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Вчитель року 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Б
ути вчителем — покли-
кання. Польський 
філософ Тадеуш 
Котарбинський ска-

зав: “Хороший вчитель може 
навчити інших навіть тому, 
чого сам не вміє”. Щоб отри-
мати найголовнішу складову 
навчального процесу — дові-
ру вихованців, педагог перш 
за все мусить бути цікавою, 
неординарною, творчою 
особистістю. Для цього 
необхідно не лише доскона-
ло знати предмет викладан-
ня, а й уміти імпровізувати, 
інтерпретувати інформацію 
залежно від настрою та заці-
кавлень школярів, бути всес-
торонньо розвинутим і 
духовно багатим. 

Учителю потрібно постійно вдо-
сконалювати техніку викладання, 
шукати нові шляхи, переборювати 
перешкоди, які заважають ефек-
тивному навчанню і вихованню. 
Мудрий наставник уміє розвинути 
здібності кожного учня, вселити ві-

ру у власні сили. “Урок — це дзер-
кало загальної і педагогічної куль-
тури вчителя, мірило його інтелек-
туального багатства, показник йо-
го світогляду, ерудиції”, — переко-
нував видатний український педа-
гог Василь Сухомлинський. Від 
того, як учитель побудує урок, за-
лежить ефективність навчально-
виховного процесу. Складових пе-
дагогічної майстерності безліч. 
Найефективнішою з них є твор-
чість — важливий компонент педа-
гогічної майстерності, особлива 
спрямованість інтелекту, вміння 
знайти те, що на перший погляд 
непомітне. 

20 років поспіль в Україні з ме-
тою виявлення та підтримки твор-
чої роботи педагогів, підвищення 
їхньої педагогічної майстерності, 
популяризації, активізації кращого 
досвіду освітян і педагогічних інно-
вацій проводиться щорічний кон-
курс “Учитель року”. Відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки 
України “Вчитель року — 2016” 
проходить у номінаціях “Англійська 
мова”, “Захист Вітчизни”, “Історія” 
та “Математика”. Торік педагогічну 
майстерність демонстрували 
вчителі української мови і літерату-

ри, правознавства, хімії, образот-
ворчого мистецтва.

11 грудня ц. р. свої творчі над-
бання представили 13 педагогів 
Тернопільського району, яких гос-
тинно прийняли в Мишковицькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступе-
нів. Районний етап фахового кон-
курсу організували відділ освіти 
Тернопільської райдержадміністра-
ції за підтримки Тернопільської ра-
йонної організації профспілки пра-
цівників освіти і Тернопільський 
районний методичний кабінет. 
Учителі висвітлили проблеми, над 
якими працюють, методи і засоби 
їх вирішення, показали запропоно-
вані інновації в організації 
навчально-виховного процесу.

Продемонстрований досвід у 
кожній номінації оцінювало компе-
тентне журі. До його складу ввій-
шли лауреат обласного конкурсу 
“Вчитель року — 2004”, вчитель-
методист Людмила Гілазєєва (Ан-
гелівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), 
учитель-методист Ольга Підборо-
чинська (НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія імені 
Степана Балея), лауреат обласно-
го конкурсу “Вчитель року — 2010”, 
старший вчитель Тетяна Іванко 

(НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ДНЗ) — учителі математики; заслу-
жений вчитель України, вчитель-
методист Ліонія Кузишин (Прошів-
ська ЗОШ І-ІІ ступенів), директор 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
імені Олександра Барвінського, ла-
уреат обласного конкурсу “Вчи-
тель року — 2010”, старший вчи-
тель Катерина Левчук, директор 
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
учитель-методист Микола Костик 
— учителі історії; переможець все-
українського конкурсу “Вчитель 
року — 2013”, заслужений вчитель 
України Оксана Солодка (Острів-
ська ЗОШ І-ІІІ ступенів), перемо-
жець районного конкурсу “Вчитель 
року — 2011” Олена Близнюк (Ско-
морохівська ЗОШ І-ІІ ступенів), 
старший вчитель Довжанківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Ковалик 
— учителі іноземної мови; мето-
дист із навчальних дисциплін Тер-
нопільського районного методич-
ного кабінету Анатолій Івасюк і 
вчителі предмету “Захист Вітчиз-
ни” — Борис Волянюк (Буцнівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів), Андрій Кулинич 
(НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ДНЗ). 

Продовження на 4 стор.

Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, завідувач Тернопільського РМК Галина Кубелко (крайня ліворуч)  
і головний спеціаліст відділу освіти Тернопільської РДА Юлія Гнатюк (крйня праворуч) із переможцями районного етапу конкурсу 

“Вчитель року — 2016” — учителем історії Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. Марією Долішною, вчителем англійської мови НВК  
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” Ольгою Дяченко, вчителем математики Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Миколою Білим, учителем фізичної культури і предмету “Захист Вітчизни” Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. Віталієм Терлецьким. 

Як то Русь ходила 
слідами Данила: 

екскурс в історію.

    5 стор.

Микола 
Михальчишин:  

“Папери потрібні  
як документи. Все 

інше — бюрократія”.

    4 стор.

Півстоліття 
священства  

о. Михайла Павка. 

    16 стор.

“Небесна Сотня”  
в Лозівській школі.

    14 стор.

На вечерю — 
картопляний  

пиріг з грибами. 
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Передплата-2016
Передплатна ціна на газету   

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

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

11 грудня відбулося друге 
пленарне засідання першої 
сесії Тернопільської район-
ної ради сьомого скликан-
ня, яке провів голова Тер-
нопільської районної ради 
Андрій Галайко. Розгляну-
то 11 питань порядку ден-
ного. Сформовано постійні 
депутатські комісії Терно-
пільськоїрайонної ради. 
Участь у сесії взяв голова 
Тернопільської райдержад-
міністрації Олександр  
Похилий.

Корупція як цукор
Першим до слова голова  

Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко запросив пароха 
селища Велика Березовиця о. 
Василя Брону, який звернувся 
до присутніх з нагоди Всесвіт-
нього дня боротьби з корупцією. 
“Боротьба з корупцією повинна 
тривати не тільки на державно-
му, а й на духовному рівнях, 
оскільки це не тільки суспільний 
злочин, а й гріх проти Бога, — 
сказав о. Василь. — Дуже важ-
ливо пам’ятати істину, що Бог – 
справедливий суддя, який за 
добро нагороджує, а за зло – 
карає. Якщо хабарник ще може 
якимось чином уникнути люд-
ського суду, перед Господом 
обов’язково доведеться відпові-
дати”. Священик також проциту-
вав слова Папи Римського про 
корупцію, який порівняв її із “цу-
кром, надмірне споживання яко-
го призводить до діабету всієї 
країни”. Після спільної молитви 
сесія розпочала розгляд поряд-
ку денного сесії.

У районній раді – 
шість постійних 

комісій
Депутати затвердили регла-

мент Тернопільської районної 
ради, де за основу взято регла-
мент районної ради шостого 
скликання. Затверджено поло-
ження про постійні комісії ра-
йонної ради. Як зазначив голо-
ва Тернопільської районної ра-
ди Андрій Галайко, напередодні 
сесії під час узгоджувальної ра-
ди, в якій взяли участь пред-
ставники усіх політичних сил, 
що пройшли у Тернопільську 
районну раду сьомого скликан-
ня, запропоновано створити 
шість постійних комісій Терно-
пільської районної ради: комісія 
з питань агропромислового 
розвитку, екології та земельних 
відносин (голова комісії – Ми-
кола Михальчишин); комісія з 
питань соціально-економічного 
розвитку, фінансів і бюджету та 
міжбюджетних трансфертів (го-
лова комісії – Володимир Дзу-
дзило); комісія з питань про-
мисловості, інвестицій, підпри-
ємництва, будівництва, тран-
спорту і зв’язку, ЖКГ, побутово-
го і торгівельного обслугову-
вання та соціального захисту 
населення (голова комісії – Ро-
ман Сивак); комісія з питань 

охорони здоров’я, сім’ї, мате-
ринства і дитинства, туризму, 
фізкультури і спорту (голова ко-
місії – Ігор Мигдаль); комісія з 
питань розвитку української на-
ціональної освіти, культури, ту-
ризму, духовності і засобів ма-
сової інформації (голова комісії 
– Степан Бородай); комісія з 
питань регламенту, депутат-
ської етики та організації робо-
ти районної ради, законності та 
правової політики (голова комі-
сії – Петро Литвин). Відповідне 
рішення про створення цих ко-
місій і їх складу затверджено.

Президію Тернопільської ра-
йонної ради вирішено утворити 
у складі голови районної ради, 
заступника голови районної ра-
ди, голів постійних комісій у ра-
йонній раді, уповноважених 
представників депутатських груп 
і фракцій. Затверджено розпо-
рядження голови Тернопільської 
райдержадміністрації. Прийнято 
рішення про надання матеріаль-
ної допомоги в розмірі 10 тис. 
грн. жительці селища Великі 
Бірки Ірині Нирик, син якої зна-
ходиться в полоні сепаратистів у 
Донецьку.

Створено фракції
Голова Тернопільської район-

ної ради Андрій Галайко зачитав 
заяви про створення у районній 
раді  фракції “Радикальної партії 
Олега Ляшка” (представник 
фракції – Арсен Чудик), фракції 
“Громадський рух “Народний 
контроль” (представник – Воло-
димир Періг).

Як свідчать результати таєм-
ного голосування, на другому 
пленарному засіданні першої 
сесії Тернопільської районної 
ради, аби стати заступником го-
лови районної ради, Арсену Чу-
дику забракло одного голосу – 
18 “за” з 36. Участь у голосуван-
ні взяли 34 депутати. 16 бюлете-
нів лічильною комісією визнано 
недійсними. Предметом супер-
ечки виявився останній бюле-
тень – замість потрібного у гра-
фі значка “+” хтось із депутатів 
поставив інший знак.  

Третє пленарне 
засідання

17 грудня голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Га-
лайко провів третє пленарне за-
сідання першої сесії Тернопіль-
ської районної ради сьомого 
скликання. Участь у сесії взяли 
голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похи-
лий, депутат Тернопільської  
обласної ради Володимир  
Лісовський.

Сесія розглянула дев’ять пи-
тань порядку денного. Затвер-
джено районну програму “Підви-
щення якості інформаційно-
аналітичного та ресурсного за-
безпечення діяльності районної 
державної адміністрації”, район-
ну програму “Підвищення якості 
організації бюджетного процесу 
фінансовим управлінням Терно-
пільської районної державної 
адміністрації на 2015-2016 ро-
ки”, районну програму “Підви-
щення якості організації забез-
печення реалізації державної 
соціальної політики управлінням 
соціального захисту населення 
Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації на 2015-
2016 роки”. Затверджено звіт 
“Про виконання районного бю-
джету за 9 місяців 2015 року”. 
Сесія дала згоду на передачу 
коштів зі Смиковецького, Вели-
когаївського, Острівського сіль-
ського бюджету, Великобірків-
ського селищного бюджету Тер-
нопільському районному бюдже-
ту. Внесено зміни до районного 
бюджету. Затверджено 
нормативно-грошову оцінку зе-
мельних ділянок. Затверджено 
розпорядження голови районної 
ради та голови районної дер-
жавної адміністрації. Оприлюд-
нено заяви про створення у Тер-
нопільській районній раді фрак-
цій “Громадянська позиція” 
(представник – Ігор Мигдаль) та 
Об’єднання “Самопоміч” (пред-
ставник – Богдан Ящик). Матері-
али третього пленарного засі-
дання читайте у наступному но-
мері газети “Подільське слово”.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко (справа)  
та голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр  
Похилий під час другого пленарного засідання першої сесії  

Тернопільської районної ради, 11 грудня 2015 року.

У залі засідань Тернопільської районної ради. На передньому 
плані — члени секретаріату (зліва направо): депутати  

Надія Зюбровська, Марія Лотоцька, Андрій Злонкевич.

Така я україночка! Олеся Смільська  
з села Товстолуг Тернопільського району. 

Фото Галини ЮРСИ.

Знайомтесь:  
інспектор поліції 
Тернопільського  

районного відділення поліції  
РАТУШНИЙ  

АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 
Лейтенант поліції, обслуговує адміністра-

тивну територію, в яку входять населені 
пункти — села Грабовець, Білоскірка, Козів-
ка, Баворів, Застав’я, Прошова, Скоморохи, 
Цезорівка, Смолянка,  Теофілівка. Контактні 
тел.: 43-61-17, моб. тел.: (097) 544 77 16.

З днем наро-
дження вітаємо 
п а с п о р т и с т а -
діловода Велико-
березовицької се-
лищної ради  
Уляну Іванівну 
ДЖУГЛУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, виконком, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з Днем ангела 
Ганну Петрівну БАРАН із села 
Смиківці Тернопільського  
району.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

З любов’ю і повагою — 
чоловік Мирослав, дочка 
Оксана, зять Юрій, онуки 

Ольга та Андрій.  

Вітаємо! ●

У передноворічну грудневу пору виповни-
лося 90 років колишньому завідуючому хі-
рургічним відділом Тернопільської ЦРЛ, ве-
терану Другої світової війни, прекрасній 
людині Андрієві Петровичу БОБЕЛЮКУ. В 
житті — як на довгій ниві, всього довелось 
зазнати. Після війни закінчив Кременецьке 
фельдшерсько-акушерське училище, згодом 
— Львівський медичний інститут, працював 
хірургом у Плотицькій лікарні, 26 років був 
районним хірургом. Хірургія для Андрія Пе-
тровича — справа його життя, яку він знав 
досконало і з радістю допомагав людям. 
Довго не залишав лікарської практики і після 

виходу на пенсію — з 1986 до 2009 року працював ортопедом Терно-
пільської районної поліклініки. 

З нагоди 90-річчя бажаємо Вам, Андрію Петровичу, міцного 
здоров’я, висловлюємо вдячність за довгі роки самовідданої праці, зи-
чимо радості, благополуччя, Господнього 
благословення Вам і Вашим рідним.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я й сили,
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
Хай Вас Бог благословляє,
Многих літ Вам посилає!

З повагою — колектив хірургічного відділу Тернопільського 
районного територіального медичного об’єднання, 

адміністрація, профспілкова організація ТРТМО.
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Резонанс  ●

Районна рада: нові обличчя ●

Четверта річниця  
світлої пам’яті Михайла 

Степановича Дерлиці
11 грудня минуло чотири роки, як назавжди пі-

шов від нас дорогий син, чоловік, тато, брат, лю-
блячий дідусь Михайло Степанович Дерлиця. Він 
народився 14 січня 1960 року, усе життя був здо-
ровим, сильним, працелюбним, життєрадісним, 
його доброти вистачало на всіх. Він був для сім’ї 
головною опорою. Недуга прийшла підступно і не-
сподівано. Ми боролися за нього всіма силами, молилися, намагали-
ся вирвати його з полону хвороби. Нам і сьогодні, коли вже чотири 
роки, як осиротів наш дім, не віриться, що вже ніколи не почуємо 
його голосу, не побачимо , не відчуємо підтримки. Для нас — батьків, 
дружини, дітей та онуків, брата — він живий. Як би ми хотіли, щоб так 
було, щоб повернулася до батьківського дому веселість і надія… 

У четверту річницю пам’яті просимо всіх, хто знав Михайла Степа-
новича Дерлицю, працював з ним, помолитися за спокій його доброї 
душі, щоб земля була йому пухом, а Господь оселив його душу в 
Царстві Небесному.

Сумуючі рідні.

Автобіографічна довідка: Ігор 
Павлович Мигдаль народив-
ся 29 грудня 1963 року у селі 
Поляни Волочиського району 
Хмельницької області у ро-
бітничій родині. З часом сім’я 
переїхала до Тернополя, де 
закінчив середню школу. На-
вчався у Дніпропетровському 
медичному інституті (стома-
тологічне відділення). Опісля 
працював як спеціаліст у Кри-
вому Розі, у ФАПі села Ново-
сілка Підгаєцького району. 
1989 – 2006  рр. – стомато-
лог дитячої комунальної сто-
матологічної поліклініки. 
Практикує як приватний під-
приємець. Одружений, має 
двох дорослих дітей та двоє 
онуків.

— Ігоре Павловичу, Ви бало-
тувались від партії “Громадян-
ська позиція”. Чому?

— Я за те, щоб в Україні було 
більше заможних людей. Але щоб 
кожен багатів з чесної праці. У час, 
коли все продається і купується, 
коли процвітає беззаконня і майже 
ніхто ні за що не відповідає, “Гро-

мадянська позиція”, на мою думку, 
найменш залежна від олігархів. А, 
отже, ближча до простої та чесної 
людини. 

