегація байківчан у 
грудні 2013-го перебувала 
на Євромайдані в Києві, 
власник відомого столично-
го ірландського пабу запро-
сив байківчан на безкоштов-
ний обід. Це був жест вдяч-
ності за професійність і та-
лант одного з жителів Бай-
ковець – майстра з виготов-
лення меблів Юрія Музичка. 

Три роки тому Юрій Музичко 
закінчив свій наймасштабніший 
проект – виготовив меблі для сто-
личного ресторану, розташовано-
го на лівому березі Дніпра. За-
мовник був задоволений, ком-
фортно там і відвідувачам. Відтак, 
коли власник ірландського пабу 
довідався про візит байківчан до 
Києва, запросив їх до себе зігрі-
тися і відновити сили після участі 
в Євромайдані.

А почалася ця історія з мрії ма-
ми пана Юрія, Ганни Петрівни. 
“Мама завжди хотіла, щоб я при-
святив себе мистецтву, їй подо-
балось, як я малюю, — розповів 
Юрій Музичко. — Молодшого бра-
та Тараса змалечку приваблюва-
ли музичні інструменти. Батьки 
прагнули, щоб ми реалізували 
свої таланти, не загубили їх”. На 
жаль, батьки Юрія і Тараса Музич-
ків вже відійшли за межу життя, 
але з небес, мабуть, радіють за 
синів. Адже старший Юрій нині 
успішний підприємець, з 2005 ро-
ку – депутат Байковецької сіль-
ської ради. Разом з дружиною 

Марією виховують двох чудових 
синочків – Святослава (7 років) і 
п’ятирічного Владислава.

Тарас Музичко свого часу був 
музичним керівником дитячого 
садка “Метелик” с. Байківці,  
сім’янин, нині працює над репер-
туаром та піар-кампанією ново-
створеного рок-гурту, презента-
ція якого має відбутися у 2014 
році. Брати по життю тримаються 
разом. Тарас, хоч і музикант по 

духу, часто допомагає старшому 
брату. На час мого візиту до май-
стерні помітила на столі елемент 
музичного інструменту. “Це Тарас 
реставрує гітару, — випередив 
мою цікавість Юрій Музичко. — 
Він готується до участі з ново-
створеним гуртом в етнофестива-
лі “Підкамінь” влітку 2014 року”.

Власні гроші Юрій Музичко по-
чав заробляти у 22 роки. Перед 
цим закінчив художню школу у 

Тернополі, здо-
був фах різьбя-
ра в художньо-
му училищі 
№10 м. Терно-
піль, відслужив 
в армії. Майже 
два роки пра-
цював на фірмі 
з виготовлення 
меблів у Тер-
нополі.  “Через 
певний час від-
чув, що мені 
складно пра-
цювати на ко-
гось, до того ж, 
достатньо не 
використовую 
свій потенціал, 
там стало твор-
чо тісно, – роз-
повів Юрій Во-
лодимирович. 
– Тож вирішив 
покинути цю 
фірму і засну-
вати власний 
бізнес”. Спо-
чатку купив ін-
струменти і 
взявся експе-
риментувати. 
Першим офі-
ційним виро-
бом Юрія Му-
зичка став ку-
хонний гарні-
тур – замов-
лення двоюрідного брата. Друге 
замовлення було більше – друзі 
родичів попросили зробити всі 
меблі у нову квартиру. За реко-

мендаціями колишніх замовників, 
родичів і друзів швидко почали 
зростати замовлення. 

Продовження на 10 стор.

Людина і її справа ●

Роботи Юрія Музичка  
замовляють власники столичних ресторанів

Майстер з виготовлення меблів, депутат Байковецької  
сільської ради Юрій Музичко в ірландському пабі “To Dublin“  

в Києві, для якого виконав усі меблі.

Сини Юрія Музичка — Святослав і Владислав  
люблять подорожувати “потягом”,  

який змайстрував для них тато. 
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Традиції ●

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Напередодні зимових кані-
кул світлиця Байковецької 
школи традиційно запроси-
ла молодших школярів до 
дитячої організації “Коза-
чата”. Відтак,  п’ятнадцять 
юних козаків та козачок з 
Байковець поповнили ряди 
українського козацтва. 

Це — Софія Башняк, Святос-
лав Гвоздьов, Анастасія Ген-
сьорська, Максим Коваль, Сні-
жана Левицька, Олена Микитюк, 
Сніжана Онуфреїва, Олександр 
Савка, Володимир Форма,  
Володимир Чикало, Вікторія  
Шулик, Анастасія Андрусишин, 
Ірина Кравчук, Максим Пахолік, 
Назар Шуб’як.

Урочистій церемонії посвяти 
передував тривалий етап підго-
товки учнів другого і третього 

класів, які не лише вивчали іс-
торію та звичаї козаків, а й сум-
лінно готувались до участі у 
спортивних естафетах та зма-
ганнях. Наймолодші козачата з 
нетерпінням чекали цієї події. 

Після козацької ради голова 
козацького коша, отаман  
Володимир Пулька (учень 9 кла-
су), скарбник Назарій Ярем 
(учень 9 класу) та писар Віталій 
Башняк (учень 7 класу), козаки 
Максим Ярем та Василь Бербе-
ничук (учні 7 класу) провели 
урочисту посвяту. Отаман, отри-
мавши на козацькій раді згоду 
учасників шкільної організації 
“Козачата”, перевірив готовність 
учнів молодших класів стати ко-
заками. Під час випробувань 
школярі демонстрували знання 
про Січ, козаків, Україну, вико-
нували козацькі пісні, вивчали 
козацькі правила. Відтак, учні 
змагалися в конкурсах “Що ви 
знаєте про Січ?”, “Стрибки в 
мішках”, “Конкурс  капітанів ку-

ренів”, “Перетягування канату”, 
“Хто сильніший”, “Чия куля біль-
ша”. Цікавим був конкурс “Хто 
швидше з’їсть куліш”, в якому 
байковецькі школярі демонстру-
вали неабияку швидкість і сприт-
ність “користуватися ложками”. 
Дівчатка змагалися у знаннях 
про різні крупи, інгредієнти укра-
їнського борщу, співали коло-
мийки.

Школярі на відмінно справи-
лися з завданнями, за що отри-
мали грамоти від кошового ота-
мана Володимира Пульки та 
офіційно стали учасниками ди-
тячої організації “Козачата” Бай-
ковецької ЗОШ І-ІІ ст. Цю подію 
відзначили спільним частуван-
ням кулішем.

Свято організували класовод 
2 класу Світлана Тадеївна Гану-
ляк і класовод 3 класу Галина 
Романівна Похилюк. Музичне 
оформлення дійства виконав 
вчитель музики Анатолій Рома-
нович Шельвах.

15 байківчан стали 
козаками і козачками

Під час посвяти у козачата учні Байковецької школи з класоводом  
2 класу Світланою Тадеївною Гануляк (крайня зліва) і класоводом  

3 класу Галиною Романівною Похилюк.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Вечорниці на Андрія – найя-
скравіше свято української 
неодруженої молоді. Тради-
ційні вечорниці – свято апос-
тола Андрія Первозваного 
відбувалося у світлиці Байко-
вецької школи 13 грудня 2013 
року, у найбільш темний пе-
ріод року, коли, як кажуть, 
день до обіду. Прадавні укра-
їнські традиції відтворили 
учасники учнівського парла-
менту “УСПІХ”. 

Ведучі Андріївських вечорниць 
Мар’яна Данилець та Мар’ян Ко-
нотопський ознайомили присутніх 
з історією виникнення традиції га-
дати на Андрія, налаштували гос-
тей на ліричний лад. “У часи моло-
дості наших дідусів і бабусь на 
вечорницях можна було весело 
провести час, почути новини, бу-
вальщини і казки, поспівати”, — 
зазначили ведучі. До речі, тради-
ційним дрес-кодом на вечорницях 
були елементи національного кос-
тюму.