— У Тернопільській районній 
раді три депутати від “Грома-
дянської позиції”. Не замало, 
щоб відстоювати свою пози-
цію?

— Думаю, усі, незалежно від по-
глядів, мають одну мету – виправ-
дати сподівання і надії своїх вибор-
ців. А вони хочуть справедливості, 
щоб життя в Україні налагодилось, 
закінчилася війна. Ми хочемо ство-
рити свою депутатську групу в 
Тернопількій районній раді, щоб 
зробити бодай щось добре для тих 
сіл, мешканці яких нам довірили 
представляти інтереси в районні 
раді. 

— Дехто каже, що зробити 
щось суттєве для держави мож-
на, ставши народним депута-
том. А рівень депутата районної 
ради дозволяє це?

— На мою думку, так. От сьогод-
ні, для прикладу, ми проголосува-
ли про виділення матеріальної до-
помоги родині, чий син знаходить-
ся у полоні. Це, повірте, вже нема-
ло. Але є справи, які не потребу-
ють грошей. Кажуть, у нас дороги 
погані. Часто їжджу в Домаморич 
до родичів через Довжанку. Там 
дорога нормальна. Але, щоб вона 
не руйнувалась, треба хоча б кана-
ви зробити, щоб вода стікала. Ка-
жуть, поганий приклад – заразний. 
Переконався, що буває і навпаки. 
Якось взяв лопату та почав копати 
ті канави. І що ви думаєте? Разом 
зі мною з часом вийшли інші чоло-
віки. І таким чином зрозуміли, що 
все треба підтримувати в порядку. 
Тоді й довго служитиме. Адже це 
наше і для нас. 

— А які проблеми на Вашому 
окрузі?

— Повторюсь – дороги. У дитя-

чому садочку в Дома-
моричі вже давно не 
проводився ремонт. 
Те саме можна ска-
зати про школу, бі-
бліотеку, клуб. Люди 
там, як кажуть, на 
своєму місці. Добре 
працюють, але вони 
не можуть самотужки 
зробити те, що ко-
штує немало. 

— Депутат Тер-
нопільської район-
ної ради – виразник 
інтересів не лише 
тієї громади, яка за 
нього проголосува-
ла, але й усього ра-
йону. Які проблеми 
краю бачите як най-
актуальніші?

— Загалом, ті ж 
самі. Мені як медику 
хотілося б, щоб сіль-
ська медицина сягну-
ла такого рівня, як, 
приміром, наше Тер-
нопільське районне 
територіальне медич-
не об’єднання, і не 

нижче. Багато нині розмов про 
оптимізацію. Я у це поняття вкла-
даю не закриття закладів. Школи, 
ФАПи, бібліотеки, клуби, музичні 
школи в селі потрібні. Адже є там 
кому працювати і є кому ці заклади 
відвідувати. Маємо багато працю-
вати, щоб наш район був інвести-
ційно привабливим. Тоді і кошти 
з’являться. А ми маємо забезпечи-
ти роботою своїх людей. Усі за 
кордон не виїдуть. Треба і в Україні 
комусь жити. 

— Чи останні події в нашій 
державі торкнулися Вас особис-
то? Чи допомагаєте нашим вої-
нам АТО?

— Напряму. Мій двоюрідний 
брат жив з родиною у Донецьку. 
Він не сприйняв ні так звану ДНР, 
ні російську агресію. З ним стався 
інфаркт, який у 52 роки звів його 
до могили. Ми забрали його дру-
жину з дітьми до себе, допомагає-
мо їй, турбуємось, підтримуємо. 
Також перераховую свої кошти в 
АТО, бо вважаю нашу боротьбу 
справедливою.

— Чому обрали професію 
лікаря-стоматолога?

— Мої рідні вважають, що це 
професія мене обрала. Судіть самі.  
Протягом тижня  отримав повідо-
млення про вступ до вузу та пові-
стку до армії. А тоді українців бра-
ли лише в Афганістан. Тільки тому, 
що мене зарахували на навчання 
швидше, ніж отримав повідомлен-
ня з військкомату, я став лікарем. 
Якби не цей факт, моя доля могла 
б повернути зовсім в протилежний 
бік.

— Багатьом нині лікувати зу-
би не по кишені. Чи можна орга-
нізувати своє життя так, щоб 
менше відвідувати стоматоло-
га?

— (усміхається – ред.) Загалом, 
так. Якщо за зубами навчитись до-
глядати з дитинства, подружитись 

з гігієною ротової по-
рожнини, то можна до 
мінімуму скоротити ві-
зити до стоматолога, 
які не лише не по ки-
шені, як ви сказали, а 
багатьом просто не-
приємні. Треба навчи-
тись два рази на день 
правильно чистити зу-
би, протягом дня спо-
ліскувати рот після їжі. 
Про своє здоров’я тре-
ба елементарно піклу-
ватись. 

Якщо, як кажуть, вже 
“запустили” зуби, їх 
треба негайно виліку-
вати, а потім регуляр-
но, хоч раз на рік чи 
півроку, перевірятись. 
Адже перевірка – без-
коштовна. Якщо вагітні 
жінки щодва місяці пе-
ревіряють стан своєї 
ротової порожнини у 
стоматолога, це дає їм 

можливість зберегти зу-
би. Ми говорили з вами 
про дороги. От подібно і 

тут – хто дбає, той менше витра-
чає.

— А у стоматологів болять зу-
би?

— (усміхається – ред.) Як і у 
всіх. Серед моїх пацієнтів – друзі-
стоматологи. Я так само лікуюсь у 
них, якщо вже щось станеться з 
моїми зубами.

— Що Вас цікавить, окрім Ва-
шого фаху?

— Люблю риболовлю. Часом 
мені в цьому таланило. Витягував з 
води лящів, щук, коропів вагою від 
трьох до п’яти кілограмів. Хоч на 
декілька днів  у році стараюсь ви-
їжджати з сім’єю на літній відпочи-
нок. Для себе особисто відкрив 
Бакоту на Дністровському водо-
спаді. Тут клімат, як у Ялті. Усім 
дуже рекомендую.

— Чи вірите Ви в дива? Чи бу-
вали з Вами випадки, які з точки 
зору матеріалізму пояснити 
важко?

— Не знаю навіть, як відповісти. 
Дива часто роблю власними рука-
ми. У щось таке надприродне не 
особливо вірю, але життя навчило 
– якщо два рази щось не вийшло, 
значить, треба це покинути, а бра-
тись за щось інше. 

— Якби Ви знайшли або ви-
грали у лотерею мільйон, або й 
більше, що б Ви з цим зроби-
ли?

— У таку удачу для себе не вірю. 
Мільйони не знаходять, їх заробля-
ють. Вірю і знаю, що такі гроші 
можна заробити чесним шляхом. 
Щоб офіційно заробити мільйон, я 
наприклад, на 23 роки забув про 
відпустку.

— Мені було цікаво з Вами 
спілкуватися, Ігоре Павловичу, 
дякую за розмову.  

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Ігор Мигдаль:  
“Я за те, щоб в Україні було 

більше заможних людей”

Ігор Мигдаль з дружиною Тетяною, сином Богданом,  
дочкою Світланою, зятем Олегом, онуками Назарієм і Захаром.

Депутат Тернопільської районної ради  
від партії “Громадянська позиція”, голова  

постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
сім’ї, материнства і дитинства, туризму,  

фізкультури і спорту Ігор Мигдаль.

Передплачуйте газету “Подільське 
слово” в електронній версії

Відтепер читачі газети “Подільське слово” можуть оформити  
передплату нашого видання в електронній версії.

Для цього необхідно надіслати на електронну адресу редакції: 
podilske_slovo@ukr.net інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові 
або назва організації чи  підприємства, контактний телефон,  вказати 
електронну адресу для направлення рахунку на оплату вартості перед-
плати електронної версії газети). За допомогою мобільного телефону,  
комп’ютера чи планшета читайте газету в будь-який зручний для Вас час 
і в будь-якому місці.

Ціна на електронну версію газети “Подільське слово” для населення: 
на 6 місяців — 31,15 грн.; на 12 місяців — 61,70 грн. Для  
організацій: на 6 місяців — 37,15 грн.; на 12 місяців — 73,70 грн.

Анонс ●

Ірина ЮРКО.

14 грудня відбулося чергове 
судове засідання щодо роз-
гляду “справи Ігоря Вардин-
ця”. Засідання знову відбу-
лося у форматі трикутника: 
суддя-прокурор-адвокат у 
присутності працівників Тер-
нопільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання, представників 
громадськості, журналістів. 

Слідчий суддя Тернопільського 
міськрайонного суду Лариса Делі-
катна, розпочинаючи судове засі-
дання, повідомила, що судом було 
направлено запит у медичну уста-
нову, де перебуває підозрюваний 
у кримінальній справі Ігор Варди-
нець, з приводу з’ясування можли-
вості чи неможливості проведення 
з ним слідчих дій і участі в судово-
му засіданні, щодо стану його 
здоров’я та орієнтовного терміну, 
необхідного для лікування. “На 
адресу суду надійшла відповідь із 
“Дорожньої клінічної лікарні №1” в 
м. Київ про те, що Ігор Вардинець 
знаходиться на активному етапі 
терапії, у зв’язку з цим йому не 
рекомендується покидати відді-
лення, брати участь у судових за-
сіданнях щодо слідчих та процесу-
альних дій. Приблизний термін 
терапії під час стаціонарного ліку-
вання може тривати від трьох до 
шести тижнів”, — зазначила слід-
чий суддя. 

Як зазначив адвокат Ігоря Вар-
динця Олег Шрам, після 8 грудня у 
Ігоря Вардинця знову погіршився 
стан здоров’я. Станом на 11 груд-
ня 2015 року він перебував на ста-
ціонарному лікуванні у палаті відді-
лення реанімації інтенсивної тера-
пії Київської міської клінічної лікар-
ні №1. “Станом на зараз Ігор Сте-
панович не може брати участь у 
судових засіданнях, — сказав Олег 
Шрам. — Документи про стан 
здоров’я були передані у клініку ім. 
Роберта Боша міста Штутгарт (Ні-
меччина), в якій Ігорю Вардинцю 
рекомендовано невідкладну опе-
рацію ще навесні ц. р. За резуль-
татами дослідження діагнозу Ігоря 
Вардинця фахівці цього лікуваль-
ного закладу у своєму висновку 
від 9 грудня ц. р. повідомили про 
необхідність екстреної операції з 
аортокоронарного шунтування. На 
необхідності вирішення питання 
щодо проведення операції на сер-
ці Ігоря Вардинця неодноразово 
наголошувалося і у висновках на-
ціонального наукового центру “Ін-

ститут кардіології ім. академіка М. 
Стражеска”, де Ігор Вардинець пе-
ребував до 6 листопада 2015 р. 
Враховуючи тяжкість перебігу за-
хворювання, Ігорю Вардинцю не 
рекомендовані будь-які психо-
емоційні та фізичні навантаження. 
Участь у слідчих діях та судових 
засіданнях, процесуальних діях 
впродовж стаціонарного, амбула-
торного та санаторного лікування 
неможлива. Адвокат Олег Шрам 
звернувся з проханням до суду 
відмовити у задоволенні клопотан-
ня сторони обвинувачення щодо 
застосування запобіжного заходу 
до Ігоря Вардинця або залишити 
клопотання без розгляду.  

Суддя Лариса Делікатна зазна-
чила, що згідно з вимогами 
Кримінально-процесуального ко-
дексу України, будь-які клопотання 
розглядаються з обов’язковою 
участю підозрюваного. “З ураху-
ванням думки сторони обвинува-
чення та сторони захисту слідчий 
суддя постановляє ухвалу про від-
кладення судового розгляду кло-
потання про застосування до під-
озрюваного Ігоря Вардинця запо-
біжного заходу в вигляді тримання 
під вартою у зв’язку із неявкою на 
судове засідання підозрюваного”, 
— постановила суддя Лариса Делі-
катна. 

— З квітня ц. р. Тернопільським 
міськрайонним судом розгляда-
ється клопотання про застосуван-
ня запобіжного заходу щодо Ігоря 
Вардинця, — сказав, звертаючись 
до судді, Олег Шрам. — Такий три-
валий розгляд клопотання супер-
ечить вимогам Кримінального про-
цесуального кодексу України, пе-
решкоджає Ігорю Вардинцю про-
вести необхідне лікування. У 
зв’язку з цим Ігор Вардинець по-
дав скаргу в Вищу кваліфікаційну 
комісію суддів України, у якій за-
значив про порушення строків 
розгляду клопотання сторони об-
винувачення, що є підставою для 
притягнення судді до дисциплінар-
ної відповідальності. З огляду на 
те, що ця скарга може впливати на 
об’єктивність цього складу суду на 
прийняття законного рішення у 
кримінальному провадженні щодо 
Ігоря Вардинця, є всі підстави для 
відводу у цьому кримінальному 
провадженні слідчого судді Лари-
си Делікатної. 

За словами адвоката, про на-
ступні засідання суду у справі Іго-
ря Вардинця буде відомо після 
вирішення питання про відвід суд-
ді, яке заплановано на 21 грудня 
2015.

Суд і гуманність
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Серед переможців районного 
етапу конкурсу “Вчитель року — 
2016” троє педагогів Довжанків-
ської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів — Марія Долішна (но-
мінація “Історія”), керівник Терно-
пільського районного методично-
го об’єднання керівників гуртків 
військово-патріотичного вихован-
ня, вчитель-методист Віталій Тер-
лецький (“Захист Вітчизни”) і най-
молодший переможець — 
29-річний Микола Білий (“Матема-
тика”). В номінації “Англійська мо-
ва” перемогу здобула вчитель ви-
щої категорії НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія 
імені Степана Балея” Ольга Дя-
ченко.

Начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль наго-
родив переможців конкурсу гра-
мотами і відзначив преміями, го-

лова Тернопільської районної ор-
ганізації профспілки працівників 
освіти Ігор Ракочий вручив учас-
никам “Учителя року — 2016” гро-
шові винагороди. З вітальним сло-
вом і побажаннями натхнення, 
терпіння і творчих здобутків до пе-
дагогів звернулися директор 
Мишковицької школи Андрій Чер-
нець і члени журі.    

— Педагоги показали високий 
фаховий рівень і креативність, — 
зазначила завідувач Тернопіль-
ського районного методичного 
кабінету Галина Кубелко. — Для 
кожного з них школа — це життя, 
вчителювання — невтомна праця, 
що потребує постійного вдоско-
налення. Матеріали переможців, 
які продемонстрували нетради-
ційне мислення, оригінальність 
підходів до навчально-виховного 
процесу, розмістили на сайті Тер-
нопільського РМК. З 21 грудня по 
12 січня відбудеться відбірний 
етап обласного конкурсу “Вчи-

тель року — 2016”, 24-25 січня — 
очний. За останні 5 років пере-
можцями обласного етапу “Вчи-
теля року” стали 4 педагогів Тер-
нопільського району. В 2012 році 
вчитель англійської мови Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана 
Солодка перемогла на всеукраїн-
ському етапі цього конкурсу, за 
що їй присвоєно звання “Заслу-
жений вчитель України”. За-
ступник директора з навчально-
виховної роботи Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
Ярослава Стецька, вчителька 
інформатики Оксана Комар-
ницька посіла друге місце. Кон-
курс “Учитель року” формує 
компетентного педагога. Щоб 
залучити до участі більше вчи-
телів, підвищити рівень конку-
ренції, вдосконалюємо систему 
стимулів. Виносимо на розгляд 
сесії Тернопільської районної ра-
ди проект програми підтримки 
обдарованої молоді Тернопіль-

ського району і їх наставників на 
2016-2018 роки, орієнтовний об-
сяг фінансування якої становить 
близько 200 тисяч гривень. Згід-
но з цією програмою, для вчите-
лів та учнів, які показуватимуть 
високі результати, передбачено 
премії та іменні стипендії. Окре-
мим підпунктом програми є від-
значення новаторської діяльнос-
ті педагогічних працівників од-
норазовими преміями в рамках 
конкурсу “Вчитель року”. До кін-
ця грудня за спонсорські кошти 
плануємо відзначити 78 пере-
можців районних конкурсів і 
предметних олімпіад. Відзначає-
мо творчу молодь під час фести-
валю “Майбутнє України”, який 
відбувається щорічно у травні-
червні. Влада повинна зробити 
крок назустріч талантам, адже 
підтримуючи творчих учителів, ми 
підтримуємо творчих дітей, які в 
майбутньому формуватимуть іс-
торію України.

Учасники, члени журі та організатори районного етапу конкурсу “Вчитель року — 2016”  
із начальником відділу освіти Тернопільської РДА Василем Цалем (у центрі), завідуючою РМК  

Галиною Кубелко (друга справа), директором Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрієм Чернецем (крайній справа). 

Вчитель року

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

19 грудня, в День святого 
Миколая, 80-річчя відзнача-
тиме настоятель церкви свя-
тих апостолів Петра і Павла в 
селі Лозова Тернопільського 
району Михайло Павко.

Народився отець Михайло 
1935 року в селі Вилок Великий 
Саноцького повіту (Польща) в се-
лянській сім’ї Федора і Мокрини 
Павків. У травні 1946 року разом 
із батьками переїхав в Оліїв Збо-
рівського району на Тернопіль-
щині. На початку 1950-их років, 
навчаючись у місцевій школі, хло-
пець став зв’язковим УПА. 

— З повстанцями мене позна-
йомив Михайло Дармопук, який 
очолював Організацію молоді 
українського товариства, — роз-
повідає отець Михайло. — Зазда-
легідь домовилися про зустріч. 
Довелося йти вночі за 9 кіломе-
трів від дому, щоб ніхто з рідних 
не знав. Переховувалися в лісі. Я 
усвідомлював, що доведеться ри-
зикувати життям, але не можна 
було віддавати чужинцям рідну 
землю. За те, що відмовлявся бу-
ти комсомольцем, мене хотіли 
виключити зі школи. Провідник 
осередку УПА, з яким я співпра-
цював, порадив піти в комсо-
мольську організацію, щоб закін-
чити навчання, але ніколи не зра-
джувати української нації. Отож, в 
одній кишені в мене був комсо-
мольський квиток, в іншій — на-
ціоналістичні листівки, які розпо-
всюджував у селі. 

Повстанцям доводилося при-
ховувати свою діяльність від рід-
них і побратимів, адже кагебісти 
влаштовували так звані “провока-
ційні криївки”, де під виглядом 
“упівців” отримували таємну ін-
формацію. В ніч із 5 на 6 лютого 
1953 року Михайла Павка зааре-
штували і вивезли в Заложці Збо-
рівського району. Це село тоді 
було районним центром. Слідчі 
допитували жорстоко, до непри-
томності били терновою пали-
цею. Юнака тримали в ізоляції 
три дні, потім уночі вивезли до 
Зборова. Військовий трибунал 
засудив його до 25 років 
ув’язнення і 5 років позбавлення 
права виїжджати за межі країни. 
Через 9 місяців із часу відкриття 
справи через недоведеність вини 

хлопця звільнили.
Після цього Михайло Павко по-

вернувся в рідний Оліїв. Працю-
вав у колективному господарстві, 
їздив на заробітки в Одеську об-
ласть, заочно закінчив десятий 
клас. У 1959 році вступив у Во-
линську духовну семінарію в місті 
Луцьку. 1963 року, після закінчен-
ня семінарії, отримав парафію в 
селі Пилатківці на Борщівщині. 
Першу літургію відправив 19 груд-
ня, на свій день народження. На-
вчаючись заочно 6 років у Мос-
ковській духовній академії, Ми-
хайло Павко захистив дисертацію 
на звання кандидата богослов-
ських наук. 11 років служив у Пи-
латківцях, 14 років — у Ласківцях 
на Теребовлянщині, рік — у селі 
Ладичин поблизу Микулинців, 

1990 року переїхав у Шляхтинці. 
Деякий час викладав у Тернопіль-
ській вищій духовній семінарії 
імені кардинала Йосифа Сліпого 
патрологію — науку, яка вивчає 
життя і писання правовірних цер-
ковних отців. На початку 90-их 
років Михайло Павко з благосло-
вення архієпископа Володимира 
Стернюка перейшов у лоно греко-
католицької церкви. 

Сьогодні отець Михайло меш-
кає у Гаях Гречинських Тернопіль-
ського району разом із дружиною 
Ярославою. Дочка Ольга працює у 
Львові стоматологом, син Воло-
димир помер у ранньому віці. Свя-
щеник має в домашній бібліотеці 
близько півтисячі книжок на релі-
гійну і світську тематику — зде-
більшого видання, які в радянські 
часи були заборонені. Михайло 
Павко записав спогади про часи 
діяльності УПА на території Терно-
пільщини і шукає мецената, який 
би допоміг їх видати. 

— Революція Гідності і війна на 
Донбасі об’єднали українців, — 
переконаний отець Михайло. — 
Ми відчули себе єдиною, само-
достатньою нацією. Крім чужин-
ця, який окупував нашу терито-
рію, Україну роз’їдає зсередини 
внутрішній ворог — корупція. По-
трібно бути сумлінними христия-
нами і відданими патріотами, щоб 
розбудовувати соборну Україну.

Громада села Лозова, колек-
тив СТОВ “Дружба” щиро вітають 
отця Михайла Павка з ювілеєм, 
бажають міцного здоров’я, щастя 
і поваги від людей. Редакція газе-
ти “Подільське слово” приєдну-
ється до привітань.

Духовні цінності ●

Його любов до Бога й України

Настоятель храму Петра і Павла села  
Лозова Тернопільського району о. Михайло Павко.

Кандидати  
на посаду 

Чистилівського 
сільського 

голови
1. Івасечко Василь Степано-

вич, 4.11.1962 р., керівник 
гуртка художньої самодіяльнос-
ті, проживає в с. Великий Гли-
бочок, освіта середня спеці-
альна.

2. Левицька Людмила Васи-
лівна, 7.01. 1973 р., головний 
спеціаліст Державної казначей-
ської служби в Тернопільській 
області, проживає в с. Чисти-
лів, освіта вища.

3. Ткачук Діана Анатоліївна, 
5.09. 1985 р., завідуюча секто-
ром РАЦС обласного управлін-
ня юстиції, проживає в м. Тер-
нопіль, освіта вища.

4. Бица Олег Орестович, 
8.08.1957 р., директор с/г ТОВ 
“Україна”, проживає в м. Тер-
нопіль, освіта вища.

5. Полотнянко Ігор Микола-
йович, 8.05.1973 р., тимчасово 
не працює, проживає в с. Чис-
тилів, освіта вища.

Вибори-2015 ●

Оголошення, надруковане у 
газеті “Подільське слово” № 49 
від 11 грудня 2015 року щодо 
конкурсу на заміщення вакант-
ної посади спеціаліста землев-
порядника Великоберезовиць-
кої селищної ради, вважати 
недійсним. 

Великоберезовицький 
селищний голова  

І. І. КОСТИК.

Тернопільська 
обласна рада 

схвалила 
перспективний план 

формування 
територій громад 

області
Депутати Тернопільської облас-

ної ради схвалили перспективний 
план формування територій громад 
області, до якого увійшли 26 
об’єднаних громад. Це ті громади, в 
яких 25 жовтня вже відбулися перші 
місцеві вибори. 

“Разом з тим, процес триває, і 
надалі до плану включатимуться но-
востворені громади”, — сказав Во-
лодимир Харченко, директор де-
партаменту архітектури, житлово-
комунального господарства, будів-
ництва та енергозбереження Тер-
нопільської облдержадміністрації.

Схвалення перспективного пла-
ну дає змогу об’єднаним громадам, 
відповідно до чинного законодав-
ства, вже з наступного року пере-
йти на прямі міжбюджетні  
відносини з Державним бюджетом. 

Як  відомо, найбільше об’єднаних 
територіальних громад, в яких 25 
жовтня 2015 року пройшли перші 
місцеві вибори, налічує саме Терно-
пільська область.

Уряд затвердив 
перспективний план 

формування 
територій громад 

Тернопільської 
області

Кабінет Міністрів України затвер-
див перспективний план формуван-
ня територій громад Тернопільської 
області. Згідно з рішенням Уряду, у 
Тернопільській області буде створе-
но 26 спроможних (об’єднаних) те-
риторіальних громад, в складі яких 
об’єдналось 167 місцевих рад базо-
вого рівня.

Відповідне розпорядження Кабі-
нету міністрів Укарїни розроблено 
Мінрегіоном відповідно до вимог 
Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” 
та на основі рішення Тернопільської 
обласної ради.

Тернопільській ОДА доручено 
завершити роботу щодо підготовки 
пропозицій про внесення змін до 
перспективних планів формування 
територій громад областей та вине-
сти їх на розгляд Кабінету Міністрів 
України.

На поверхах влади ●
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Микола Степанович Ми-
хальчишин народився 
10 вересня 1968 року в 
селі Петриків Тернопіль-
ського району. За фа-
хом — інженер-механік. 
Після закінчення Терно-
пільського приладобу-
дівного інституту викла-
дав на кафедрі “Зварю-
вання” Тернопільського 
національного технічно-
го університету ім. Івана 
Пулюя. Здобув ще дві 
вищі освіти — економіч-
ну та землевпорядну. 
Займався підприєм-
ницькою діяльністю. З 
2006 року — на держав-
ній службі. Працював на 
різних посадах в управ-
лінні Держкомзему в 
Тернопільському райо-
ні. Нині — завідувач сек-
тору Державного зе-
мельного кадастру 
управління Держгеока-
дастру у Тернопільсько-
му районі. Одружений. 
На виборах депутатів 
до Тернопільської ра-
йонної ради балотував-
ся за поданням Ради-
кальної партії Олега Ляшка 
та набрав найбільшу у районі 
серед кандидатів у депутати 
кількість голосів — 709.

— Миколо Степановичу, це 
Ваша друга каденція як депута-
та Тернопільської районної ра-
ди. Чому прийшли у політику?

— Ніколи собі не ставив такої 
мети, як ви висловились. Для мене 
політика — це допомагати людям. 
Нічого іншого ні за час моєї першої 
каденції, ні нині робити не планую. 
Найболючіша та найактуальніша 
тема для кожного, хто живе в селі, 
— земля. За час депутатства у Тер-
нопільській районній раді займався 
(і продовжую це робити) прийо-
мом громадян щодо переоформ-
лення спадщини на земельні паї, 
відновлення меж присадибних та 
дачних ділянок, відновлення втра-
чених державних актів на право 
власності на землю, присвоєння 
кадастрових номерів земельним 
ділянкам, підготовка документів 
для успадкування, продажу та да-
рування земельних ділянок. А нині 
ще й допомагаю бійцям АТО в 
оформленні документів на земель-
ні ділянки. І, звичайно, виконую 
свої посадові обов’язки.  А участь і 
перемогу на виборах за поданням 
Радикальної партії Олега Ляшка 
розглядаю не як політичну кар’єру, 
як можливість, враховуючи трудо-
вий досвід, впливати на вирішення 
проблем та захист інтересів грома-
ди. Розумію, що, як депутат, за-
йматимусь не лише земельними 
питаннями. Пріоритетом у кожній 
роботі вважаю відкритість, закон-
ність, рівність.

— Яке  у нашій державі, на 
Вашу думку, найбільше зло?

— Корупція!
— А який вихід?
— На мою думку, простий. По-

чати потрібно із так званих “діа-
мантових” прокурорів. А все інше 

відпаде поступово. Олігархи, кла-
ни... Усе тримається на вседозво-
леності, брехні. Наш лагідний, пра-
цьовитий і наділений Богом обда-
руваннями народ це подолає. І як 
бачите, це лише просто сказано. А 
на ділі — зубожіння народу, і, що 
найгірше, війна на сході України з 
великими людськими втратами. 

— Нині у Тернопільській ра-
йонній раді 36 депутатів замість 
80, як було раніше. Це добре чи 
погано?

— Дуже добре. Буде легше до-
мовитись, простіше і швидше. Це 
моя особиста думка. Дуже пова-
жаю усіх депутатів, яким виборці 
Тернопільського району довірили 
представляти їх інтереси.  У район-
ній раді хороша команда. Думаю, 
виборці з часом це відчують. Адже 
прийшли молоді люди. А молодь 
приносить переміни. Звичайно ж, 
на краще.

— З досвіду знаю, що у Пе-
трикові завжди існувала про-
блема з вивезенням сміття. Лю-
ди скаржились, що з міста ви-
возять відходи та викидають їх у 
селі.

— Нині ця проблема вирішена. 
Крім всього іншого, сьогодні дуже 
актуальна тема — дороги. Все, що 
від мене залежить, буду в цьому 
питанні, як кажуть, “пробивати”. 
Якщо дуже дорого зробити одразу 
все, то хоч трохи, але робити, при-
чому, якісно.

— Незважаючи на сучасне 
технічне забезпечення, 
комп’ютеризацію, у кожній ро-
боті ще дуже багато паперів.

— Папери потрібні як докумен-
ти. Все інше — бюрократія.

— Ви особисто якось з нею 
боретесь?

— (усміхається — ред.) Якщо до 
мене звертається людина, я, ви-
слухавши її, вимальовую схему, 
яка буде для неї найоптимальні-
шою, щоб поменше ходити по ін-
станціях.

— Не таємниця, що 
деякі українські висо-
копосадовці, вико-
ристовуючи своє ста-
новище, стали вели-
кими землевласника-
ми.

— У Біблії є такі сло-
ва: “Усе таємне стане 
явним”. Так і тут. Скоро 
усі в інтернеті зможуть 
побачити цю інформа-
цію та зробити певні 
висновки. Мені особис-
то дуже їх жаль, осо-
бливо їх дітей та онуків. 
Не впевнений, що вони 
захочуть ті гектари са-
мотужки обробляти. 
Щоб з часом продати 
або переоформити до-
кументи на землю, по-
трібні будуть дуже ве-
ликі кошти. Та і не ко-
жен зможе винести 
вселюдський осуд сто-
совно тих, хто у час ві-
йни став власниками 
кількагектарних площ.

— А Ви особисто, 
будучи, як кажуть, при 
“ділі”, змогли стати 
хоч маленьким зе-

мельним магнатом?
— Однозначно, ні.
— Ви зять народного артиста 

України, популярного драматич-
ного актора Володимира Ячмін-
ського.  Отже, театр у вашому 
житті займає важливу роль?

— Театр повинна любити кожна 
людина, яка себе поважає. Це ду-
ховність, висока культура, гарне 
проведення вільного часу. Моя 
дружина Оксана Володимирівна 
також працює у Тернопільському 
академічному обласному драма-
тичному театрі ім. Тараса Шевчен-
ка. У нас в гостях бувають відомі  
артисти, зокрема Федір Стригун 
— геніальний актор, головний ре-
жисер Львівського національного 
академічного українського  драма-
тично театру ім. Марії Заньковець-
кої, талановиті актори Борис Реп-
ка, В’ячеслав Хім’як, Ігор Сачко.  
Намагаємось не пропустити жод-
ної  прем’єри у Тернопільському 
драмтеатрі. 

— А вільного часу у Вас бага-
то?

— Тепер уже ні.
— Чому?
— Бо недавно народилась онуч-

ка Софія. Стільки приємних  клопо-
тів з нею! Намагаємось допомогти 
дочці хоч трохи їх зменшити.

— А Вам ніколи не хотілося 
мати сина?

— Мені донечка подобається. 
Дівчаток, на мою думку, легше ви-
ховувати.

— Онука Вам не хочеться?
— (щиро усміхається — ред.) А 

це вже питання не до мене.
— Відпочинок на природі лю-

бите?
— Село Петриків — найкраще 

місце для мене. Люблю свій дім, 
сім’ю. Я домашня людина. А шаш-
лики і рибну юшку для рідних та 
друзів готую тільки я.  

Розмовляла Галина ЮРСА.

Микола Михальчишин:  
“Папери потрібні як документи. 

Все інше — бюрократія”

Завідувач сектору Державного земельного  
кадастру управління Держгеокадастру  

у Тернопільському районі, депутат Тернопільської 
районної ради Микола Михальчишин.

Директор департаменту 
сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту Терно-
пільської ОДА Віктор Ма-
цикур вручив посвідчення 
“Майстра спорту України” 
з легкої атлетики пред-
ставниці Інваспорту Ользі 
Зазуляк із села Настасів 
Тернопільського району. 
Дівчина першою серед жі-
нок Тернопільщини отри-
мала таке спортивне зван-
ня у літніх Паралімпійських 
видах спорту.

Більше п’яти років Ольга за-
ймається легкою атлетикою під 
керівництвом тренера Івана Са-
лука. Спортивний шлях розпо-
чала у ДЮСШ Тернопільського 
району. Змагалася у різних бі-
гових, здебільшого спринтер-

ських дисциплінах “королеви 
спорту”. Неодноразово ставала 
чемпіонкою та призеркою чем-
піонатів України серед спортс-
менів з особливими потребами. 
Останнім часом Ольга освоїла 
технічні види — стрибки у до-
вжину та потрійний стрибок. Як 
виявилося, саме стрибки стали 
найбільш вдалими для її спор-
тивної кар’єри. На цьогорічному 
чемпіонаті України у Кіровограді 
наша атлетка виконала май-
стерський норматив у стрибках 
у довжину, в потрійному стриб-
ку — в усіх шести спробах.