Своє майбутнє заміжжя визна-
чали дівчата в імпровізованій хаті 
Господаря (роль виконав Володи-
мир Пулька) і Господині (у ролі – 
Ольга Клюк) за допомогою чобіт-
ків, щоб дізнатися, звідки прийде 
суджений та хто першою вийде 
заміж. Під час свята таємничо 
зник чобіток дочки Господарів Ка-
терини (у ролі – Ірина Шулик). Ви-
явилося, що його сховав Зали-
цяльник (у ролі – Максим Касар-
да). Традиційні вечорниці завжди 

супроводжувалися піснями, про 
це знають і байковецькі школярі, 
які  виконали пісні “Ой зелене жи-
то, зелене”, “В саду гуляла”. Уче-
ниця 6 класу Анастасія Зварич 
заспівала “Берізоньку” і “Коло-
мийську польку” під акомпанемент 
бандури. Господиня (Ольга Клюк) 
разом з Дівчатами (Іриною Шулик 
та Оксаною Павленко) підготувала 
до свята сюрприз – виконали су-
часну пісню “Сама файна”.

Кланяючись, заходили в хату та 
співали жартівливі вітальні пісні ко-
заки, яких дівчата пригощали пам-
пушками з “сюрпризом”. Найколо-
ритнішою традицією вечорниць на 
Андрія у школі став обряд з кали-
тою – бубликоподібним хлібцем. 
Школярі відтворили з калитою ціле 
театралізоване дійство. Пані Кали-
тинська (у ролі – Тетяна Яськевич) 
“захищала” калиту від  хлопців, які, 
частуючись, не могли втримати 
сміх. Під час цього обряду найкра-
ще справився із завданням  
Максим Касарда.

Окрім ворожінь, діяли українки 
і практично – цього дня вони при-
гощали парубків пампушками і 
варениками, які приготували Те-
тяна Яськевич та Ірина Шулик. 
Так дівчата доводили, що в май-
бутньому будуть здібними госпо-
динями, адже шлях до серця чо-
ловіка, як відомо, лежить через 
шлунок. 

Андріївські вечорниці в нашій 
школі продемонстрували присут-
нім, що сучасна молодь вміє весе-
литься, знає українські традиції, 
дотримується і поважає їх. Дякує-
мо учасникам вечорниць за ві-
рність традиціям, шану до україн-
ського слова та рідної пісні.

На Андрія  
співали, танцювали, 

калиту кусали

Учасники театралізованого дійства  
на Андрія, учні Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 

Продовження.
Початок на 8 стор.

Як любить часто повторюва-
ти сільський фельдшер Байків-
ців Марія Процик, розпочинала 
свою роботу у вже далекому 
1980 році з напівпорожньої ме-
дичної шафи. А нині до послуг 
ФАПу у селі – просторе двокім-
натне приміщення, обладнане 
сучасною апаратурою. Не все у 
медиків, про що мріють, нині є. 
Але Марія Процик може надати 
кваліфіковану першу медичну 
допомогу, виміряти тиск, рівень 
цукру в крові, прослухати леге-
ні, спостерігати, як розвиваєть-
ся новонароджене маля та ба-
гато іншого. А це, знаю, можуть 
собі дозволити далеко не у кож-
ному ФАПі району чи області. 
До того ж, в байковецькому ФА-

Пі великий арсенал ліків. 
Мріють медики про власний, 

хоч невеличкий, автомобіль, бо 
добиратися пішки у віддалені 
куточки села при несприятли-
вій погоді не так просто. Буває, 
для життя чи здоров’я людини 
дорогі навіть не хвилини, а се-
кунди. Хотілося б, щоб до по-
слуг сільських пацієнтів була і 
найновіша діагностична апара-
тура.

Але, як зауважила Марія Про-
цик, у Байківцях навіть найсмі-
ливіші мрії часто стають реаль-
ністю. Бо тут на своєму місці 
сільський голова Анатолій Кулик 
та депутати, які намагаються, 
хоч їм це коштує значних ду-
шевних і фізичних сил, працю-
вати так, щоб життя у Байківцях 
з кожним роком наближати до 
європейського рівня.

Сільська медицина ●

Найкращий ФАП – 
у Байківцях!

Продовження.
Початок на 9 стор.

Нині майстерня Юрія Музичка 
знаходиться в орендованому 
приміщенні ТОВ “Вікторія” у 
Байківцях. Тут працює вісім фа-
хівців з чітко визначеними 
обов’язками. Безпосередньо з 
клієнтами працює Юрій Володи-
мирович, на комп’ютері розро-
бляє дизайн і проект меблів, за 
бажанням клієнта розмальовує 
вітраж. Його співробітники в 
майстерні креслять і вирізають 
елементи, монтують конструкції 
та допомагають з доставкою. 

Бліц-інтерв’ю
— Юрію Володимировичу, 

розкажіть, будь ласка, нашим 
читачам, чим насамперед по-
винна керуватися людина, яка 
планує купити меблі?

— У першу чергу слід 
пам’ятати, що меблі мають по-
єднуватись між собою, не зава-
жати пересуванню та вдало впи-
суватись в інтер’єр. Для початку 
потрібно визначитись із сумою, 
на яку плануєте купити меблі, та 
стилем, у якому вони будуть ви-
конані. По-друге, треба мати 
аркуш з усіма необхідними за-

мірами. Якщо покупці не бажа-
ють або не вміють робити пра-
вильні заміри, нехай це зроблять 
спеціалісти.

—  Вважаю, багатьом буде 
цікаво, яка ж оптимальна вар-
тість меблів для дому? 

— Конкретної суми не існує. 
Але варто зрозуміти для себе 
одне – те, що дешеве, не за-
вжди є якісним. Краще зачекати 
і зібрати потрібну суму, аніж по-
тім “кусати собі лікті”. 

— А що зараз у моді, які ме-
блі користуються найбільшим 
попитом, чи все виключно  
індивідуально? 

— Звичайно, що вибір меблів 
– це індивідуальний процес для 
кожного клієнта. Безумовно, ме-
блі мають подобатися замовни-
ку, та зазвичай важливою пере-
вагою є зручність і функціональ-
ність. Наприклад, фабричні ме-
блі не завжди можуть забезпе-
чити це, на відміну від виготов-
лених під індивідуальний розмір. 
Для початку раджу визначитись 
із стилем та кольоровою гамою. 
Якщо клієнт бажає облаштувати 
свій будинок, скажімо, у східно-
му стилі, то ясна річ, меблі су-
часного дизайну та форм не пі-

дійдуть. Взагалі, якщо велика 
квартира чи будинок, найкраще 
підібрати стиль для кожної кім-
нати (до речі, такий підбір є  
актуальним ось уже кілька років 
підряд). Якщо клієнти самостій-
но не можуть визначитись, то я 
допомагаю порадами, що краще 
обрати. 

—  Як Ви ставитесь до рі-
шення деяких людей, які ку-
пують меблі, думаючи, що ті 
прослужать їм чи не все жит-
тя? 

— Я раджу не намагатися 
обирати меблі на всі часи. Мода 
дуже швидко змінюється, рано 
чи пізно навіть найсучасніші ме-
блі виглядатимуть застаріло. То-
му обирайте те, що підійде вам 
зараз, а не через надцять років. 
Якщо у вас вже є хороший набір 
меблів, але хочеться щось змі-
нити, то якщо каркас цих меблів 
якісний, можна змінити фасадну 
частину. Це буде дешевше, але 
виглядатиме зовсім по-новому.

Отож, перш ніж зважуватись 
на купівлю меблів, варто все 
проаналізувати та зважити. Спо-
діваємось, слушні поради фахів-
ця Юрія Музичка допоможуть 
вам у цьому.

Людина і її справа ●

Роботи Юрія Музичка 
замовляють власники  
столичних ресторанів
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Подорожі ● Вітаємо! ●

Софія ЮРЕЧКО,   
учениця 11 класу 

Почапинської ЗОШ I-III cт. 
Фото учня 9 класу 

Стаса ЯЦЕЧКА.

Наша Батьківщина багата 
дивовижними місцями, які 
зачаровують нас своєю 
красою, сповнюють силою 
та енергією. Вони залиша-
ються в пам’яті на все жит-
тя. Подорожі — це великий 
урок, приголомшлива мож-
ливість не тільки багато чо-
го зрозуміти, а й навчити-
ся, швидше та ефективні-
ше змінитися на краще. 
Так сталося і з нами після 
подорожі до мальовничого 
Кам’янця-Подільського та 
Хотина.