За підсумками виступів Ольгу 
Зазуляк включено в списки кан-
дидатів у збірну України. 
Спортсменка продовжує актив-
но тренуватися та готуватися до 
міжнародних змагань. Бажаємо 
їй успіхів!

Легкоатлетка  
з Настасова Ольга 

Зазуляк стала майстром 
спорту України

Легкоатлетка з села Настасів Тернопільського району  
Ольга Зазуляк із тренером Іваном Салуком (зліва)  

і директором департаменту сім’ї, молоді, фізичної культури 
та спорту Тернопільської ОДА Віктором Мацикуром.

Поштові скриньки, встанов-
лені в житлових будинках, 
не завжди можуть вмістити 
в себе всю вхідну корес-
понденцію. До того ж, до 
таких скриньок мають до-
ступ розповсюджувачі ре-
кламних послуг, а отже 
складно гарантувати без-
печність зберігання пошто-
вих відправлень. Саме тому 
Укрпошта пропонує уні-
кальну послугу користуван-
ня абонементними скринь-
ками. 

Абонементні скриньки вста-
новлюють у операційних залах 
об’єктів поштового зв’язку для 
зручного отримання адресатами 
поштових відправлень, періо-
дичних видань, поштових пере-
казів тощо. 

Взяти у користування таку 
скриньку у найближчому об’єкті 
поштового зв’язку може як фізич-
на, так і юридична особа. Для 
цього до відділення клієнт пови-
нен надати пакет необхідних до-
кументів. Фізична особа — заяву, 
юридична особа — заяву із визна-
ченими реквізитами та підписа-
ний договір (з даними про дер-
жавну реєстрацію, банківськими 
реквізитами). Обов’язково слід 
зазначити строк надання абоне-
ментної скриньки у користування. 
Після оплати послуги клієнт отри-
мує ключ від абонементної 
скриньки. 

Користуватися одною скринь-
кою може лише чітко визначена 
особа, але один клієнт може ма-
ти кілька скриньок. 

Якщо абонент відмовився від 
оренди або строк користування 
абонементною скринькою закін-
чився, вона може надаватися в 
користування іншому абонентові 
не раніше, ніж через місяць. По-
штові відправлення, перекази, 
що йому надходять, повертають-
ся за зворотною адресою, а у 
разі відсутності зворотної адре-
си зберігаються об’єктом по-
штового зв’язку протягом визна-
ченого законодавством строку. 

Абонементні скриньки є захи-
щеними, кожна з них має індиві-
дуальний замок, а поштові від-
правлення вкладаються до неї за 
допомогою відчинення загальної 
секції, а не кожної скриньки 
окремо. Слід зауважити, будь-які 
особисті речі клієнтів зберігати в 
скриньці заборонено. Клієнт має 
змогу не розголошувати свою 
адресу, адже всі відправлення 
доставляються на адресу абоне-
ментної скриньки. 

Для фізичних осіб оренда 
абонементної скриньки на мі-
сяць коштує всього 10 грн. (без 
ПДВ). Для юридичних осіб орен-
да скриньки буде коштувати 45 
грн. та 65 грн. відповідно. 

 
Адміністрація ТД УДППЗ 

“Укрпошта”.

Збирайте 
кореспонденцію  

в абонементну скриньку

Корисно знати ●

Сучасний ринок праці відо-
бражає  політичні та 
соціально-економічні проце-
си, що відбуваються в дер-
жаві. 

Один із напрямків діяльності 
служби зайнятості в теперішніх 
умовах — сприяння демобілізова-
ним військовослужбовцям та учас-
никам АТО в адаптації до мирного 
життя. Перспектива стати підпри-
ємцями завжди цікавить молодих 
людей, адже власний бізнес — це 
шлях до фінансової стабільності та 
впевненості у завтрашньому дні.

Одним з позитивних прикладів 
допомоги Тернопільського місь-

крайонного центру зайнятості у 
професійній самореалізації та від-
критті власної справи колишньому 
воїну є історія успіху Володимира 
Пиндуса з села Костянтинівка Тер-
нопільського району. 

Вразила його фраза: “Немає 
нічого кращого, як працювати на 
самого себе”. Для реалізації заду-
маного Володимир Іванович за 
сприяння центру зайнятості прой-
шов навчання за напрямком “Ме-
неджмент малого підприємни-
цтва”. 

“Оскільки я проживаю у сіль-
ській місцевості, маю трактор, у 
власності — 1 га землі, вирішив 
займатись вирощуванням і реалі-

зацією сільськогосподарської 
продукції, а саме: червоного бу-
ряка, моркви, капусти та інших 
овочів. Захистивши відповідний 
бізнес-план та отримавши одно-
разову виплату допомоги по без-
робіттю для організації підприєм-
ницької діяльності, почав працю-
вати як приватний підприємець. 
На отримані від служби зайнятос-
ті кошти взяв 2 га землі в оренду 
у односельчан, — розповів Воло-
димир Пиндус. — Поки що не 
шкодую, що вирішив працювати 
самостійно. Маю багато планів, 
хочу бути одним з тих фермерів, 
які вирощують екологічно чисту, 
якісну продукцію”.

Зайнятість ●

Демобілізований  
учасник АТО став фермером



Програма телепередачП’ятниця, 18 грудня 2015 року

21 грудня
Понеділок 

22 грудня
ВіВторок

23 грудня
середа

24 грудня
ЧетВер

25 грудня
П’ятниця

26 грудня
субота

27 грудня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.55,
         22.50, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Уряд на зв’язку з громадянами.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
12.00 “План на завтра” з А. Рiнгiс.
12.30, 20.30 Зроблено в Європi.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 М/ф.
15.10 Х/ф “Полковнику нiхто не пише”.
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Реформуючи Україну.
19.45 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
20.00 Перша шпальта.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок з 
“1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”.
07.35 “Маша i Ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”.
13.45 Мелодрама “Однолюби”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Мелодрама “Заборонене кохання”.
20.30 “ЧистоNEWS”.
21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
22.00 “ГРОШI”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Драма “Викрадений син:
         iсторiя Тiффанi Рубiн”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Розумниця, красуня”.
13.45, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
22.45 Т/с “Двадцять рокiв без любовi”. (2).
00.45 Х/ф “Солдати невдачi”.

TV-4
06.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 
        Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує.
07.40 “Євромакс”.
08.10 Вiкно в Америку.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00, 0.15 Час-Tайм.
09.30 “Справжня цiна”.
09.45 “Про нас”.
10.00 Т/с “Чужi грiхи”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10, Хiт-парад.
14.00, Х/ф “З тобою та без тебе”.
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
17.00 “Унiкальна Україна”.
17.30 “Гал-клiп”.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй.
20.40 Дiм книги.
21.30 “Сiльський календар”.
22.35 Х/ф “Лiнiя смертi”.

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.35 Факти тижня.
08.35 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром
         України.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки.
10.15 Т/с «Путьова країна».
11.30 Дивитись усiм!
11.50, 13.20, 16.10 Х/ф «Володар 
        персня. Двi вежi».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.25 Х/ф «Термiнатор-3. 
         Повстання машин».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.25 Х/ф «Конан-варвар». (2).
02.45 Х/ф «Головний пiдозрюваний». (2).

стб
05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.45 “Все буде смачно!”
08.40 “Зiркове життя. 
        Правила вдалого розлучення”.
09.35 “Зiркове життя. 
        Пробачити зрадника”.
10.30 “Битва екстрасенсiв-15”.
12.40 “Танцюють всi!-6”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.48 “Хата на тата”.
23.18 “Детектор брехнi-7”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Х/ф “Iндiана Джонс 
       i останнiй хрестовий похiд”.
13.40 Х/ф “Iндiана Джонс 
        i Королiвство кришталевого черепа”.
16.05 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.10 Пристрастi за ревiзором.
23.25 Х/ф “Випробування весiллям”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1).
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1).
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс:
          Школа чарiвниць” (1).
11.00 Х/ф “Рапунцель” (1).
12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”. (1).
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Дива цивілізації”.
10.35 “Назбиране”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Скарби роду”.
13.00, 16.00, 19.00, 
        22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Мальовниче 
         Тернопілля”.
15.00 “Живе багатство України”.
15.20 “Тернопілля крізь роки”.
15.40 Муз. програма 
        “Мамина сорочка”.
15.55 Соціальна реклама.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Гра долі”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Випробуй на собі”.
18.00 “Творчий портрет”.
18.30 Д/Ф “Художник 
         Катерина Білокур”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “Золота провінція”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
05.50 10 хвилин 
        з Прем’єр-мiнiстром.
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з
            Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45, 2.50 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Другий шанс”. (2).
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Анка з Молдавiї”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Особливо 
         небезпечний”. (3).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.45, 22.50,
        23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
11.50 Перша студiя.
12.35 Д/с “Калiфорнiя наша”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 М/ф.
14.55 Фольк-music.
16.10 Подорожнi.
17.00 Д/ф “Чорнi лангури”.
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок
          з “1+1”.
07.35 “Маша i Ведмiдь”.
09.30, 10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-9”.
13.40 Мелодрама “Однолюби”.
15.45, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
17.15 Мелодрама “Заборонене 
        кохання”.
20.30 “ЧистоNEWS”.
22.00 “Новий iнспектор 
           Фреймут-3”.
00.00 Драма 
       “Побiчний ефект”.

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.30 Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 “Сiльський календар”.
08.05 “Духовнi роздуми”.
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй.
08.30 Переможний голос 
         вiруючого.
09.00, 0.15 Час-Tайм.
09.30, 17.00 “Унiкальна Україна”.
11.00 Пряма трансляцiя 
         архiєрейської лiтургiї з нагоди 
         Храмового празника 
         Непорочного зачаття
        Пресвятої Богородицi.
13.00, 16.10 Дитяча година.
14.00 Х/ф “Знову 18”.
17.30 “Школа домашнього комфорту”.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 Європа у фокусi.
20.30 “Євромакс”.
21.30 “Щоденник для батькiв”.
22.35 Х/ф “Дiти революцiї”.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Антизомбi.
11.10, 16.40 Т/с «Прокурори».
12.05, 13.20 Х/ф «Битва 
         титанiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40 Т/с «Код Костянтина».
15.40, 16.25 Патруль. 
         Самооборона.
17.35 Т/с «Путьова країна».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.25 Т/с «Володимирська, 15».
22.30 Т/с «На трьох».
23.30 Х/ф «Апокалiпсис”. (2).

стб
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Все буде смачно!”
08.45 Х/ф “Дiвчата”.
10.40 “Битва екстрасенсiв”.
12.05 “Танцюють всi!-6”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Кохана, 
          ми вбиваємо дiтей”.
00.00 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.20 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб 
           Квадратнi Штани”.
07.25 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродливою”.
19.00 Х/ф “Любов на островi”.
20.40 Х/ф “Турецька 
         для початкiвцiв”. (2).
22.50 Х/ф “Заручини жартома”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти
          черепашки нiндзя”. (1).
07.35 М/с “Чагiнгтон”. (1).
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
          Школа чарiвниць”. (1).
11.00 Х/ф “Бременськi музиканти”. (1).
12.10 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”. (1).
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “В об’єктиві ТТБ”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Випробуй на собі”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00,
          22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Скарби 
          музеїв Полтавщини”.
14.00 “Золота провінція”.
14.30 “Гра долі”.
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “Творчий портрет”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні 
          нашого краю”.
17.00 “Чернівці. 
          На полотні життя”.
17.30 “Легенди Запоріжжя”.
18.00 “Замки Тернопілля”.
18.15 “Своїми очима”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль 
         сьогодні”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Дива цивілізації”.
20.25 “Мальовниче 
          Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Шляхами Тараса”.
21.30 “Європа 
         очима українця”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.30 Х/ф “Волошки 
          для Василiси”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Анка з Молдавiї”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
           злочину Маямi-6”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 17.20, 
          22.50, 23.20 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 ДебатиPRO.
11.25 Реформуючи Україну.
11.45 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
12.00 Засiдання Кабiнету 
         Мiнiстрiв України.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.05 Музичне турне.
16.30 Д/ф “Замки Європи”.
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Т/с “Мафiоза”.
20.30 Вересень.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
          19.30, 23.15, 03.25 ТСН:
         “Телевiзiйна Служба Новин”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок
         з “1+1”.
07.35 “Маша i Ведмiдь”.
09.30, 10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-9”.
13.40 Мелодрама “Однолюби”.
15.45, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
17.15 Мелодрама “Заборонене кохання”.
20.30 “ЧистоNEWS”.
22.00 “Одруження наослiп”.
00.00 Мелодрама “Гiрке кохання”.

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.35 
        Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 Європа у фокусi.
08.00 “Євромакс”.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00, 0.15 Час-Tайм.
09.30, 17.00 “Унiкальна Україна”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 “Гал-клiп”.
12.35 “Щоденник для батькiв”.
13.00 Хiт-парад.
14.00 Х/ф “Iсторiя Марти Стюарт”.
16.40 “Чарiвний ключик”.
17.30 “Про кiно”.
17.45 “Духовнi роздуми”.
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 “Формула здоров’я”.
21.30 “Музичнi делiкатеси”.
22.40 Х/ф “Будинок, 
        який купила Мерi”.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Антизомбi.
11.15, 16.45 Т/с «Прокурори».
12.10, 13.20 Х/ф «Гнiв титанiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с «Код Костянтина».
16.25 Патруль. Самооборона.
17.40, 22.30 Т/с «На трьох».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Володимирська, 15».
23.30 Х/ф «Головний пiдозрюваний». (2).

стб
05.40, 16.00 “Все буде добре!”
07.25 “Все буде смачно!”
08.20 “Зiркове життя”.
10.15 “Битва екстрасенсiв”.
12.35 “Танцюють всi!-7”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “МастерШеф-5. Фiнал”.
22.45 “МастерШеф-5. 
        Оголошення переможця”.
23.05 “Моя правда. 
          Ектор Хiменес-Браво”.
00.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка 
       Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Блакитна лагуна”.
21.00 Х/ф “Нецiлована”.
23.00 Х/ф “Думай,
        як чоловiк”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки 
        мутанти черепашки нiндзя”. (1).
07.35 М/с “Чагiнгтон”. (1).
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
       Школа чарiвниць”. (1).
11.00 Х/ф “Хоробрий кравчик”. (1).
12.10 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”. (1).
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Замки Тернопілля”.
12.15 “Своїми очима”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Будьте здорові”.
14.00 “Чернівці. 
          На полотні життя”.
14.30 “Легенди Запоріжжя”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Дива цивілізації”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Своє, українське”.
17.15 “Музей історичних
           коштовностей України”.
17.30 Д/Ф “Обличчя свободи”.
18.00 “Актуально”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Із нашої відеотеки”
          (“Нескорені краяни”).
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Діловий ритм”.
20.00 “Із нашої відеотеки” 
           (“Мелодії старого саду”).
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.20 Т/с “Скринька 
             Пандори”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Анка з Молдавiї”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце 
         злочину Маямi-6”. (2).

ут 1
06.00, 7.25, 8.00, 9.05, 22.50 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.40 Свiт on line.
08.15 Єдина кухня.
08.40 Тепло.ua.
09.15 М/ф.
09.45 Як це?
10.05 5 баксiв.net.
10.40 Спогади.
11.10 Твiй дiм.
11.50 Д/ф “Серпнева вiйна”.
14.35 Фольк-music.
16.00 Чоловiчий клуб. Всеукраїнськi
         iгри єдиноборств.
17.30 Український корт.
18.40 Театральнi сезони.
19.10 Х/ф “Життя навиворiт”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
       А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
06.55 “Що? Де? Коли?-2015 “.
08.00 “Українськi сенсацiї”.
09.00 Лотерея “Лото-забава”.
09.40 Марiччин кiнозал. Мультфiльм.
09.50 “Маша i Ведмiдь”.
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”.
11.00 “Свiт навиворiт-3: Танзанiя, Ефiопiя”.
12.20, 13.25 “Свiт навиворiт-4: В’єтнам”.
14.25 “Новий iнспектор Фреймут-3”.
15.45 “Одруження наослiп”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Казкова Русь-2015”.
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Обраниця”.
01.15 Комедiя “Пропала грамота”.

інтер
06.20 Х/ф “Рецепт її молодостi”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка.
          Незвiдана Європа”.
11.00 Х/ф “Новорiчнi свати”.
13.00 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
16.55 Х/ф “Малахольна”.
19.00 “Кохання з першого погляду”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
21.40 Х/ф “Вагома пiдстава
         для вбивства”. (2).
01.10 Х/ф “Випадковий запис”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф “Дума про Тараса Бульбу”.
07.30, 15.30, 20.45 “Про нас”.
07.45, 9.45 Ранковий фiтнес.
08.00 Європа у фокусi.
08.30, 11.55, 15.50, 19.35, 22.00 
        Оголошення. Бюро знахiдок.
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радостi життя.
09.30 “Справжня цiна”.
10.00 Дiм книги.
10.15 Пряма трансляцiя святої
       лiтургiї з архікатедрального 
         собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 “Духовнi роздуми”.
12.00 Х/ф “Те, що бачив мiсяць”.
13.30 “Чарiвний ключик”.
14.00 “Погляд зблизька”.
14.30 “Формула здоров’я”.
16.00 “Щоденник для батькiв”.
16.30 “Слiдства. Інфо”.
17.00 Вiкно в Америку.
17.20 “Модна правда”.
17.40 “Про кiно”.
18.00 Нашi вiтання.
19.00, 0.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень.
19.30 Мiська рада iнформує.
19.40 Хiт-парад.
21.00 “Гал-клiп”.
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф “Дiвчата знову зверху”.
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.40 Х/ф «Казки старого чарiвника».
08.30 Зiрка YouTube.
09.50 Дивитись усiм!
10.50 Т/с «Путьова країна».
12.45 Факти. День.
13.10 Дизель-шоу
14.20 Х/ф “Хенкок”
16.10 Х/ф «Метод Хiтча».
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром
          України.
20.35 Х/ф «Джек — пiдкорювач велетнiв».
23.00 Х/ф «Беовульф».

стб
04.45 Х/ф “Старий Новий рiк”.
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.40 “Караоке на майданi”.
11.35 “Х-Фактор-6. Гала-концерт.
          Оголошення переможця”.
16.40 “МастерШеф-5. Фiнал.
         Оголошення переможця”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-15. 
          Оголошення переможця”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
01.35 “Детектор брехнi-7”.

новий канал
07.10, 9.00 Kids` Time.
07.15 М/ф “Монстр у Парижi”.
09.05 Х/ф “Любов на островi”.
10.45 Х/ф “Турецька для початкiвцiв”.
12.55 Х/ф “Нецiлована”.
15.00 Х/ф “Завжди говори “так!”
16.55 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
18.55 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. (2).
21.00 Х/ф “Тупий i ще тупiший-2”. (2).
23.05 Х/ф “Тупий i ще тупiший за 
     тупого: Коли Гаррi зустрiв Ллойда”. (2).
00.50 Х/ф “Лапочка”.

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстрiв.
        Привиди” (1)
07.15 Байдикiвка
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
08.40 М/с “Лалалупси” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-дослiдниця” (1)
11.55 М/ф “Школа монстрiв:
          Бу Йорк, Бу Йорк” (1)
13.10 М/ф “Врятувати Санту” (1)
14.45 Х/ф “Румпельштiльцхен” (1)
15.55 Х/ф “Шкiльний мюзикл” (1)
17.45 Х/ф “Шкiльний мюзикл-2” (1)
19.45 Вiталька
21.00 Країна У
23.00 Даєш молодь!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.30 “Велети духу і слави. 
          Українська місія”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту “.
13.30 “Спортивні меридіани”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.30 “Учнівський щоденник”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Мальовниче Тернопілля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Вулиця Наталі”(С. Гіга).
18.00 “Назбиране”.
18.30 “Зелений БУМ”.
18.50 “Край, в якому я живу”.
19.00 “Музичний
          калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
21.55 “Духовні скарби України”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 “Кулінарія від Андрія”.
22.30 “Гра долі”.
22.45 “У пошуках легенд”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00 Подiї.
07.50 Реальна мiстика.
09.50 Т/с “Анка з Молдавiї”. (2).
19.00 Подiї тижня
          з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
20.00 Х/ф “Дружина
            за сумiсництвом”.
22.00 Т/с “Нахаба”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
        21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.00, 
         11.55, 17.15 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.20, 18.55 Про головне.
09.50 Вiкно до Америки.
10.20 Чоловiчий клуб.
10.50 Вiйна i мир.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.35 Спогади.
15.30 Надвечiр’я. Долi.
16.30 Свiтло.
17.30 Д/с “Дорогами Саксонiї”.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Т/с “Мафiоза”.
20.30 Д/с “Калiфорнiя наша”.
21.25 Новини. Спорт.
21.45 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.10 5 баксiв.net.
22.25 Нiчна Меса Рiздва 
      Христового за участю 
      Святiйшого Отця Франциска
       в Колiзеї (Рим).
00.30 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
      19.30, 23.15, 03.40 ТСН: “Телевiзiйна
       Служба Новин”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок
        з “1+1”.
07.35 “Маша i Ведмiдь”.
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-9”.
12.20 Мелодрама “Однолюби”.
15.45, 21.00 Т/с “Останнiй москаль”.
17.15 Мелодрама 
        “Заборонене кохання”.
20.30 “ЧистоNEWS”.
22.00, 23.30 “Право на владу”.
00.20 Комедiя “День Подяки”.

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30
          Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 “Формула здоров’я”.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00, 0.15 Час-Tайм.
09.30, 17.00 “Унiкальна Україна”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Програма “Соло”.
13.00 Хiт-парад.
14.00 Х/ф “Кришталевий камiнь”.
17.30 “Музичнi делiкатеси”.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 Прямий ефiр 
        з мiським головою 
        Сергiєм Надалом.
21.30 “Школа домашнього комфорту”.
22.35 Х/ф “Два нулi”.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55 Антизомбi.
10.55, 16.45 Т/с «Прокурори».
11.50, 13.20 Х/ф «Пригоди
          Плуто Неша».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20 Т/с «Код Костянтина».
15.20, 16.25 Патруль. Самооборона.
17.40, 22.30 Т/с «На трьох».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с «Володимирська, 15».
23.30 Х/ф «Найманець». (2).

стб
05.45, 16.00 “Все буде добре!”
07.30 “Все буде смачно!”
08.25 “Зiркове життя”.
10.15 “Битва екстрасенсiв”.
12.35 “Танцюють всi!-7”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Зваженi 
         та щасливi-5. Фiнал”.
22.45 “Зваженi та щасливi-5. 
         Оголошення переможця”.
23.15 “Один за всiх”.
00.30 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
          Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродливою”.
19.00 Х/ф “Повернення 
        до Блакитної лагуни”.
20.55 Х/ф “Лапочка”.
22.50 Х/ф “Щасливчик”. (2).
00.50 Х/ф “Думай, як чоловiк”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”. (1).
07.35 М/с “Чагiнгтон”. (1).
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
       Школа чарiвниць”. (1).
11.00 Х/ф “Король 
        Дроздобород”. (1).
12.10 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”. (1).
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Любить не любить”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Наш світ”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 
          22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 Д/Ф “Обличчя свободи”.
13.55 “Мальовниче Тернопілля”.
14.00 “Земляки”.
14.30 “Музей історичних 
          коштовностей України”.
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні 
          нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 “Храми Поділля”.
17.30 “Зона ризику”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Що робити?”.
20.25 “Мальовниче 
         Тернопілля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Уряд на зв’язку 
         з громадянами”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.20 Т/с “Скринька
         Пандори”. (2).
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Анка з Молдавiї”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце
          злочину Маямi-6”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 12.50, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.10, 13.35, 16.40,
        22.50 Погода.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Нiчна Меса Рiздва Христового
       за участю Святiйшого 
       Отця Франциска в Колiзеї (Рим).
11.45 Вересень.
12.15 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.00 Рiздвяне послання та 
    Апостольське Благословення для
    Риму i цiлого свiту Святiйшого 
    Отця Франциска з пл. Св. Петра в Римi.
13.40 Час-Ч.
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.20 М/ф.
14.50 Театральнi сезони.
15.40 Вiра. Надiя. Любов.
16.50 Д/ф “Кардинал Мар’ян Яворський”.
17.45 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Intermarium.
20.30 “План на завтра” з А. Рiнгiс.
21.25 Новини. Спорт.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
    19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок
        з “1+1”.
07.35 “Маша i Ведмiдь”.
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-9”.
12.20 Мелодрама “Однолюби”.
15.45 Т/с “Останнiй москаль”.
17.15 Мелодрама “Заборонене кохання”.
20.20 “Вечiрнiй Київ 2015”.
22.45 “Свiтське життя”.
23.45 Комедiя “Куди подiлися Морiани?”.

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

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 
         Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 Зустрiч з мiським головою 
         Сергiєм Надалом.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00, 0.15 Час-Tайм.
09.30, 17.00 “Унiкальна Україна”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 “Чарiвний ключик”.
12.10 “Гал-клiп”.
12.40, 20.40 “Про кiно”.
13.00 Хiт-парад.
14.00 Х/ф “Золотошукачi”.
17.30 “Модна правда”.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй.
20.10 “Сiльський календар”.
21.30 “Духовнi роздуми”.
22.35 Х/ф “Кiмната №6”.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00, 20.20 Антизомбi.
10.20 Х/ф «Ейр Америка».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.05, 16.20 Т/с «Без права на помилку».
17.40 Т/с «На трьох».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Володимирська, 15».
22.30 Дизель-шоу.
23.50 Х/ф «Зрада». (2).

стб
05.45 Х/ф “Прощавай, шпана 
        замоскворецька”.
07.45 “Зiркове життя”.
09.40 Х/ф “Молода дружина”.
11.40 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 “Танцюють всi!-8. Фiнал”.
22.45 “Танцюють всi!-8.
         Оголошення переможця”.
01.40 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

новий канал
06.00, 7.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Блакитна лагуна-3”.
20.45 Х/ф “З 13 в 30”.
22.40 Х/ф “Кiнозiрка в погонах”.
00.40 Х/ф “Щасливчик”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”. (1).
07.35 М/с “Чагiнгтон”. (1).
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
          Школа чарiвниць”. (1).
11.00 Х/ф “Столику, накрийся”. (1).
12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.15 Країна У.
18.15 М/ф “Атлантида:
           Загублена iмперiя”. (1).
20.00 М/ф “Унiверситет монстрiв”. (1).
21.50 Х/ф “Один плюс один”. (2).
23.55 Х/ф “Дуже страшне кiно”. (3).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Зона ризику”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 “Храми Поділля”.
13.45 “Тема дня”.
14.00 “Армія нескорених”.
14.30 “Спадщина”.
15.00 “Що робити?”.
15.55 “Мальовниче Тернопілля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 Д/Ф “Митрополит Петро Могила”.
17.30 “Cлово має 
         народний депутат”.
18.00 “Своїми очима”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Акценти тижня”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “На часі”.
20.00 “Удосвіта”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
         рятувальник”.
21.30 “Актуально”.
21.45 “Шляхами Тараса”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

канал “україна“
06.00, 12.00 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.50, 19.45 “Говорить Україна”.
13.00, 15.30 Х/ф “Снiговий янгол”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Т/с “Анка з Молдавiї”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину 
         Маямi-6”. (2).

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.20, 7.00, 8.00, 9.05, 22.50 Погода.
06.25 У просторi буття.
07.05 Шеф-кухар країни.
08.10 АгроЕра. Пiдсумки.
08.25 Код безпеки.
08.40 Вперед на Олiмп!
09.15 М/ф.
09.25 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Школа Мерi Поппiнс.
09.55 Хочу бути.
10.15 Хто в домi хазяїн?
11.00 Х/ф “Життя навиворiт”.
13.05, 21.30 Полiцiя 1.0.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 
     БК “Динамо” — БК “Черкаськi мавпи”.
16.00 Чоловiчий клуб. 
        Всеукраїнськi iгри єдиноборств.
18.00 Чоловiчий клуб.
19.20 Д/ф “Коли я мовчу”.
20.30 На пам’ять.
21.00 Новини.
22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.45 “ГРОШI”.
08.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        Служба Новин”.
09.00 “Свiтське життя”.
09.45 Х/ф “Летять журавлi”.
11.40 Мелодрама 
       “Заборонене кохання”.
13.50 “Вечiрнiй Київ-2015”.
16.15, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Що? Де? Коли?-2015”.
00.30 Драма “Iмперiя”.

інтер
05.45 “Чекай на мене”.
07.55 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Формула кохання”.
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 “Кохання з першого погляду”.
13.00 Х/ф “Рецепт її молодостi”.
14.55 Х/ф “Приборкання норовливого”.
16.50 Бенефiс “Кроликiв”. 
        30 рокiв гумору.
18.05, 20.30 Х/ф “Зовсiм iнше життя”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Х/ф “Новорiчнi свати”.
00.25 Х/ф “Малахольна”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусi.
06.30, 11.15 “Про нас”.
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фiтнес.
07.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00 
        Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 Х/ф “Дума 
        про Тараса Бульбу”.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Зустрiч з мiським 
        головою Сергiєм Надалом.
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером.
11.30 Змiни свiй свiт.
12.00 “Школа домашнього комфорту”.
12.30, 0.30 Х/ф “Лос-Анжелесом
         без карти”.
14.30 “Щоденник для батькiв”.
15.00 Х/ф “Те, що бачив мiсяць”.
16.30 Дiм книги.
17.00 Хiт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй.
18.00 Нашi вiтання.
19.00, 23.30 Єдина країна.
19.30 “Музичнi делiкатеси”.
20.10 Концерт “14 новел про осiнь”.
21.30 “Євромакс”.
22.00 Х/ф “Весiлля на Рiздво”.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.50 Х/ф «Проект «Динозавр».
07.35 Х/ф «Пригоди Плуто Неша».
09.30 Секретний фронт.
10.25 Антизомбi.
11.25 Дiстало!
12.25, 13.00 Громадянська оборона.
12.45 Факти. День.
13.40 Iнсайдер.
14.40 Т/с «Володимирська, 15».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки.
20.10 Х/ф «Метод Хiтча».
22.25 Х/ф «Хенкок».
00.15 Х/ф «Я — легенда». (2).

стб
06.40 Х/ф “Карнавальна нiч”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Зваженi та щасливi-5. 
        Фiнал. Оголошення переможця”.
12.00, 23.55 Т/с “Коли ми вдома”.
15.20 Х/ф “Королева бензоколонки”.
17.00 “Хата на тата”.
19.00 “Х-Фактор-6. Гала-концерт. 
        Оголошення переможця”.
01.15 “Танцюють всi!-8”.

новий канал
06.10, 8.50 Ревiзор.
11.00 Пристрастi за ревiзором.
13.15 Х/ф “Блакитна лагуна”.
15.15 Х/ф “Повернення 
        до Блакитної лагуни”.
17.10 Х/ф “Блакитна лагуна-3”.
19.00 Х/ф “Завжди 
        говори “так!” (2).
21.00 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
22.55 Х/ф “Знайомтеся, Дейв”.
00.40 Х/ф “З 13 в 30”.

тет
06.00 М/ф “Школа монстрiв: 
        Бу Йорк, Бу Йорк”. (1).
07.15 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики.
        Новi пригоди”. (1).
08.40 М/с “Лалалупси”. (1).
09.00 Мультик 
       з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”. (1).
11.00 М/ф “Врятувати Санту”. (1).
12.25 М/ф “Атлантида: 
        Загублена iмперiя”. (1).
14.10 Х/ф “Шкiльний 
         мюзикл” (1)
16.00 Х/ф “Шкiльний 
         мюзикл-2” (1)
18.00 Х/ф “Один плюс один” (2)
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
23.00 Даєш молодь!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Своїми очима”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Музеями Тернопілля”.
12.15 “Актуально”.
12.30 “На часі”.
13.00 “Театральні зустрічі”.
14.30 “А у нас кіно знімали”.
14.50 “У пошуках легенд”.
15.00 Д/Ф “Митрополит 
        Петро Могила”.
15.30 “Абетка здоров’я”.
16.00 “Словами малечі  
         про цікаві речі”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Учнівський щоденник”.
17.15 “Наш світ”.
17.40 Із нашої відеотеки 
        (“Краяни”).
18.30 “7 природних 
          чудес України”.
18.40 “Думки вголос”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні 
          замальовки”.
20.00 “Спортивні 
          меридіани”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
21.30 “Поклик таланту “.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

канал “україна“
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Нахаба”.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Дружина 
           за сумiсництвом”.
13.00 Т/с “Скринька 
          Пандори”. (2).
17.20 Т/с “Поверни мене”. (2).
22.10 Х/ф “Снiговий
         янгол”.

6-11

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

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

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

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

Соціум
Невигадані історії ●

Галина ЮРСА.