Учні 7-11 класів Почапинської 
ЗОШ I-III ст. здійснили екскур-
сію, яку організувала практич-
ний психолог, класний керівник 
7 класу Світлана Анатоліївна Пі-
говська за сприяння вчителя 
української мови, класного ке-
рівника 8 класу Галини Степа-
нівни Пінчак. До проведення за-
ходу також долучилися вчителі 
початкових класів Галина Бог-
данівна Ковдрин, Ольга Мико-
лаївна Музика та акушерка ФА-
Пу с. Драганівка Ірина Володи-
мирівна Тихонюк.

Цікавою та вражаючою для 
всіх була зустріч з екскурсово-
дом та краєзнавцем Любов’ю 
Олександрівною Дяченко, яка з 
хлібом-сіллю на вишиваному 
рушнику привітно зустріла гос-
тей, які завітали у мальовничий 
куточок України. Також всім 
запам’яталися цікаві розповіді, 
легенди та історичні факти про 
це місто. 

Кам’янець-Подільський — 
стародавнє місто, яке вважа-
ється одним з найбільш мальов-
ничих у Східній Європі. Дуже 
часто Кам’янець-Подільський 
називають “квіткою на камені”, 
або “перлиною Поділля”. Уні-
кальне місто в кожному його 
прояві. Саме розташування 
Кам’янець-Подільського є не-
ймовірним. Стара частина міста 
знаходиться на півострові, який 
є природним утворенням. Річка 
Смотрич, прокладаючи собі 
шлях у скелястому каньйоні, 
утворила цей чудовий природ-
ний комплекс. У сучасних межах 
міста річка утворює три півост-
рови, на яких розташовані істо-
ричні райони Кам’янця: Старе 
місто, Руські та Польські філь-
варки. 

Старе місто — найбільш ціка-
ва для туристів частина 
Кам’янець-Подільського. Саме 
до нього йдуть за можливістю 
поринути в історичне минуле. 
Тут розташовано близько 200 
історико-архітектурних пам’яток. 
Його називали “містом трьох на-
цій”, оскільки тут мешкали укра-
їнці, поляки і вірмени.

Але головною метою нашої  
поїздки була Стара фортеця. Це 
візитна картка міста. Кам’янець-
Подільська фортеця є, мабуть, 
одним з найпопулярніших серед 
всіх туристичних об’єктів Украї-
ни. Недаремно у 2007 році вона 
увійшла до переможців проекту 
“Сім чудес України”. Перші згад-
ки про фортецю походять із ХІІ 
ст. Літопис приписує будівництво 
кам’яного замку литовським кня-
зям Коріатовичам, які в середині 
XIV ст. заволоділи Поділлям, а 
близько 1374 року зробили 
Кам’янець столицею свого кня-
зівства. Тому на початку XVI ст. 
було зведено і перебудовано 12 
башт Старого замку. Безліч битв 
відбулось під його стінами, але 
лише двічі фортеця не встояла 
перед атаками ворогів. Цікаво, 
що кожна з башт Кам’янець-
Подільської фортеці має свою 
назву й історію. Так, найвища ба-
шта названа Папською тому, що 
була збудована на кошти, наді-
слані Папою Римським Юлієм II. 
Ще її називають Кармелюковою, 
бо в ній тричі був ув’язнений 

український народний герой 
Устим Кармелюк. У Чорній (куто-
вій) башті є криниця завглибшки 
40 м і діаметром 5 м, видовбана 
у скелі.

У підземеллях Замкового 
комплексу відкрито експозиції, 
що відтворюють сторінки його 
історії. У західному бастіоні ре-
конструйовано панораму обо-
рони замку 1672 р. під час ту-
рецької навали. У східному бас-
тіоні розміщено експозицію, 
присвячену історії легкої ме-
тальної зброї на Поділлі. Саме 
там відвідувачі можуть вистрі-
лити з арбалета, відчувши себе 
середньовічними воїнами. До 
нашого часу збереглася систе-
ма ходів і казематів. 

Також ми відвідали Хотин — 
одне з найпривабливіших істо-
ричних місць в Україні. Непо-
вторне поєднання кам’яного ми-
су, на якому був споруджений 
замок, берег Дністра, барвисті 
ландшафти, цікава історія при-
ваблюють сюди туристів з різних 
країн. Історія Хотина — це істо-
рія воєн, перемог і поразок, 
сповнена таємниць і загадок, 
тісно пов’язана з багатьма вели-
кими імперіями і державами. Не 
дивно, що на гербі міста доміну-

ють фортечні вежі та шаблі.
Як і кожну віковічну замкову 

споруду, Хотинську фортецю 
огортають чимало легенд та чу-
ток. Найпопулярнішою серед 
них у народі є легенда про та-
ємний підземний хід від Хотин-
ської до Кам’янець-Подільської 
фортеці. Дослідники ці чутки 
спростували. Адже у всі часи 
фортеці були під пануванням 
різних володарів, тому будувати 
перехід не було сенсу. Багато 
запитань точиться навколо мо-
крої плями, яка віками не зни-
кає зі стіни Хотинського муру. 
Дехто бачить у ній обриси тери-
торії України, інші переконані, 
що це зображення глека. На 
підтвердження останньої версії 
є кілька легенд, найпоширеніша 
з яких про хоробру дівчину. Од-
ного разу у фортеці закінчилася 
вода. Молода смілива дівчина 
зголосилася набрати води біля 
річки. Непоміченою вона про-
бралася до Дністра і взяла звід-
ти води, але на зворотному 
шляху її побачили ворожі воїни. 
Стріла смертельно поранила ді-
вчину, її руки здригнулися — і 
частина води пролилася на сті-
ну. Але, зібравши останні сили, 
хоробра красуня донесла гле-

чик воїнам — і померла у них на 
руках. Відтоді пляма на стіні не 
тільки не висохла, а й набула 
форми глечика. Більш роман-
тична версія цієї легенди роз-
повідає про те, що колись у 
Хотинській фортеці правив 
князь-тиран. Для того, щоб 
зміцнити свої політичні позиції, 
він вирішив видати дочку за іно-
земного правителя. Але дівчина 
була закохана у місцевого воє-
воду. Коли князь довідався про 
таємний зв’язок дочки, наказав 
замурувати її живцем у стіні 
фортеці. Дівчина не пручалась, 
лише гірко плакала за втраче-
ним життям і любов’ю. Кажуть, 
вона тужить й досі, і її гіркі 
сльози просочуються на стіні 
фортеці. Пляма, за легендою, 
не висохне доти, доки закохані 
не воз’єднаються. 

Ця екскурсія залишила при-
ємні спогади та враження у сер-
ці кожного з нас. Висловлюємо 
вдячність нашим наставникам, 
які організовують такі поїздки. 
Нам пощастило побачити над-
звичайно красиві місця Поділля. 
Радимо усім побувати в цих 
прекрасних замках, що звели-
чують наш край своєю красою 
та історичною могутністю.

Мальовнича краса Поділля

Хотинську фортецю відвідали педагоги  
та старшокласники Почапинської школи.

Педагоги та учні Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.  
на території Кам’янець-Подільської фортеці.

Трудовий колек-
тив Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем на-
родження техніч-
ного працівника 
Оксану Федорівну  
РОПИЦЬКУ.

Нехай щастя буде у Вашому 

                                     домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата Вели-
коберезовицької селищної ради 
Андрія Ігоровича ЧЕРНЕЦЯ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам — сили, від води —

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження учасника дитячого 
фольклорно-етнографічного колек-
тиву “Чернелівські забави”  
БК с. Чернелів-Руський Віталія 
МАХИНЬКУ.

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла,

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все в Тебе гаразд!

З повагою — дирекція 
будинку культури  

с. Чернелів-Руський.

Педагогічний колектив НВК 
“Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
щиро вітає з днем народження  
директора школи Ярослава  
Дмитровича РЕШЕТУХУ.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, 

хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя україн-
ської мови та літератури  
Марту Юріївну КАШЛЮК.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Великоглибочецької сільської 
ради Марію Іванівну ЗАЛЕЦЬКУ.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,

Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай життя Ваше піснею буде,

А тій пісні не буде кінця. 

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
вітає іменинників січня: вчителя по-
чаткових класів Степана Вікторо-
вича ШКІЛЬНЮКА, технічного 
працівника Ольгу Степанівну 
БОДНАР.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За добрі справи хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження заступника ди-
ректора з виховної роботи Віталія 
Миколайовича КОВАЛЬЧУКА.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя геогра-
фії та основ економіки Марію  
Андріївну СКАЛЬКО.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!
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ПРОДАМ
* корову, 9 років, тільна 6 міс., 

тел. (067) 146-92-17.
* торгове приміщення. Тел. 

(096) 34-64-398.
* земельна ділянка під забудо-

ву, 0,15 га, 9 км від Тернополя, 
недорого. Тел.: 097-229-43-58, 
098-80-46-342.

* житловий будинок на 2 сім’ї 
площею 344 м2 за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Микулинецька-
бічна, 12. Ціна договірна. Тел. 43-
18-47, 098-40-70-528.

* 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.

* куток кухонний (натуральний 
шпон) ціна 900 грн.Тел. 098 592-
71-01.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* гараж металевий, окремий, 
для магазину або складу. (098) 
04-01-519.

* зерно пшениці, 2 т. (098)  
26-10-800.

* ЗІЛ-130, 1991 р. в., газ/бен-
зин, ціна договірна. Тел.: 29-27-
38, (068) 054-98-66, (098) 675-09-
23.

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

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

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

* 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.

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

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

* 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.

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

ПОСЛУГИ
* гроші готівкою на всі ви-

падки життя. ТОКС “Аверс” 
(Св. А01 №441153) Тел.: (0352) 
52-81-38,  (067) 354-71-48.

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

* здам в оренду майстерню 
100 м2 (токарні, фрезерні стан-

ки, зварка, листогин) під рих-
товку автомобілів. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

* до уваги юридичних і фізич-
них осіб: автосервіс “Спектр” (м. 
Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) ре-
монтує ходову частину, двигуни, 
коробки передач, електрооблад-
нання, гальмівну систему, систе-
му охолодження, рульове управ-
ління на легкових автомобілях і 
бусах, встановлює сигналізацію, 
здійснює комп’ютерну діагности-
ку. Чистка форсунок, ремонт ін-
жекторів. Тел.: 067-700-55-02, 
51-00-97.

* 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.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 

овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-
нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 
050-377-12-36.

*л і к у вально -оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюліт-
ний). Перший сеанс — безко-
штовний. 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 сто-
лярні 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.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, 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.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: авто-

слюсар, автоелектрик. Тел.:  
51-00-97, 067-700-55-02.

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

Розіграш 
№754
від 19.01.2014 р.
Кульки —  22, 60, 

15, 39, 51, 34, 43, 48, 
67, 69, 25, 66, 7, 28, 
63, 46, 9, 64, 12, 33, 

5, 18, 26, 3, 54, 71.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 342 227 грн.
3 лінії у 3 полях — 57 гравців — 23 

705 грн.
2 лінії у 2 полях — 4 943 гравці — 

18 грн.
2 лінії — 1 096 гравців — 113 грн.
1 лінія — 116 861 гравець —  

7 грн. 
Бiлет №0693864 — Волинське.

Розіграш
№1335
від 22.01.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери: 

14, 26, 37, 52, 28, 36.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  1 гравець — 16 445 

грн.
4 номери — 73 гравці — 

315 грн.
3 номери — 1542 гравці —  

25 грн.
2 номери — 12457 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1294
від 22.01.2014 р.
Виграшні номери:  

2, 10, 11, 9, 17, 28.
Мегакулька — 8.

МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 6 гравців — 8 625 грн.
4 номери — 260 гравців —  

200 грн.
3 номери — 3 783 гравці — 

22 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 34 гравці — 400 

грн. 
3+Мегакулька — 537 гравців — 44 

грн.

Грайте і вигравайте ●

Податкові новини ●

До бюджету 
спрямовано майже 

558,8 млн. грн. 
податку на додану 

вартість
Саме стільки цього платежу 

сплатили протягом 2013 року 
суб’єкти господарювання, що 
перебувають на обліку в Терно-
пільській об’єднаній ДПІ ГУ Мін-
доходів у Тернопільській області. 
Порівняно з відповідним показ-
ником 2012 року надходження з 
податку на додану вартість зрос-
ли на 195,2 млн. грн. Про це по-
відомив начальник інспекції  
Петро Миколайович Якимчук. Він 
зазначив, що від платників об-
ласного центру до державної 
скарбниці надійшло 528,1 млн. 
грн., що на 183,7 млн. грн. біль-
ше, ніж у січні-грудні 2012 року. 
Суб’єкти господарювання Терно-
пільського району сплатили 30,7 
млн. грн. податку на додану вар-
тість, а це на 11,5 млн. грн. пере-
вищує відповідний показник по-
переднього періоду.

Зразковий платник: 
хто ним може бути
Критерії визначення зразко-

вих платників податків та про-
граму їх підтримки розробили у 
Міністерстві доходів і зборів. 
Відповідний проект наказу роз-

міщено на офіційному веб-
порталі відомства. 

Згідно з проектом, право на 
отримання статусу “зразкового” 
мають платники, які є виробника-
ми продукції на митній території 
України, перебувають на загаль-
ній системі оподаткування та за-
реєстровані платниками податку 
на додану вартість. Претенденти 
також мають відповідати критері-
ям, визначеним для набуття та-
кого статусу. Зокрема, вони по-
винні своєчасно подавати подат-
кову звітність та не мати протя-
гом звітного року заборгованості 
перед бюджетом. При цьому се-
редня чисельність найманих пра-
цівників такого суб’єкта господа-
рювання має перевищувати 50 
осіб, а їх заробітна плата має бу-
ти не менше, ніж у 5 разів, біль-
шою за мінімальну. Окрім цього, 
обов’язковою є і відповідність 
“зразкових платників” критеріям 
автоматичного відшкодування 
ПДВ. 

У свою чергу, для зразкових 
платників Міндоходів пропонує 
програму підтримки. Так, напри-
клад, такі підприємства планово 
перевірятимуться не частіше од-
ного разу на три календарних 
роки, а камеральна перевірка по-
даткової звітності з ПДВ тривати-
ме лише 5 робочих днів. 

На думку фахівців Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ ГУ Міндохо-
дів у Тернопільській області, такі 

переваги стануть стимулом щодо 
дотримання податкового та мит-
ного законодавства платниками 
податків. До того ж, це спростить 
адміністрування податків для сум-
лінних платників і сприятиме по-
кращенню бізнес-клімату. 

Ознайомитися з проектом на-
казу Міндоходів можна на веб-
порталі за посиланням http://
m i n r d . g o v . u a / d i y a l n i s t - /
regulyatorna-politika-/regulyatorna-
politika/2013-rik/127106.html. 

Місцеві бюджети 
обласного центру  

та Тернопільського 
району отримали 

майже 46 млн. грн. 
плати за землю

Саме стільки цього платежу 
сплатили платники податків Тер-
нополя та Тернопільського райо-
ну до місцевих бюджетів протя-
гом 2013 року. Порівняно з 
січнем-груднем 2012 року, над-
ходження плати за землю зросли 
на 4,4 млн. грн.

Суб’єкти господарювання об-
ласного центру поповнили скарб-
ницю, сплативши майже 40,2 млн. 
грн. цього платежу, що на 3,8 
млн. грн. перевищує відповідний 
показник позаминулого року. З 
них суб’єкти підприємницької ді-
яльності – юридичні особи спла-
тили 33,6 млн. грн. (на 3,1 млн. 

грн. більше), а фізичні особи – 
6,6 млн. грн. (на 702,1 тис. грн. 
більше).