Виховання дітей вважають 
найcкладнішою наукою. Люди, 
які ніколи не мали дару, для 
прикладу, до малювання, співу, 
гри на музичних інструментах, 
вишивання тощо з часом напо-
легливою працею все ж осягали 
це чи інше ремесло. Проте, на-
вчитися  виховувати  дітей вда-
ється не кожному. Часто буваю 
у наших подільських селах, спіл-
куюся з людьми, володію вели-
чезною інформацією про їх жит-
тя, але інколи дивуюся, чому у 
забезпечених, освічених і до-
брих людей часом бувають такі 
невиховані діти? Чому так бага-
то дітей, в яких порядні батьки, 
— у місцях позбавлення волі? А 
у родинах, які називають небла-
гополучними, де батько чи мати 
дружать з оковитою, а стежки 
до їхніх осель протоптані пра-
цівниками міліції, діти добре 
вчаться в школі, гарно пово-
дяться, а з часом, пройшовши 
важкий шлях від робітника, пра-
цівника лану чи ферми, здобу-
вають освіту та стають відоми-
ми людьми, гордістю держави. 
У кожному селі вам назвуть та-
ких. Пропоную увазі шановних 
читачів дві житейські історії. Од-
ну повідала відомий літератор, 
а іншу жінка — визнана куховар-
ка. Їх об’єднує те, що  батьки, 
дідусі та бабусі героїв оповідок 
були простими людьми, не обі-
знаними з психологією і тонко-
щами педагогіки, але від при-
роди мали дар любові та поваги 
до дітей, а ще терпіння та гарне 
почуття гумору.

“Дозволені” 
сигарети

 Події цієї історії відносяться 
до часів 70-их років минулого 
століття. Дідусь Марічки (ниніш-
ньої літераторки) був сільським 
конюхом. Офіційно він числився 
у місцевому колгоспі. Людиною 
був доброю, невибагливою, ла-
гідною. Без перебільшення ска-
зати: його більше цінували, ніж 
будь-якого іншого спеціаліста, 
навіть значно вищої ланки. Чо-
му? А тому, що вмів робити все, 
був слухняним та ніколи ні з ким 
не сперечався. Його позаочі на-
зивали: “Як тре, то тре”. Тобто, 
якщо його, приміром, попроси-
ли щось дістати чи привезти з 
іншого села чи навіть з райцен-
тру, позамітати на вулиці, на-
брати води у відра, погодувати 
поросят, щось полагодити, під-
мурувати, відремонтувати дах, 
виконати іншу роботу, якої так 
багато у господарстві, дідусь 
ніколи не говорив, що він  ко-
нюх, а не прибиральник,  муляр, 
штукатур чи інший спеціаліст, а, 
промовивши: “Як тре... (читайте 
— треба), то тре...”, брався до 
будь-якої роботи і виконував її 
на совість.

 Але найбільше  дідусь любив 
коней. Таких доглянутих тварин, 
які були у дідуся Марічки, нині 
майже не побачиш у наших се-
лах, хіба що на іподромах під 
час змагань. Добре вгодовані, 
сумирні, ласкаві, розумні, слух-
няні. Майже як їх добрий госпо-
дар. Упоравшись з роботою у 
колгоспі, дідусь використовував 
їх, щоб орати людям городи, 
щось комусь підвозити і заро-
бляти таким способом собі на 
життя. Колгоспне начальство 
закривало очі на цей факт, бо 
знало, що на утриманні цього 
чоловіка троє малих онуків, яких 
залишив батько, не дуже здо-
рова дочка та жінка, яку до ро-
боти не допускав, бо вважав, 
що дружина має бути господи-
нею у домі, матір’ю, а не гро-
мадською діячкою.

Найстарша онука Марічка бу-
ла тоді у шостому класі. Дідусь 
не мав особливо багато часу на 
її виховання, бо вдень і вночі 
був на роботі. Проте дівчинка 
на все життя запам’ятала його 
науку: “Марусю, якщо будь-хто 
з твоїх коліжанок зробить щось 

погане, то їй скоро забудеться. 
А якщо  це зробиш ти, то в селі 
будуть говорити, що ростеш 
без батька і тебе нема кому на-
вчити”. Пам’ятаючи про своє 
“особливе” становище, дитина 
була шкільною активісткою, від-
мінницею, гордістю школи, села 
і району. 

Хлопці, з якими часом Маріч-
ка пасла корову, як не бачив хто 
з дорослих, грали у саморобні 
карти та курили. Пропонували і 
Марічці, та дівчинка відмовля-
лась. А одного разу, прийшов-
ши зі школи, попрямувала до 
дідуся і на диво собі та старень-
кому попросила: “Діду, дайте 
мені дві сигарети”. Дідусь, не 
запитуючи нащо і для кого, ви-
тягнув їх із своєї схованки та 
мовчки віддав дівчинці. Марічка, 
рада, що не довелось обманю-
вати дідуся (а вона наперед 
спланувала сказати, що цигарки 
попросив сусід), скоренько по-
бігла у потайне місце, чиркнула 
сірником та прикурила першу 
цигарку. Ні смак сигарети, ні 
сам процес дівчині не сподо-
бався. Тому вона, викуривши 
одну,  другу повернула дідусеві, 
сказавши: “Дякую, а ця вже за-
йва”. А він, не показуючи ціка-
вості, відповів: “Марічко, якщо 
тобі чи твоїм друзям треба бу-
дуть цигарки (дідусь їх називав 
“папіросами”), не соромся, про-
си. Якщо мене не буде вдома, 
показую тобі місце на шафі, де 
вони завжди є. Бери, скільки 
треба. Якщо тобі  ці цигарки не 
сподобаються, я попрошу в 
продавчині, щоб дала мені з 
фільтром. Вони, правда, трохи 
задорогі, але для тебе мені ні-
чого не шкода”. Марічка не че-
кала такої реакції дідуся. Від 
цих слів дівчинці стало сором-
но. Вона, незважаючи на це, що 
в майбутньому навчалася та 
працювала у колективах, де ку-
рили всі або майже всі,  за все 
своє подальше життя навіть не 
торкалася цигарок.

Борщ “на славу”
У сільських родинах, особли-

во там, де було багато дітей, 
батьки привчали їх до праці та 
відповідальності з малих літ. 
Старші допомагали плекати та 
виховувати молодших. А ті, в 
свою чергу, поважали старших 
братів та сестер. Навіть по-
доброму боялись їх, якщо можна 
так висловитись. Тобто, боялись 
не послухати, зробити щось не-
достойне, обманути, не дотри-
мати слова, не виконати того, 
що обіцяв. Діти ставали відпові-
дальнішими та старшими значно 
скоріше. Батьки, зайняті на ро-
боті в полі та на фермі, не мали 
часу виховувати, зварити їсти та 
вчасно ту дитину нагодувати. Ді-
ти виховувались самі. Проте ав-
торитет батька та матері, стар-
ших був дуже великим.

Василинка зростала якраз у 
такій багатодітній родині. Мо-
лодші братики та сестрички, 
прибравши в помешканні, мо-
гли іти бавитись. Старші допо-
магали у полі, на городі та до-
глядали тварин. Василинка була 
з середульших дітей. Дівчинка 
разом з братиком мали готува-
ти їжу на всю дитячу сімейну 
компанію. Якщо брат, незважа-
ючи на те, що приготування їжі 
вважалося суто дівчачою робо-
тою, залюбки цим займався, 
Василинка ж  кухні не терпіла. 
Вона неохоче чистила карто-
плю, готувала овочі для супу чи 
борщу, любила їсти салати, та 
не хотіла навіть з городу помі-
дорів та огірків нарвати, щоб 
його зробити. Брат, бувало, сам 
і картопельки насмажить, і бор-
щику зварить, і компот приго-
тує, щоб у спекотну пору було 
що дітям попити. А Василинка 
тим часом з хлопцями піде ку-
патися чи навіть у футбол грати. 
Про походеньки Василинки брат 
не смів сказати навіть старшим 
братам чи сестрам, не те, що 
батькам. Знав: буде  сварена, а 
то й бита. Сестричку він любив 

дуже, а тому багато що їй про-
щалось, хоч була старша від 
нього на два роки. 

Одного дня батько сказав, 
що на обід прийде додому. Тож, 
щоб до умовленого часу було 
подано на стіл, бо чекати не бу-
де коли. Брат, як звичайно, на 
другий день зранку приступив 
до своїх прямих обов’язків, а 
Василина пішла на став з ді-
тьми купатися. Хлопчик чомусь 
у цей день був не в дусі, хвилю-
вався. Напевне тому порізав з 
необережності пальчик та вилив 
на ногу окріп. Хоч рана та опік 
були незначними, хлопець втра-
тив вправність та не міг, як зви-
чайно, швидко впоратись із ро-
ботою, яку завжди виконував 
залюбки. Він попросив сусід-
ських хлопчиків чимшвидше по-
бігти на став і покликати на до-
помогу Василинку. Не хотілося 
розчаровувати батька та зали-
шити його без обіду. 

Василинка прийшла неохоче. 
Можна сказати, що хлопці на 
мотузці привели її додому. Во-
на, незважаючи на рани брати-
ка, не пошкодувала його, а сер-
дито гукнула: “Ти перервав нам 
цікаву гру. Тепер через твою 
незграбність моя команда про-
грає без мене!” Хлопець всіляко 
виправдовувався, навіть виба-
чався.  “Василинко, зовсім ско-
ро прийде тато голодний, а в 
нас борщ не готовий”. Василин-
ка перекривила брата: “Борщ 
не готовий. А хто винуватий? Я 
порізала тебе чи обпекла? Сам 
наробив собі біди.” Але на даль-
ші звинувачення  часу не було. 
Василина запевнила, що вона 
зварить страву вмить. Хіба ж 
борщ складно готувати? Дівчи-
на налила в каструлю холодної 
води, вкинула туди одразу ква-
солю, картоплю, буряки, морк-
ву, цибулю, зелень. Десь за пів-
години чи трохи більше  страва, 
як здалось дівчинці, була зваре-
на. А тут і батько на порозі: “До-
нечко, я дуже поспішаю. Налий 
борщу, дай кусень хліба”. Коли 
Василинка покуштувала те, що 
збиралася подавати татусеві, 
який її так само, як і брат, дуже 
любив, то стала біля плити, не 
знаючи, наливати те, що мало 
би бути борщем, чи ні. Капуста 
у страві переварилась, буряки 
чомусь стали не такі червоні, як 
були на початку, картопля одна 
готова, інша чомусь була твер-
дою, квасоля взагалі  не зваре-
на. Та і сама страва нагадувала 
швидше баговиння, ніж запаш-
ний борщ. Батько підійшов до 
дівчинки. Вона плачучи, промо-
вила: “Борщик не вдався”. “То 
нічого, вдасться іншим разом. А 
зараз наливай, який є, — підба-
дьорював тато. Що мала робити 
Василинка? Насипала миску 
борщу, дала туди кілька ложок 
сметани, подала хліб та чекала, 
що батько добре висварить її та 
піде голодний. Але він на диво 
їв, прихвалюючи, вдаючи, що 
нічого особливого не трапи-
лось. А потім ще й додаткову 
порцію попросив. Василинка 
подала. Батько з’їв, подякував і 
пішов на роботу. 

Дівчинка після того, як він пі-
шов, плакала і запитувала у бра-
та: “Чому він мені нічого не ска-
зав, що борщ не смачний. Не-
вже він такий був голодний, що 
не зауважив цього?” “Мені зда-
ється, Василинко, — мовив брат, 
— що він його заледве їв. Але 
тато, знаючи, що ти дуже стара-
лася, не хотів тебе засмучувати. 
Він вірить, що наступного разу в 
тебе вийде набагато краще.” 
“Так, так, обов’язково вийде.”

З цього часу Василинка ніко-
ли не залишала брата одного 
на кухні. Вона навчилася не ли-
ше готувати смачний борщ, але 
й інші страви. Василинка — ду-
же вправний кондитер. Вона 
випікає чудові торти, короваї. 
Тепер її величають по батькові 
— Василина Григорівна. Жінку 
запрошують на весілля за гос-
подиню. А історія з борщем ста-
ла для неї добрим уроком.

Батьківська наука

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.

Фінішував Кубок Тернопіль-
ського району з футболу 
“Золота осінь”. Цього року 
у змаганнях взяли участь 11 
футбольних колективів сіл 
та селищ  району. Протягом 
місяця в чотири тури у ціка-
вих баталіях вирішувалась 
доля володаря цього Кубка.   
29 листопада цього року на 
стадіоні села Великі Гаї  від-
бувся фінальний матч Кубка 
“Золота осінь”, у якому зу-
стрілися футболісти коман-
ди “Вікторія” (селище Ве-
ликі Бірки) та “Лісма” 
(Шляхтинці). 

Ті, хто спостерігав за цим спор-
тивним поєдинком, характеризу-
ють його як спокійний та рівний на 
початку. При цьому більше атаку-
вали футболісти з Шляхтинців. У 
першому таймі рахунок відкритим 
не був. На 10-ій хвилині другого 
тайму перший гол забив Андрій 
Стець з команди “Лісма”. Після 
цього значно активізувалась “Ві-
кторія”. Буквально через 5 хвилин 
з пенальті Олександр Юрчак вці-

лив у ворота “Лісми”, таким чином 
вирівнявши рахунок. А ще за 20 
хвилин Андрій Шпилюр забив дру-
гого гола у ворота “Вікторії”.  Гра 
стала напруженою. У кінці матчу 
великобірківчани  знову вирівняли 
рахунок, але суддя не зарахував 
гол, бо становище було констато-
ване як поза грою. 

З рахунком 2:1 перемогли фут-
болісти “Лісми” (Шляхтинці), став-
ши володарем Кубка Тернопіль-
ського району з футболу “Золота 
осінь”. Кращими гравцями турніру 
названо Павла Бутрина (“Лісма” зі 
Шляхтинців) та Олександра Юрча-
ка (“Вікторія” з Великих Бірок). 
Команди до виступу готували Рус-
лан Мирончик (Великі Бірки) та 
Володимир Льошка (Шляхтинці).

Змагання організувало та про-
вело Тернопільське районне ФСТ 
“Колос” (голова Іван Кульбіцький). 
Переможців нагороджував голова 
Тернопільської РДА  Олександр 
Похилий.  Серед вболівальників 
були депутат Тернопільської  ра-
йонної ради Володимир Дзудзило 
, Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик, Великобірківський 
селищний голова Роман Мацелюх 
та Великогаївський сільський го-
лова Олег Кохман.

Футбол ●

“Золота осінь”: 
переможців названо

“Мама — найрідніша, най-
перша, найдорожча людина 
у світі, бо вона дала нам 
найбільше — щастя жити! 
Саме від своєї матері, з 
сім’ї, з родини іде у світ лю-
дина і несе в нього своє сер-
це, наповнене добротою і 
любов’ю, відчуттям краси і 
справедливості”.

На виконання Указу Президен-
та України від 21 серпня 2015 року 
№489/2015 “Про присвоєння по-
чесного звання України “Мати – 
героїня”, з метою соціальної під-
тримки багатодітних матерів, які 
народили та виховали 5 і більше 

дітей. 9 грудня 2015 року багато-
дітні матері Тернопільського райо-
ну взяли участь в урочистому на-
городженні почесним званням 
України “Мати-героїня”. Цієї висо-
кої відзники удостєні жительки с. 
Драганівка та с. Застав’я — бага-
тодітні матері: Станіслава Яросла-
вівна Фемяк (мати шести дітей) та 
Оксана Романівна Яцишин (мати 
п’яти дітей). Нагородження відбу-
валось в Тернопільській ОДА за 
участю голови Тернопільської об-
ласної державної адміністрації 
Степана Барни. Почесними наго-
родами України “Мати–героїня” 
відзначили 32 багатодітних матері 
зі всієї Тернопільської області.

Вдячність  
за щастя жити

Головний спеціаліст сектору молоді  
і спорту Тернопільської РДА Світлана Яхван  
та мати-героїня Оксана Яцишин з с. Застав’я.

На території Ігровицької сільської ради виявлено безхазяйну 
водонапірну башту за адресою: с. Ігровиця, вул. Джерельна.

Хто має право власності або інші підтверджуючі документи про 
власність на водонапірну башту, просимо звертатися за адресою: 
вул. Гагаріна, 57. Ігровицька сільська рада Тернопільського району 
Тернопільської області, тел.: (0352) 29-27-45.

Ігровицький сільський голова Г. Б. ГОЛиК. 

На території Ігровицької сільської ради знаходиться безхазяйна 
господарська будівля (санпропускник на ферму колишнього колек-
тивного господарства) за адресою: с. Ігровиця, вул. Джерельна.