Від платників податків Терно-
пільського району до бюджету на-
дійшло 5,8 млн. грн. плати за 
землю, що на 608,3 тис. грн. біль-
ше, порівняно з січнем-груднем 
2012 року. Суб’єкти господарю-
вання – юридичні особи сплатили 
майже 4 млн. грн. “земельного” 
платежу, а підприємці та грома-
дяни – 1,8 млн. грн., це, відповід-
но, на 509,5 тис. грн. та 98,8 тис. 
грн. більше, ніж позаторік. 

Подовжено роботу 
центру 

обслуговування 
платників 

Тернопільської 
об’єднаної ДПІ

З метою ефективного та якіс-
ного надання послуг платникам у 
період до 10 лютого 2014 року, 
роботу центру обслуговування 
платників Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області подовже-
но: у робочі дні – з 8.00 до 20.00, 
у суботу – з 9.00 до 16.00.

 

За матеріалами інформаційно-
комунікаційного відділу 

Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

У зв’язку з різким похоло-
данням і прогнозами си-
ноптиків щодо складних 
погодних умов на найближ-
чі дні Тернопільський ра-
йонний відділ УДСНС за-
кликає громадян вжити всіх 
необхідних заходів, щоб 
уберегти себе і своїх близь-
ких від переохолодження та 
обмороження.
 
Як повідомили в управлінні 

ДСНС України у Тернопільській 
області, рятувальники рекомен-
дують скоротити перебування 
на морозі і без необхідності не 
виходити на вулицю. У Терно-

пільському РВ УДСНС радять 
ретельно підбирати одяг: не 
надягати тісний одяг і взуття, бо 
це сприяє зменшенню кровоо-
бігу і швидкому замерзанню. 
Сприяти обмороженню кінцівок 
та обличчя можуть також косме-
тичні зволожуючі креми. Осо-
бливо треба берегтися від об-
мороження кінцівок хворим на 
судинні захворювання та цукро-
вий діабет. 

При виявленні ознак обморо-
ження рятувальники радять вжи-
вати таких заходів: при обморо-
женні першого ступеня, для яко-
го характерне почервоніння кін-
цівок, необхідно помістити лю-

дину в тепле приміщення. Мож-
на проводити масаж кінцівок. Не 
слід зігрівати кінцівки за допо-
могою високої температури (на 
батареї опалення, гарячою чи 
теплою водою) — перепади тем-
ператури погіршують стан та на-
слідки обмороження; при обмо-
роженні другого-четвертого сту-
пеня (блідість, втрата чутливості 
кінцівок) слід відігрівати по-
страждалого за допомогою те-
плого повітря (застосовувати 
фен та інші нагрівальні прилади) 
або води, починаючи з темпера-
тури 20 градусів тепла і поступо-
во підвищуючи до 33-34 граду-
сів. Якщо відігрівання неможли-

ве або помітні ушкодження шкі-
ри, а також при транспортуванні 
до медичних закладів, на обмо-
рожені місця необхідно накласти 
термоізолюючу (ватно-марлеву, 
вовняну) пов’язку. У Тернопіль-
ському РВ УДСНС застерігають: 
не слід відігрівати потерпілого з 
обмороженням гарячою і теплою 
водою, бо швидке нагрівання 
може призвести до виникнення 
тромбозу судин та ускладнити 
перебіг захворювання.

 
Тернопільський  

РВ управління ДСНС  
у Тернопільській області.

Служба 101 ●

Рятувальники рекомендують  
скоротити перебування на морозі 

31 січня 2014 року о 16.00. в 
приміщенні Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації 
(каб. №310) відбудеться нара-
да з питань проведення чемпі-
онату району з волейболу се-
ред чоловіків. Довідки за теле-
фоном 43-58-30 (сектор молоді 
та спорту РДА). 

Оголошення ●
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Між нами... ● Ради-поради ●

Будьте здорові! ●

Побутові хитрощі ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

“Все від жінки залежить, від 
жінки...” — писав не один 
поет чи філософ. Коли чую 
нарікання жінок на те, що 
чоловічий рід нині змілів, 
що в історії десь ще у се-
редньовіччі загубились ли-
царі, стає боляче від цих 
несправедливих обвинува-
чень. Подумалось, чи має 
право будь-яка дівчина, жін-
ка, яка забула, що таке 
спідниця, сукенка, хустина, 
а одягнула “вічні” джинси, 
яка часом п’є горілку, як 
спраглий кінь воду, а пачки 
сигарет їй заледве вистар-
чає на день, говорити щось 
погане про чоловіків, вима-
гати для себе лицаря, роз-
раховувати на кохання, лю-
бов чи хоча б приязне став-
лення від чоловіка?  

Чи має право жінка, яка прагне 
влади, керувати кожним чи всіма 
загалом, яка забула, що таке 
скромність, покора, лагідність, 
ніжність, яка вульгарно лається, 
ще й вважає це нормою, мати 
можливість відчувати чиєсь силь-
не та надійне плече? Такі мрії та 
бажання цієї жінкочоловіка, яки-
ми, на мою думку, є нині немало 
представниць найкращої полови-
ни людства, як вони себе назива-
ють, — утопія, нонсенс!

Ці невеселі думки навіяли мені, 
крім усього іншого, розмови з мо-
лодими жінками під кабінетом 
лікаря-гінеколога. Одна з них хо-
че зробити штучне переривання 
вагітності, бо має вже двох дітей, 
а третього родині не вдягнути й 
не прогодувати (люди живуть у 
селі, тримають господарку, холо-
дильник тріщить від мясила, мо-
лока, сметани, сиру, а погріб —  
від овочів та дарів саду). Інша  — 
дівчинка, ймовірно школярка чи 
учениця профтехучилища, коле-
джу, також прийшла до фахівця 
проконсультуватися з “дорослих” 
проблем, хоч, зважаючи на її вік, 
вони у дівчинки не повинні бу-
ти...

Ці та інші жінки, в яких книга 
життя розгорнута лише на першій 
сторінці, уже розчарувалися у 
житті, чоловіках, не вірять у добро 
та справедливість. А винуваті, на-
певне, в першу чергу, самі. Бо 
свідомо порушують моральні та 
етичні норми, не шанують своє 
молоде тіло і душу. У цьому при-
кладі: перша, яка за своїм пря-
мим жіночим призначенням має 
давати життя, хоче його загубити, 
а друга, ще не знявши шкільної 
форми, яка повинна думати про 
уроки, допомогу батькам, уже 

має чоловіка, з яким живе як до-
росла, заміжня та цілком сфор-
мована морально та фізично осо-
ба. А закон — як гірка з доміно. 
Якщо неправильно зачепив одну, 
за нею летять інші. Яблуко, яке на 
початку хоч трохи почорніло, ду-
же скоро загниває. Так говорять 
старші люди, до слів яких мусимо 
прислухатися усі...

А розмову продовжуємо із за-
відуючою кабінетом планування 
сімї Тернопільського районного 
територіального медичного 
об’єднання Аліною Пилипович. 
“Нині діти стають дорослими у 
порівняно юному віці, — каже пані 
Аліна. — Молода людина не ро-
бить те, що властиво саме її ві-
кові, а нагається наслідувати 
старших. Діти вважають, що ма-
ють право вживати алкоголь, ку-
рити та жити так, наче вони вже 
стали на рушничок щастя і покля-
лися перед партнером у вірності 
до кінця своїх днів. Ці діти забува-
ють, що за будь-які необдумані дії 
нині чи завтра доведеться відпо-
відати. А деякі вчинки стають 
причиною життєвих трагедій.

Буваючи у навчальних закла-
дах, пояснюю юним дівчатам і 
хлопцям, зокрема, про неприпус-
тимість ранніх статевих стосунків. 
Ця тема стосується обох партне-
рів, але, зазвичай, у кінцевому 
результаті саме дівчинка несе 
найбільший тягар відповідальнос-
ті за наслідки такої легковажної 
поведінки. Через неготовність ор-
ганізму до статевих стосунків у 
дівчинки може настати, а в бага-
тьох випадках так воно і є, інфіку-
вання, що призводить до запаль-
них захворювань, раку шийки 
матки, безпліддя.

Дівчинка може завагітніти. 