Хто має право власності  або інші підтверджуючі документи про 
власність на будівлю, просимо звертатися за адресою: вул. Гагарі-
на, 57. Ігровицька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області, тел. (0352) 29-27-45.

Ігровицький сільський голова Г. Б. ГОЛиК.
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Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.

Початок ХІІ століття. З Кон-
стантинополя вирушає у три-
валу паломницьку подорож 
до місць, де бував Ісус Хрис-
тос (Свята Земля)  ігумен 
чернігівського монастиря Да-
нило. 

Спочатку він пливе морем до 
Яффи у Палестині. На його путі — 
острови, міста, чудові храми, мо-
настирі, інші пам’ятні місця. З Яф-
фи шлях ігумена пролягає до Єру-
салиму. Тут він зближується із 
знавцем давньої християнської іс-
торії з монастиря святого Сави, 
який багато розповідає ігумену 
Данилу про Святу Землю. Руський 
літописець відвідує Йордан, Ві-
флеєм, Херон, Галілею, Фавор, 
Назарет, Кану Галілейську, Акру, 
Кесарію, Самарію та інші святі міс-
ця. А потім морем через Яффу, 
Кесарію, Акру, Віріту Данило по-
вернувся до Константинополя. 
Про свою подорож він написав 
перший руський паломницький 
твір “Житіє і ходіння Данила, Русь-
кої землі ігумена”. У “Житії…” по-
єднуються точність викладу з ху-
дожніми елементами. Стиль твору 
простий, адресований найширшо-
му загалу читачів. Літопис Данила 
і до нині не втратив актуальності. 
Вважають, що подорож Данила 
тривала понад два роки. Найбільш 
поширена думка серед дослідни-
ків, що це діялось з 1104 по 1106 
роки.

У вересні (точніше — з 5 по 28 
число) 1906 року, рівно через ві-
сім століть, відбулася масова па-
ломницька подорож галичан на 
Святу Землю, яку очолив 41-
річний владика Андрей Шептиць-
кий.

Масовому паломництву жителів 
нашого краю передували такі по-
дії. Коли митрополит у 1904 році 
перебував у санаторії в тіроль-
ському містечку Бріксен, то запри-
ятелював із австрійським полков-
ником Генріхом Гімлем фон Агіс-
бургом, який був глибоко вірую-
чою людиною та завзятим ман-
дрівником. Полковник захоплено 
розповідав про свої численні по-
їздки на Святу Землю та запросив 
Андрея Шептицького взяти участь 
у черговому паломництві до Гробу 
Господнього у 1905 році, чим вла-
дика скористався. Щасливо по-
вернувшись із подорожі, Андрей 

Шептицький взявся до організації 
паломницької подорожі, до якої з 
часом  зголосилося 505 греко-
католиків галицького краю. Подо-
рож була чітко спланована протя-
гом трьох тижнів. Було до дріб-
ниць передбачено усі нюанси, зо-
крема, замовлено спеціальний по-
тяг і корабель, на якому розміща-
лись головний та дванадцять біч-
них вівтарів для щоденних бого-
служінь. Кожному прочанину ви-
готовили спеціальну опаску зеле-
ного кольору з нашитим білим 
номерним знаком. Паломники ма-
ли путівники з картами подорожі, 
спеціальні посвідчення, нагрудні 
паломницькі хрести, освячені па-
пою Римським Левом ХІІІ. Вони 
були забезпечені триразовим хар-
чуванням, медичним обслугову-
ванням тощо. Усім цим опікувався 
і скрупульозно перевіряв митро-
полит Андрей Шептицький.

Нині кожен запитає, а скільки ж 
коштувала така поїздка? Дуже ба-
гато. Лише за транспорт, залежно 
від класу, треба було внести від 
300 до 450 австрійських корон. 
Морг необробленого поля (при-
близно  0,5 га) коштував тоді тро-
хи більше 600 корон. Річна зарп-
лата коменданта округу у 1907 
році становила 1400 корон, греко-
католицького священика — 2800. 
Простий селянин міг тоді за день 
заробити трохи більше 1 корони, а 
робітник у гуральні чи на тартаку 
— 2 корони. Тож більшість пред-
ставників села (рільники), щоб 
взяти  участь у паломницькій ман-
дрівці, продали частину своїх зе-
мельних наділів.

У списку паломників були і 
представники сучасного Терно-
пільського району, зокрема Онуф-
рій Заячковський (57 р.) з Остро-
ва, Іван Джинджиристий (58 р.), 
Прокіп Джинджиристий(52 р.), 
Дмитро Ткач (20 р.) з Настасова 
та Анна Новак (40 р.) з Козівки.

У поїздці взяли участь співак 
світової слави Олександр Мишуга, 
єпископ Перемишльський  Йоса-
фат Коциловський, майбутній 
представник уряду ЗУНР у Ва-
шингтоні Лука Мишуга та інші.  

Галицькі паломники повторили 
той шлях, який у 1104-1106 роках 
пройшов руський ігумен Данило.

У 1907 році у Жовкві (Львівщи-
на) побачила світ багатоілюстро-
вана книга літописців Василя Ма-
цьорака та Юліана Дзеровича  “Як 
то Русь ходила слідами Данила” 
про цікаву багатолюдну палом-

ницьку мандрівку до Палестини. 
Таких книг вийшло 505 — рівно 
стільки, скільки було паломників. 
Пройшли роки. Україна за цей час 
пережила 6 режимів. За цю книгу 
у радянські часи можна було по-
трапити на Сибір. Тому про долю 
видання можна лише здогадува-
тись. Але…

6 грудня у бібліотеці  Великої  
Березовиці  жителька селища,  
кандидат філологічних наук Марія 
Крупа ознайомила присутніх з іс-
тинно раритетним виданням “Як 
то Русь ходила слідами Данила” 
— одним із 505-ти виданих у 1907 
році, яке зберігається у родині як 
сімейна реліквія.

Річ у тім, що прабабуся Марії 
Крупи  56-річна Марія Варениця 
— уродженка села Рожиськ, нині 
Підволочиського району, брала 
участь у цій історичній подорожі. 
Родина Марії Варениці була за-
можною, землі мали багато. Їх на-
зивали “парові” (мали можливість 
закладати землю під пар). Праба-
буся була досить освіченою жін-
кою. У той час складати судові 
позови, інші нотаріальні докумен-
ти в селі вміли лише священик,  
дяк… і Марія Варениця.  Книга про 
паломницьку поїздку до Святої 
Землі дивом збереглась у родині, 
її не торкнулись буремні часи 
більшовицької безбожності.

Представлення сімейної релік-
вії родини Марії Крупи “Як то Русь 
ходила слідами Данила” у Великій 
Березовиці стало ще однією леп-
тою на вівтар пам’яті митрополита 
Андрея Шептицького у рік відзна-
чення його 150-літнього ювілею. 
Про це у вступному слові сказала 
завідуюча бібліотекою Марія Га-
лайко. Парох селища отець Ва-
силь Брона поблагословив дій-
ство, наголосивши на  історичній 
місії митрополита як визначного 
церковного діяча, українського 
державника, гуманіста. Молитву 
на прославу Андрея Шептицького 
прочитав студент Тернопільського 
технічного коледжу ім. Івана Пу-
люя Віктор Підгайний. Перед шля-
хетним товариством, яке зібрала 
великоберезовицька книжкова 
обитель, виступила колишній бі-
бліотекар Галина Стешин. Журна-
ліст Руслана Стасишин розповіла 
про внесок митрополита Андрея 
Шептицького у становлення  пер-
шої української кондитерської 
фабрики у Львові. Зараз це — 
всесвітньовідома  кондитерська 
фірма “Світоч”.

Як то Русь ходила 
слідами Данила

На вшануванні пам’яті митрополита Андрея Шептицького у Великій Березовиці  
(сидять зліва направо): завідуюча бібліотекою села Острів Мар’яна Гудзь, завідуюча  

бібліотекою селища Велика Березовиця у 1950-1972 роках Галина Якимишин,  
завідуюча бібліотекою селища Велика Березовиця Марія Галайко, кандидат  

філологічних наук Марія Крупа; (стоять зліва направо): колишній голова  
Великоберезовицької селищної ради Богдан Гнатишин, голова Тернопільської районної  

ради Андрій Галайко, головний редактор радіокомпанії “Джерело” Галина Юрса.

У Тернопільській ОДП від-
бувся черговий сеанс теле-
фонного зв’язку „гаряча” 
лінія. На запитання платни-
ків податків відповідав на-
чальник відділу адміністру-
вання майнових податків 
Олег Ігорович Іванчишин. 

— Чи повинна фізична особа 
– власник нежитлового примі-
щення (його частини) у бага-
топоверховому жилому будин-
ку сплачувати земельний по-
даток?

— Так, повинна.  Адже, відпо-
відно до статті 287 Податкового 
кодексу України  (далі – ПКУ) 
власник нежитлового приміщен-
ня чи його частини у багатоквар-
тирному жилому будинку сплачує 
до бюджету податок за площі під 
такими приміщеннями чи їх час-
тинами з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової те-
риторії з дати державної реє-
страції права власності на неру-
хоме майно. За земельну ділян-
ку, на якій розташована будівля, 
що перебуває у користуванні 
кількох юридичних або фізичних 
осіб, податок нараховується кож-
ному з них пропорційно тій час-
тині площі будівлі, що знаходить-
ся в їх користуванні, з урахуван-
ням прибудинкової території. 
Підставою для нарахування зе-
мельного податку є дані Держав-
ного земельного кадастру. 

— Чи потрібно платити  по-
даток на нерухоме майно за 
приватизовану кімнату в гур-
тожитку?

— Насамперед, потрібно звер-
нутись до статті 127 Житлового 
кодексу України, відповідно до 
якої гуртожитки є спеціально 
збудованими або переобладна-
ними для цього житловими бу-
динками, які призначені для про-
живання робітників, службовців, 
студентів, учнів, а також грома-
дян у період роботи чи навчання. 
А згідно із статтею 265 Податко-
вого кодексу (далі – ПКУ) гурто-
житки не є об’єктом оподатку-
вання податком на нерухоме 
майно.

Однак, статтею 2 Закону Укра-
їни  «Про приватизацію держав-
ного житлового фонду» визначе-
но, що до об’єктів приватизації 
можуть належати, зокрема, жит-
лові приміщення у гуртожитках 
(житлові кімнати, житлові блоки 
(секції). Власник приватизовано-
го житла має право розпоряди-
тися кімнатою у гуртожитку на 
свій розсуд: продати, подарува-
ти, заповісти, здати в оренду, 
обміняти, закласти, укладати інші 
угоди, не заборонені законом. В 
такому разі приватизовані при-
міщення уже слід розглядати як 
об’єкт оподаткування податком 
на нерухоме майно.

Але, відповідно до ст. 265 ПКУ 
для квартири або квартир перед-
бачено пільги щодо сплати по-
датку на нерухоме майно у ви-
гляді зменшення бази оподатку-
вання об’єкта житлової нерухо-
мості, незалежно від кількості 
таких квартир – на 120 кв. ме-
трів. Але, слід зазначити, що 
пільги із сплати податку не нада-
ються на об’єкти оподаткування, 
що використовуються їх власни-
ками з метою одержання доходів 
(здаються в оренду, лізинг, ви-
користовуються у підприємниць-
кій діяльності).

— Ми маємо незавершений 
житловий будинок великої 
площі, який зареєстрований в 
БТІ, але свідоцтва на право 
власності ще немає. Чи буде 
податкова інспекція нарахову-
вати за нього податок на не-
рухоме майно?

— Об’єктом оподаткування по-
датком на нерухоме майно є 
об’єкт житлової нерухомості. Пе-
релік таких об’єктів визначено п. 
14.1.129 Податкового кодексу: 
це будівлі, зараховані, відповідно 
до законодавства, до житлового 
фонду, дачні й садові будинки.

Зокрема, житловий будинок — 
це будівля капітального типу, 
споруджена з дотриманням ви-
мог, встановлених законом, ін-
шими нормативно-правовими 
актами, і призначена для постій-
ного у ній проживання. У свою 
чергу житлові будинки поділя-
ються на житлові будинки садиб-
ного типу та житлові будинки 
квартирного типу різної поверхо-
вості. Згідно з порядком держав-
ного обліку житлового фонду, 
житлові будинки та житлові при-
міщення в інших будівлях вклю-
чаються до складу житлового 
фонду після прийняття їх в екс-
плуатацію державною приймаль-
ною комісією, реєстрації і техніч-
ної інвентаризації. 

Існує також порядок прийман-
ня в експлуатацію закінчених бу-
дівництвом об’єктів, який перед-
бачає, що датою прийняття в 
експлуатацію є дата видачі заре-
єстрованого інспекцією сертифі-
ката відповідності, що є підста-
вою для укладання договорів про 
постачання на прийняті в експлу-
атацію закінчені будівництвом 
об’єкти води, газу, тепла, елек-
троенергії тощо, включення да-
них про такий об’єкт до держав-
ної статистичної звітності та 
оформлення права власності на 
цей об’єкт. 

Як ви зазначаєте, у БТІ зареє-
стровано право на об’єкт неза-
вершеного будівництва, для реє-
страції якого проводили держав-
ну реєстрацію прав власності на 
об’єкти незавершеного будівни-
цтва при наданні переліку відпо-
відних документів, зокрема до-
кумента, що засвідчує право за-
будовника та підрядника на ви-
конання будівельних робіт, яким 
є дозвіл на виконання будівель-
них робіт, та інших документів, 
таких, як: правовстановлюючих 
документів на земельну ділянку, 
проектно-кошторисної докумен-
тації, документів, що підтверджу-
ють виникнення права власності 
в особи на об’єкт незавершеного 
будівництва тощо.

Таким чином, приходимо до 
висновку, що у цьому разі об’єкт 
нерухомості — це об’єкт неза-
вершеного будівництва, оскільки 
він зводиться і ще не введений в 
експлуатацію, тому не є об’єктом 
оподаткування податком на не-
рухоме майно. 

— Наша фірма орендує не-
житлове приміщення в будівлі 
з автономною системою опа-
лення (котел), яка належить  
звичайній фізичній особі. Чи 
будемо ми платниками еколо-
гічного податку за викиди ста-
ціонарними джерелами за-
бруднення в такому випадку?

— У разі утворення забрудню-
ючих речовин, що викидаються в 
атмосферне повітря при згоранні 
палива (газу, мазуту тощо), яке 
використовується для роботи ав-
тономної системи опалення, у 
нашому випадку – котла, платни-
ком екологічного податку за ви-
киди стаціонарними джерелами 
забруднення є суб’єкт господа-
рювання (орендодавець – юри-
дична особа або фізична особа 
– підприємець) – власник авто-
номної системи опалення (кот-
ла), в тому числі коли в одній 
будівлі знаходяться декілька 
орендарів. Фізична особа, яка не 
є суб’єктом господарювання 
(орендодавець) – власник котла, 
що використовується для опа-
лення будівлі, що здається нею в 
оренду одному або декільком 
суб’єктам господарювання, не є 
платником екологічного податку. 
При цьому, суб’єкти господарю-
вання – орендарі будівлі або 
приміщень будівлі, не є платни-
ками екологічного податку за  та-
кі викиди, крім випадків, коли 
ними укладені договори на при-
дбання (постачання) палива для 
цих джерел забруднення.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Гаряча лінія ●

Об’єкти, не введені  
в експлуатацію,  

не оподатковуються 
податком на майно
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ПРИМІТКА:
1. Тривалість робочого дня 6 січня, 7 березня, 27 червня, 23 серпня, 13 жовтня — 7 годин.
2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
3. З метою створення сприятливих умов для святкування 7 січня - Різдва Христового, 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України,  необ-

хідно керуватися розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 1155-р „Про перенесення робочих днів у 2016 році”.

Податкові  
надходження зросли

Одинадцять місяців 2015 року принесли до казни Тернопільсько-
го району 85,8 млн. грн податкових надходжень. Найбільшу частку 
в надходженнях складає податок на доходи фізичних осіб, якого 
було сплачено платниками  понад 45 млн. грн. Другий за вагомістю 
— акцизний податок з роздрібної  реалізації підакцизних товарів — 
14,9 млн. грн, а єдиного податку від юридичних та фізичних осіб 
отримано 13,4 млн. грн. 

Ще 9,4 мільйона внесли до скарбниці Тернопільського району 
власники та орендарі земельних ділянок, 1,9 мільйона — власники 
нерухомого майна. Півмільйонами гривень надходжень завдячує 
бюджет району власникам престижних автомобілів, які сплатили 
транспортний податок. Як зазначила заступник начальника Терно-
пільської ОДПІ Лариса Березюк, цьогорічні надходження за 11 мі-
сяців більші від минулорічних майже на чверть мільйона гривень.  