Юна красуня у шкільному віці ще 
морально не готова стати 
матір’ю. Багато дівчат під тиском 
обставин зважуються на штучне 
переривання вагітності (аборт), 
що ще більше неприпустимо. 
Адже навіть зроблений у стаціо-
нарі кваліфікованим фахівцем 
аборт — дуже небезпечна для 
життя та здоров’я дівчини опера-
ція, у першу чергу, тим, що веде 
до запальних процесів, порушен-
ня менструального циклу, спай-
ки. Найнебезпечніший перший 
аборт, якщо жінка ще не наро-
джувала. Після нього вона наза-
вжди може втратити надію ко-
лись насолоджуватися радістю 
материнства. У мене колись була 
на прийомі порівняно молода за-
безпечена жінка, яка вже роки 
лікується від безпліддя, причи-
ною якого став необдуманий 
вчинок — аборт у шістнадцятиліт-
ньому віці. 

Тому завжди наголошую дівча-
там, що наука наших прабабусь 
— починати статеве життя після 
одруження, не застаріла. Зважа-
ючи на кількість безплідних пар, 
різноманітні гінекологічні хвороби 
та їх ускладнення, онкологію, є 
актуальною, як ніколи. Лише ви-
сокоморальна поведінка дівчини 
— запорука того, що у неї буде 
збережене здоров’я, що ця ді-
вчинка в майбутньому стане щас-
ливою мамою. Якщо дівчинка бу-
де себе поводити як панночка, 
знайдуться і гідні кавалери...”

Під кабінетом лікаря Аліни Пи-
липович сиділи і щасливі вагітні 
жінки, які з нетерпінням очікують 
народження майбутніх дочок та 
синів. У думках і на словах поба-
жала їм здоров’я та радості від 
діточок.

Були б дами,  
лицарі знайдуться...

Завідуча кабінетом планування сім’ї  
ТРТМО Аліна Пилипович консультує вагітну пацієнтку.  

Чимало людей у мороз на  
вулиці роблять поширені  
помилки, піддаючи своє 
здоров’я ризику.

Дихання. Чимало людей на ву-
лиці укутують ніс і рот шаликом. А 
це — прелюдія до ангіни або брон-
хіту. Видихувана у вовну пара під 
дією морозу перетворюється на 
лід, на шарфі утворюється іній, і 
наступні порції повітря надходити-
муть в організм через цей крижа-
ний прошарок, тобто повітря стає 
ще холоднішим.

При низьких температурах ди-
хати глибоко неможливо. Та й не-
безпечно для здоров’я. Доводить-
ся робити вдихи малими порціями 
повітря. Внаслідок цього настає гі-
поксія (нестача кисню). Точніше, 
вона тільки починається, а орга-
нізм вже потребує її ліквідувати: 
дихати глибше і частіше. Зростає 
навантаження на серце, оскільки 
воно збільшує кількість скорочень 
на хвилину, щоб збільшити інтен-

сивність кровообігу і хоча б таким 
чином підвозити побільше кисню 
до клітин. На цьому тлі у когось по-
чинається тахікардія, хтось відчу-
ває сильний головний біль. Краще 
втратити кілька хвилин, але зайти в 
магазин-кафе-аптеку, щоб відди-
хатися, насититися киснем.

Ніс. Якщо людина укутує облич-
чя шарфом, значить, ніс не дихає і 
доводиться захоплювати кисень 
ротом, а це дуже непросто — не 
вдихати, а ковтати морозне пові-
тря. Тому дуже важливо ретельно 
прочистити ніс і тільки потім вихо-
дити в мороз на вулицю.

Краплі. Щоб відновити дихання 
закладеного носа, застосовують 
назальні краплі. Перед виходом на 
мороз цього робити не можна.

Поспіх. Зазвичай тремтяча, з 
нервовою ходою людина мчить, 
не помічаючи нічого навколо се-
бе, пробігаючи повз магазини, 
аптеки... Правильніше за перших 
же симптомів замерзання одразу 
увійти в приміщення на кілька 

хвилин — погрітися. А потім йти 
далі.

Чай. Haп’ються гарячого чаю і 
одразу ж виходять на вулицю. Ло-
гіка в цьому, звичайно, є. Гарячий 
чай збільшує кровообіг, тим са-
мим підвищуються захисні сили 
організму. Але ж і судини розши-
рюються. А значить, вийшовши на 
мороз з розширеними судинами, 
ми втрачаємо досить багато влас-
ного тепла. Після гарячого чаю 
або кави на вулицю можна вихо-
дити не раніше, ніж через півгоди-
ни.

Душ. З тієї ж самої причини не 
можна приймати душ перед вихо-
дом на вулицю. Переохоложення 
настане ще швидше!

Вимивши зранку голову, жінки 
не висушують ретельно волосся і 
з ледь вологим виходять на вули-
цю. Цього робити категорично не 
можна, оскільки процес втрати 
власної температури тіла збільшу-
ється і від мокрого одягу, і від мо-
крого волосся.

Чого категорично  
не можна робити на морозі

* Хочете осві-
жити аромат спе-
цій? Покладіть їх 
у мікрохвильовку 
і увімкніть на 30 
секунд.

* Щоб повер-
нути свіжість хлі-
бу, загорніть йо-
го в папір і по-
кладіть у мікро-
хвильовку на 1 
хвилину.

* У мікрохви-
льовці можна 
зробити мигдаль ідеальним для 
чищення — покладіть його в мис-
ку з окропом і залиште в мікро-
хвильовці на 20 секунд.

* Щоб легко почистити во-
лоські горіхи від шкірки, залиште 
їх у мікрохвильовці на 5 хвилин.

* Щоб очистити від білої шкір-
ки апельсини і грейпфрути, за-
лиште їх у мікрохвильовці на 30 
секунд.

* Потрібна цедра апельсина? 
Покладіть шкірку на папір і зали-
ште на 2 хвилини в мікрохви-
льовці.

* Щоб отримати якомога біль-
ше соку з лимона, потрібно про-
гріти фрукти близько 2-3 хвилин 
у мікрохвильовій печі і вичавити 
сік.

* Можна в мікрохвильовці за-
готовляти зелень на зиму, а та-
кож сушити сухарики і горіхи.

* Зацукрований мед розто-
плюють упродовж 2 хвилин у мі-
крохвильовій пічці.

* У мікрохвильовці можна по-
збутися запахів, наприклад, з об-
робної дошки: вимийте її, натріть 
лимоном і залиште на деякий час 
у мікрохвильовці.

Мікрохвильовка-помічниця

Асортимент сучасних засо-
бів для прання просто вра-
жає: маса пральних порош-
ків, відбілювачів, кондиціо-
нерів... А як без них жили 
раніше? Прання речей здій-
снювалося методами, які 
зараз здадуться смішними 
— але вони діяли!

“Прання речей бабусиними 
методами? Нераціонально!” — 
можете сказати ви. Але мало що 
може трапитися: раптом злама-
ється пральна машина або поро-
шок закінчиться, а випрати по-
трібно терміново. Скільки жінок з 
жахом помічали після прання білу 
пляму на яскравій водолазці, що 
залишилася після використання 
нібито ощадливого відбілювання?

Звичайно, не слід відмовляти-
ся від порошків, відбілювачів і 
пральних машин і прати так, як це 
робили 100 років тому. Але ма-
ленькі хитрощі знати не завадить 
— раптом вам знадобиться термі-
нове прання речей в “польових 
умовах”? Або потрапить у руки 
дуже “примхлива” річ, якій від хі-
мікатів стане тільки гірше? До 
того ж деякі наші поради стосу-
ються прання у пральній машині 
— нею теж потрібно вміти корис-
туватися, щоб не зіпсувати речі.

* Щоб нові джинси довше збе-
рігали яскравий колір, перед пер-
шим пранням замочіть їх на 12 
годин у міцному розчині кухонної 
солі. Якщо ви перете джинси в 
пральній машині, виверніть їх на-
виворіт — так вони прослужать 
вам довше.

* Щоб відбілити білизну, замо-
чіть її в розчині нашатирного 
спирту (1 ст. л. спирту на відро 
води). Також пожовклу білизну 
можна відбілити, замочивши її на 

декілька годин у кислому молоці, 
а потім випрати в теплій воді.

* Щоб повернути первісний ко-
лір білим шкарпеткам, замочіть їх 
на декілька годин в розчині бор-
ної кислоти (1-2 ст. л. борної кис-
лоти на 10 л води).

* Якщо вам потрібно випрати 
пуховик в пральній машині, при 
пранні киньте в барабан машини 
кілька м’ячиків для великого тені-
су. Це потрібно для того, щоб під-
час полоскання і віджимання не 
звалявся пух — м’ячі допоможуть 
рівномірно розподілити його по 
виробу. Пуховики перуть при тем-
пературі 40 °С.

* Щоб чорні речі не тьмяніли, 
під час останнього полоскання 
додайте у воду дрібку столової 
солі. Цей же прийом спрацьовує 
при полосканні речей з яскравого 
або темного шифону та шовку — 
потрібно додати 25 г солі на 1 л 
води при полосканні.

* Жовтий і блакитний кольори 
шовку чудово освіжає відвар з 
апельсинових шкірок (сухих або 
свіжих). А синій і яскраво-
червоний кольори тканин допо-
може зберегти полоскання у воді 
з додаванням питної соди.

* Щоб замшеві рукавички збе-
регли “товарний” вигляд, їх по-
трібно прати в теплій мильній во-
ді, одягнувши на руки. Ретельно 
прополоскавши рукавички, про-
мокніть їх махровим рушником і 
змастіть гліцерином. Сушити за-
мшеві рукавички потрібно в про-
холодному і темному місці. Коли 
рукавички висохнуть, їх потрібно 
знову одягнути і почистити м’якою 
щіткою.

* Трикотажні речі для сушіння 
краще не вішати, а розкладати, 
щоб вони не розтягувалися і не 
деформувалися.

Щоб не зіпсувати речі

Цікаво ●

Коли холодно і мало сонця, 
їсти хочеться значно біль-
ше, ніж у теплу пору року. 
Але, поглинаючи булочки і 
цукерки, дуже швидко мож-
на додати у вазі. На думку 
дієтологів, у холодну пору 
року майже всі переїдають, 
тобто їдять приблизно на 
500 кілокалорій більше, ніж 
варто було б. Через це до 
весни багато хто гладшає 
на 2-3 кілограми.

Нестача сонячного світла по-
гано позначається на нервовій 
системі. Багато людей почина-
ють страждати на сезонну де-
пресію, тому і поглинають со-
лодощі та іншу вуглеводну їжу. 
Меню слід складати так, щоб у 
ньому були максимально корисні 
продукти.

Для покращення настрою ко-
рисні банани і твердий сир, які 
допомагають організму виробля-
ти гормон радості — серотонін. 
Вважається, що жирна риба, 
особливо лосось, пригнічує ви-
робництво адреналіну і кортизо-
лу — гормонів стресу. До того ж 
риба багата жирними кислотами, 
які зміцнюють стінки судин, по-
кращують стан шкіри. Дослідни-
ки помітили, що солодкі фрукти 
підвищують настрій не гірше, ніж 
цукерки і торти.

У холодний період рекомен-
дується їсти більше теплої їжі. 
Корисні супи. Продукти краще 
варити, тушкувати, готувати на 
парі або запікати. У міжсезоння 
загострюються хронічні захво-
рювання органів черевної по-
рожнини, тому краще цьому 
запобігти.

Якщо хочеться солодкого



Суботній вечірП’ятниця, 24 січня 2014 року15

Тиждень обіцяє бути переважно сприят-
ливим. Можете готуватися до нових важ-
ливих справ або підбивати підсумки зро-
бленого. У четвер і суботу щось розвесе-
лить вас. Утримайтесь від поспішних ви-
сновків і не сперечайтеся з близькими, це 
гарантуватиме добрий настрій та успіх у 
справах.

Хід ваших справ може дещо пригальму-
ватись або навіть зупинитись. Але не пані-
куйте, а шукайте нові шляхи подальших 
дій. Розслабитись дозвольте собі напри-
кінці тижня. Очікуйте успіхів у коханні, уни-
кайте тих, хто вас нервує або не розуміє. 
Будьте особливо обачні у другій половині 
тижня.

Постарайтесь уникати зайвих витрат і 
веселих застіль. У вівторок можливий кон-
флікт з коханою особою, однак до четверга 
усе владнається за умови, що переведете 
з’ясування стосунків на жарт. Наприкінці 
тижня очікується зустріч, яка сприятливо 
вплине на ваше фінансове становище.

Будьте обережні у вчинках та висловлю-
ваннях, а також уникайте конфліктів з тими, 
хто не дуже доброзичливо ставиться до 
вас. Уже у понеділок можливі непорозумін-
ня з коханою людиною або у сім’ї. Зведіть 
до мінімуму громадську діяльність. Пиль-
нуйте здоров’я, остерігайтесь незнайомців 
у малолюдних місцях у вечірній час.

Нарешті настав прорив у ваших планах 
та справах. Очікуйте великого задоволення 
і неабиякої користі від ділових і дружніх зу-
стрічей з особою протилежної статі уже в 
найближчий час. Важливі поїздки принесуть 
упевненість у власних силах і зміцнять ваші 
позиції. У вихідні буде шанс відпочити у 
гарній компанії.

Можете зіткнутися з чиєюсь спробою 
обманути вас або хтось буде виправдовува-
тись перед вами, однак у вас вистачить 
такту і досвіду вивести їх на чисту воду. Ви 
впевнені, що обрали правильний шлях, і це 
усвідомлення додає вам сил і наснаги. На-
прикінці тижня уникайте ситуацій, що мо-
жуть посіяти недовіру в сім’ї або спровоку-
вати суперечку з друзями.

Тиждень буде вдалим, якщо зважите на 
такі застереження: уникайте випадкових 
знайомств; не забувайте, що ваше здоров’я 
потребує уваги; не перевтомлюйтесь, осо-
бливо наприкінці тижня. Час братися за 
справу, яка потребуватиме багато зусиль.

Це час, коли потрібно тверезо оцінити 
свої можливості і навіть переглянути плани 
дій на найближчий час. Декому доведеться 
пережити якісь труднощі, не завжди вдава-
тиметься долати смугу перешкод без допо-
моги близьких, а охочих допомогти вам не 
бракуватиме. Обережно при роботі з меха-
нізмами і електроприладами.

Якщо збираєтесь кудись їхати або зро-
бити солідну покупку, ретельно переві-
ряйте усі документи, щоб не потрапити в 
неприємну ситуацію. Тиждень обіцяє бути 
цікавим для тих, хто зайнятий колектив-
ною справою, ваші ідеї знайдуть підтрим-
ку оточуючих. У вихідні не завадить побути 
в цікавому товаристві.

Несподівані гроші можуть неабияк по-
кращити ваше фінансове становище. Вас 
чекає успіх, якщо проявите активність у 
професійній сфері. Вдома намагайтеся 
бути тактовними, щоб уникнути сварок на-
прикінці тижня. Стежте за своїм меню, не 
переїдайте і не вживайте сумнівних 
страв.

Якщо у вас ще донедавна були трудно-
щі, то уже тепер майже все вирівняється. 
З’ясування стосунків і сварки припиняться, 
взаємини в сім’ї налагодяться. Розваги і 
дружні зустрічі втішать вас. У фінансових 
справах не допускайте помилок у п’ятницю. 
У вихідні не засиджуйтесь вдома.

Тиждень декому може принести нові 
труднощі, і ваші зусилля будуть сконцен-
тровані на роботі і домашніх справах. 
Утримайтесь від квапливих вчинків. Якщо 
сімейні негаразди можуть вивести вас з 
рівноваги, то постарайтесь бути посту-
пливішими, цей період просто потрібно 
пережити.

від Івана Круп'яка з 27 січня по 2 лютого

Гороскоп ●
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(23.07 — 23.08)
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Викладач під час пари запитує  
студентів:

— Яка жінка була першим льотчи-
ком?

Голос з задньої парти:
— Баба Яга.

Напередодні Нового року директор за-
ходить у кабінет до своїх підлеглих. На 
столі — горілка, закуска, всі курять. Ди-
ректор, обурюючись:

— Я ж заборонив пити і курити, коли 
працюєте.

Один із працівників:
— Шеф, а хто ж працює?!

— Привіт, Вадиме! Як у тебе справи?
— Супер! З’явилося улюблене небесне 

створіння, про яке треба дбати, пережи-
вати, заробляти для неї гроші.

— Ну, нарешті! Вітаю! Як її звати?
— “Мазда”!

— Як Новий рік зустрів?
— Як подарунок.
— ?
— Усю ніч під ялинкою провалявся...

До аптекаря приходить жінка і просить 
продати їй ціанистий калій.

— Це дуже сильна отрута. Я не можу її 
продати. Навіщо вона вам?

— Хочу дати своєму чоловікові.
— Це злочин! Він же помре! 
Жінка дістає із сумочки фотографію. 

Аптекар уважно дивиться. На фото її чо-
ловік... з дружиною аптекаря.

— Що ж ви одразу не сказали, що у 
вас є рецепт?
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Вітаємо! ●Нова радість стала ●

Оксана КОЗЮПА, 
методист департаменту 

культури, релігій та 
національностей 

Тернопільського обласного 
навчально-методичного центру.

Різдвяні свята — це пробу-
дження віри в Бога. Село До-
вжанка здавна славиться 
своїми талантами, народни-
ми звичаями, багатою історі-
єю. Давню традицією має й 
український звичай виступа-
ти з вертепом. Саме під час 
вертепного дійства панує  
неповторний дух торжества.
 
Цього року традиційно ходи-

ли з вертепом й у Довжанці, 
участь у святковому дійстві взя-
ли 13 дітей. Сценарій вертепу 
підготувала завідуюча клубом  
с. Довжанка Галина Миколаївна 
Михайлишина. Виготовленню 
костюмів посприяли батьки. До 
складу вертепу увійшли: Пер-
ший Цар — Максим Нечай, Дру-
гий Цар — Володимир Козюпа, 
Третій Цар — Юра Буцік, Ангел 
— Андрій Скрипець, Сура — На-
зар Горішний, Жид — Ярослав 
Чупак, Козак — Олег Констан-
тюк, Цар Ірод — Богдан Пово-
розник, Українки — Христина 
Вадовська, Людмила Майборо-

да, Богдана Матвій, Пастушки 
— Максим Безпалько, Ігор Ду-
шенька. Від хати до хати на 
Різдво, Марії та Степана йшли 
учасники вертепу, прославляю-
чи Божого сина, який своєю по-
явою приніс людям надію на 

краще життя і справедливість. 
Учасники вертепу с. Довжанка 

також взяли участь в огляді вер-
тепів, який відбувся 11 січня ц. р. 
у Тернопільському районному бу-
динку культури. Хочеться побажа-
ти усім, хто дарує радість і непо-

вторний різдвяний настрій чудо-
вими виступами під час вертеп-
ного дійства, та всім людям, щоб 
здійснювалися мрії, щоб усі були 
здорові. Нехай цей рік буде бага-
тий, сповнює радістю і наснагою 
на нові звершення.

Неповторний дух торжества

Ірина ЮРКО.

10 грудня у дитячому садку 
“Теремок” с. Мишковичі від-
бувся обласний семінар, під 
час якого досвід роботи ре-
презентувала фіналіст Терно-
пільського обласного конкур-
су “Вихователь року-2013”, 
вихователь-методист ДНЗ 
“Теремок” с. Мишковичі Гали-
на Володимирівна Бутениць. У 
заході взяли участь методис-
ти з дошкільної освіти Терно-
пільського району та області, 
педагоги, батьки вихованців 
дитячого садка.

У музичній залі встановили Ча-
рівну завісу, яка відкрила глядачам 
Казкові ворота до Країни Ввічли-
вості і Доброти. Серед декорацій  
— рухливі хмаринки, уквітчані пара-
сольки, усіх барв квіти, Метелики 
Доброти з паралону. Здавалося, от-
от у височінь полетять голуби, які 
діти з вихователем так щиро вити-
нали з паперу напередодні.  Розпо-
чали заняття з тренінгу на тему “В 
країні Ввічливості і Доброти” з ви-
хованцями старшої групи “Дзвіно-
чок”. Галина Володимирівна відома 
на Тернопільщині не тільки, як пере-
довий педагог, а й здібна поетеса. 
На заняттях Галина Бутениць за-
вжди використовує авторські вірші, 
до яких надихають вихованці. Того 
дня кожен гість майстер-класу отри-

мав у подарунок першу видану по-
етичну збірку Галини Бутениць “Лі-
тературні хвилини про мораль для 
дитини”. 

У рамках майстер-класу відбу-
лося творче засідання на тему 
“Казка творить чудеса” з батьками 
ясельної групи дитячого садка “Те-
ремок” Галиною Бичковською, 
Людмилою Березій, Тетяною При-
бегою, Катериною Лазутою, Оль-
гою Ліською, Марією Щурко. Під 
час засідання батьки обмінювалися 
власним досвідом виховання дітей 
за допомогою казки. Матері репре-
зентували себе у ролі казкових 
персонажів, використовуючи цікаві 
атрибути (костюми, маски), зіграли 
лялькову виставу авторських казок, 
які створили самостійно. Під час 
презентації досвіду роботи у фор-
маті відео-слайдів Галина Бутениць 
розкрила тему “Художня література 
як засіб морально-естетичного ви-
ховання дошкільнят”.

Через газету “Подільське слово” 
Галина Бутениць висловлює вдяч-
ність  за цінні методичні рекомен-
дації і поради методистам Терно-
пільського районного методкабіне-
ту та методистам області, за допо-
могу в організації заходу колективу 
дитячого садка “Теремок” с. Миш-
ковичі, батькам вихованців.

У Країні Ввічливості і Доброти
Виховна година ●

Учасники обласного семінару в дитячому садку “Теремок” с. Мишковичі.

Фіналіст Тернопільського обласного конкурсу “Вихователь року-2013”, 
 вихователь-методист ДНЗ “Теремок” с. Мишковичі Галина Володимирівна  

Бутениць проводить майстер-клас з вихованцями старшої групи “Дзвіночок”. 

Колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 
днем народження 
директора школи 
Андрія Ігоровича 
ЧЕРНЕЦЯ.

Хай роки не спадають

 листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу лабораторією ТРТМО  
Олександру Володимирівну 
КВІК, лікаря-рентгенолога  
Богдана Євгеновича СУМА, 
лікаря-пульмонолога Галину  
Петрівну МЕДВЕДИК, лікаря за-
гальної практики-сімейної медици-
ни Марію Леонівну МАЦ, лікаря-
анестезіолога Віталія Івановича 
БАРНУ, старшу медичну сестру 
стаціонару Марію Іванівну  
ЗАЛЕЦЬКУ, молодших медичних 
сестер Оксану Вікторівну  
КОЖУШИН, Тамару Юріївну  
СОЛОВЕЙ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження го-
ловного лікаря Баворівської діль-
ничної лікарні Івана Івановича 
СМУКА, медичну сестру Шляхти-
нецької АЗПСМ Оксану Михай-
лівну МАТКОВСЬКУ, молодшу 
медичну сестру Великоглибочець-
кої АЗПСМ Оксану Петрівну  
ГОЛОВАТУ, акушерку ФАПу  
с. Смиківці Людмилу Василівну 
ІЩУК.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем  
народження депутата  
Гаї-Шевченківської  сільської  
ради Сергія Степановича  
БАРАНОВСЬКОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус. 

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя україн-
ської мови і літератури Ольгу  
Ігорівну ЛАЗУТУ.

Бажаємо любові і щастя в родині,

Щоб молодість вічно у серці цвіла,

Добра і надії на кожній стежині

Хай Бог посилає на довгі літа.

Педагогічний колектив НВК 
“Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
щиро вітає з днем народження за-
ступника директора з навчально-
виховної роботи Галину  
Ярославівну МРИЧКО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя з вій-
ськової підготовки Івана Зенові-
йовича МИТУЛИНСЬКОГО.

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Вертеп с. Довжанка — учасник районного конкурсу-огляду вертепів  
“Нова радість стала-2014” у Тернопільському районному 

будинку культури. Художній керівник — Галина Михайлишин.