Відділ комунікацій Тернопільської ОДПІ.

Виробничий календар ●

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
ПН 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ВТ 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
СР 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ЧТ 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ПТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

СБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
НД 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ
ПН 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ВТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
СР 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

ЧТ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

ПТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
СБ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
НД 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Кількість 
днів,
годин:

січень лютий березень І
 квартал квітень травень червень ІІ 

квартал
І 

півріччя липень серпень вересень ІІІ
квартал жовтень листопад грудень ІV 

квартал
ІІ 

півріччя
2016
 рік

календарних 31 29 31 91 30 31 30 91 182 31 31 30 92 31 30 31 92 184 366

робота в які 
не проводиться 12 8 9 29 9 12 10/11 31/32 60/61 10/9 9 8 27/26 11 8 9 28 55/54 115

святкових, 
релігійних 

свят
2 - 1 3 - 3 2 5 8 - 1 - 1 1 - - 1 2 10

вихідних 10 8 8 26 9 9 8/9 26/27 52/53 10/9 8 8 26/25 10 8 9 27 53/52 105

робочих 
днів 19 21 22 62 21 19 20/19 60/59 122/121 21/22 22 22 65/66 20 22 22 64 129/130 251

робочих 
годин 151 168 175 494 168 152 159/152 479/472 973/966 168/175 175 176 519/526 159 176 176 511 1030/1037 2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації 
03.12.2015 № 734-од

Виробничий календар  
підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2016 рік

Відповідно до Кодексу законів 
про працю України та розпоря-
дження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 11 листопада 2015 р. № 
1155-р „Про перенесення робо-
чих днів у 2016 році”:

1. Затвердити виробничий 
календар підприємств, установ 
та організацій області в умовах 
восьмигодинного робочого дня 
на 2016 рік, яким передбачено 
251 робочий день та 115 днів, 
робота в які не проводиться, із 
загальною кількістю 2003 робо-
чих години (додається).

2. Взяти до відома, що:
1) під час розрахунку норми 

тривалості робочого часу безпо-
середньо на підприємстві слід 
керуватися Кодексом законів про 
працю України (зі змінами) та 
Господарським кодексом Украї-
ни (зі змінами);

2) у 2016 році на 1 травня (не-
ділю) припадає два свята - Пасха 
(Великдень) та День міжнародної 
солідарності трудящих, при цьо-
му, незважаючи на те, що з ви-
хідним днем збігається два свят-
кових дні, перенесенню підлягає 
лише один день — неділя 

(1 травня) на вівторок (3 трав-
ня).

3. З метою створення сприят-
ливих умов для святкування 07 
січня — Різдва Христового, 08 
березня — Міжнародного жіночо-
го дня та 28 червня - Дня Кон-
ституції України, а також раціо-
нального використання робочого 
часу рекомендувати керівникам 
підприємств, установ та органі-
зацій (за винятком органів Пен-
сійного фонду України, Україн-
ського державного підприємства 
поштового зв’язку „Укрпошта”, 
Державної казначейської служби 
України та банків) в області пе-
ренести у порядку і на умовах, 
установлених законодавством, у 
2016 році для працівників, яким 
установлено п’ятиденний робо-
чий тиждень з двома вихідними 
днями, робочі дні з:

п’ятниці 8 січня — на суботу 16 
січня;

понеділка 7 березня — на су-
боту 12 березня;

понеділка 27 червня — на су-
боту 2 липня.

Спеціальний режим роботи 
банків у зазначені дні визначає 

Національний банк України.
Рішення про перенесення ро-

бочих днів приймається робото-
давцем самостійно шляхом ви-
дання наказу чи іншого розпо-
рядчого документа.

Прийняте роботодавцем рі-
шення про перенесення робочих 
днів змінює графік роботи під-
приємства, установи, організації 
та норму тривалості робочого ча-
су в місяцях, у яких запровадже-
но перенесення робочих днів. 
Тому всі дії щодо надання відпус-
ток, виходу на роботу мають 
здійснюватися за зміненим у 
зв’язку перенесенням робочих 
днів графіком роботи підприєм-
ства.

При цьому слід мати на увазі, 
що у разі перенесення робочого 
дня, який передує святковому чи 
неробочому дню, на інший вихід-
ний день, для збереження ба-
лансу робочого часу за рік три-
валість роботи у цей перенесе-
ний робочий день має відповіда-
ти тривалості передсвяткового 
робочого дня, як це передбачено 
статтею 53 Кодексу законів про 
працю України.

Законодавством не встанов-
лено єдиної норми тривалості 
робочого часу на рік. Ця норма 
може бути різною, залежно від 
того, який робочий тиждень уста-
новлений на підприємстві 
(п’ятиденний чи шестиденний), 
яка тривалість щоденної роботи, 
коли встановлено вихідні дні, а 
тому на підприємствах, в устано-
вах й організаціях норма трива-
лості робочого часу на рік визна-
чається самостійно з дотриман-
ням вимог Кодексу законів про 
працю України.

Районним державним адміні-
страціям, виконавчим комітетам 
Бережанської, Кременецької, 
Тернопільської та Чортківської 
міських рад, департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації, 
підприємствам автомобільного 
транспорту, облспоживспілці від-
повідно до компетенції погодити 
графіки роботи підприємств гро-
мадського і приватного тран-
спорту, дитячих дошкільних уста-
нов, підприємств, установ, орга-
нізацій громадського харчування 
згідно з виробничим календарем 
підприємств, установ та органі-

зацій області на 2016 рік.
Департаменту соціального за-

хисту населення, відділу інфор-
маційної діяльності облдержад-
міністрації виробничий календар 
на 2016 рік опублікувати у засо-
бах масової інформації області.

Визнати таким, що:
втрачає чинність 31 грудня 

2015 року розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
від 6 листопада 2014 року № 
493-од „Про виробничий кален-
дар підприємств, установ та ор-
ганізацій області в умовах вось-
мигодинного робочого дня на 
2015 рік”; втратило чинність, роз-
порядження голови обласної 
державної адміністрації від 
25 листопада 2014 року № 566-
од „Про перенесення робочих 
днів у 2015 році”.

Контроль за виконанням роз-
порядження доручити заступни-
кам голови обласної державної 
адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків.

 
Голова обласної державної 
адміністрації С. С. БАРНА.

Розпорядження

від 03 грудня 2015 року 
м. Тернопіль 

№734-од

голови обласної державної адміністрації
“Про виробничий календар підприємств, установ та рганізацій 
області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2016 рік”

Організація земельних тор-
гів. За тиждень з 4 до 11 грудня 
2015 року головні управління 
Держгеокадастру в областях 
включили до переліку земельних 
ділянок державної власності, пра-
ва оренди на які можуть бути реа-
лізовані на земельних торгах, 7 
наділів. Загальна площа запропо-
нованих земельних ділянок стано-
вить 131,43 гектара. З них: у Чер-
каській області до переліку дода-
но 4 ділянки (123,78 га), в Одесь-
кій – 3 (7,65 га). 

Усього станом на 11 грудня 
2015 року перелік включає 4 829 
земельних ділянок загальною пло-

щею 100 308,91 гектара. Виконав-
ців торгів наразі визначено для 3 
195 з них (66,16 %). 

Виділення землі учасникам 
АТО. За тиждень в Україні при-
йнято 1 214 рішень про виділення 
земельних ділянок учасникам АТО 
та родинам загиблих воїнів. Най-
більше рішень прийнято у Полтав-
ській області – 212, Київській – 
144, Дніпропетровській – 129, 
Черкаській – 115.

За тиждень учасникам АТО від-
ведено 356 земельних ділянок за-
гальною площею 370,46 гектара. 
Найбільше ділянок відведено у Ки-
ївській області – 88, Черкаській – 

64, Чернігівській – 32, Дніпропе-
тровській – 28.

Ведення земельного 
кадастру. Державні кадастрові 
реєстратори протягом тижня за-
реєстрували 17 677 земельних ді-
лянок та видали 20 417 витягів з 
Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку.

Усього з початку року за заява-
ми громадян зареєстровано 858 
004 земельні ділянки та видано 
924 362 витяги з кадастрової сис-
теми про земельну ділянку.
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Підсумки ●

Діяльність Держгеокадастру в цифрах
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Давня легенда розповідає: 
коли Господь обдаровував 
землі  багатствами, україн-
ській землі, яка прийшла 
останньою, дісталася пісня. 
Народ України — найспівучі-
ший. Пісенна скарбниця укра-
їнців налічує понад триста 
тисяч пісень. Цю істину під-
тверджують учасники Смико-
вецького народного аматор-
ського хору, якому цьогоріч 
виповнилося 20 років із дня 
заснування. 

У День Гідності і Свободи в клу-
бі села Смиківці Тернопільського 
району відбулися урочистості з на-
годи ювілею хорового колективу. 
Учасники хору виконували автор-
ські і українські народні пісні.  Осо-
бливо піднесено звучали “Мої 
Смиківці” на слова Галини Висо-
цької і музику Тараса Сеньківа і 
“Зглянься, Маріє” місцевої поете-
си, просвітянки Мирослави Дуфа-
нець, яка своєю творчістю попо-
внює репертуар колективу. Вось-
микласник Смиковецької школи 
Іван Помазанський декламував па-
тріотичну поезію. Ведучі заходу 
Тетяна Юськевич і Максим Назар-
кевич розповіли історію Смико-
вецького хору.    

У 1995 році в Смиківцях було 
створено хоровий гурт “Тарас”, на-
званий так його учасниками на 
честь художнього керівника — відо-
мого на Тернопільщині музиканта і 
поета з Петрикова Тернопільсько-
го району, випускника Одеської 
консерваторії Тараса Сеньківа. За-
вдяки Тарасу Івановичу смиківчани 
неодноразово ставали перемож-
цями мистецьких конкурсів, висту-
пали на сценах ПК “Березіль” і 
Тернопільської обласної філармо-
нії, оспівували літургії в Соборі Ма-
тері Божої Зарваницької. В 2011 
році з нагоди 25-річчя Співочого 
поля в Тернополі смиковецькі хо-

ристи співали на одній сцені з хо-
ром Григорія Вірьовки, 2012 року 
отримали спеціальну нагороду за 
третє місце в Європейському кон-
курсі духовної пісні “Я там, де бла-
гословення”. Свого часу хор під-
тримували колишній Смиковець-
кий сільський голова Галина Висо-
цька і дяк-регент місцевої церкви 
Різдва Пречистої Діви Марії Іван 
Євчук. Цьогоріч наприкінці березня 
Смиковецький хор захистив звання 
народного аматорського (перед 
цим звання народного аматорсько-
го колективу було присвоєно взим-
ку 2008 року). 

Методист Тернопільського ра-
йонного будинку культури Оксана 
Ковальчик нагородила Смиковець-
кий народний аматорський хор 
грамотою відділу культури Терно-
пільської РДА за високий рівень 
виконавської майстерності, попу-
ляризацію української пісні, ваго-
мий внесок у розвиток культури 
Тернопільського краю та з нагоди 
20-річчя. За вагомий особистий 
внесок у розвиток української куль-
тури грамоти отримали хористи 
Ярослав Козуб, Мирослава Дуфа-
нець, Тереза Влас, Іван Євчук, ко-
лишні учасники хору Галина Висо-
цька і Нестор Тлумацький. Смико-
вецький сільський голова Володи-
мир Сидяга відзначив грамотами 
дорослий і дитячий хорові колекти-
ви, а також колишнього завідуючо-
го клубом села Смиківці Юрія 
Власа за вагомий внесок у розви-
ток культури рідного села.

Хвилиною мовчання згадали по-
кійних хористів — Романа Козуба, 
Ярослава Войтановича, Ярослава 
Гавліча, Степана Роговського, Ми-
хайла Пруса, Богдана Федишина, 
Володимира Саловського, Яросла-
ва Андрійовича Козуба і Тараса 
Сеньківа, який своєю невтомною 
працею об’єднав колектив та вивів 
на високий рівень.       

— Українська народна пісня — 
безсмертна душа народу, неоці-
ненний скарб, подарований Богом, 
— сказала смиківчанка Ірина 

Роговська, вітаючи хористів. — У 
піснях закодований дух українсько-
го народу, який ви віддано бере-
жете, як безцінну родинну релік-
вію, передаєте мелодію вічної лю-
бові до рідної землі, батьків, роди-
ни, України.     

Сьогодні Смиковецьким народ-
ним аматорським хором опікується 
диригент, керівник студентського 
симфонічного оркестру і народно-
аматорського хору національно-
патріотичної пісні “Заграва”, заслу-
жений артист України Святослав 
Дунець. Володимир Стадник — не-
змінний концертмейстер. Учасники 
хору підтримують одне одного як 
на сцені, так і в житті. В хоровому 
колективі співають Оксана Юське-
вич, Надія Чуйко, Любов Канарок, 
Уляна Козуб, Мар’яна Дунець, Ми-
кола Козуб, Галина Кравець, Надія 
Осадчук, Наталія Проців, Олена 
Буката, Марія Наконечна, Тереза 
Влас, Марія Гавліч, Марія Козуб, 
Сергій Козуб, Ганна Дячун, Воло-
димир Рій, Зеновій Канарок, Ярос-
лав Ярославович Козуб, Іван Єв-
чук, Ігор Хрущ, Петро Козуб, Юрій 
Сисюк, Петро Дмитрик, Євген Ро-
говський.  

 Під час концерту смиківчани 
були зачаровані дзвінкими голо-
сами юних талантів — учасників 
дитячого хору “Зернятко”: Яни і 
Христини Касард, Анни та Марії 
Букатих, Діани Осадчук, Юлії Мах-
ніцької, Ірини Козуб, Олени Юсь-
кевич, Дмитра Якименка, Макси-
ма Гуменюка, Наталі Козловської, 
Мар’яни Сої, Олени Цвенцишин і 
Каріни Помазанської. Близько 
півроку колективом керує сту-
дентка четвертого курсу Терно-
пільського обласного державного 
музичного училища імені Соломії 
Крушельницької, хормейстер 
Мар’яна Дунець, для якої це пер-
ший досвід диригента. Діти двічі 
на тиждень збираються на репе-
тиції, вчать нові пісні, вдоскона-
люють майстерність, щоб у май-
бутньому стати гідною зміною 
дорослим хористам.

Наша пісня — 
духовний скарб

Народний аматорський хор села Смиківці Тернопільського району  
з хормейстером Святославом Дунцем і концертмейстером Володимиром Стадником.

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

48,49.

Ірина ЮРКО. 
Тернопіль — Вільнюс.

Військовий аташе України 
Дмитро Донськой розповів 
про контакти Литви з Мініс-
терством оборони України: 
“Я тісно співпрацюю з Мі-
ністерством охорони краю 
(на кшталт українського Мі-
ністерства оборони), — ка-
же Дмитро Донськой. — Як 
тільки розгорнувся конфлікт 
на Донбасі, Міністр охорони 
краю, командувач армії  
одразу висловили бажання 
підтримати Україну. У ве-
ресні 2014-го полетів пер-
ший литовський військово-
транспортний літак з гума-
нітарною допомогою укра-
їнцям — це 4600 сухих пай-
ків, медичні препарати. У 
тому ж місяці в Литву при-
були перші поранені — 13 
хлопців і одна жінка Аня — 
героїчна медсестра, родом 
з Одеси. Якось їй зателефо-
нували друзі з батальйону 
“Донбас” і сказали, що по-
требують лікаря в Іловай-
ську. Аня залишила сина з 
чоловіком і за рахунок від-
пустки поїхала у зону про-
ведення АТО, де отримала 
шість поранень, потрапила 
в полон… У Литві її поста-
вили на ноги. Трьом чолові-
кам з цієї “делегації” нещо-
давно провели повторні до-
роговартісні операції за ра-
хунок державного бюджету 
Литви”.

Завдяки Литві світ 
не “поклав слухавку” 
у розмові з Україною

У грудні 2014 року Президент 
Литви Даля Грибаускайте, пере-
буваючи з офіційним візитом в 
Україні, повідомила, що у 2015-му 
Литва прийме на лікування 
п’ятдесят військовослужбовців. 
Починаючи з січня ц.р. щомісяця 
у військовий реабілітаційний 

центр м. Друскінінкай прибуває 
до п’яти поранених з проблемами 
опорно-рухового апарату. Станом 
на початок жовтня 2015 року 39 
бійців пройшли реабілітаційний 
курс у Литві. “У Друскінінкаї у нас 
уже є свій “литовський українець” 
Рамунас Серпатаускас — 37-
річний благодійний помічник 
української армії, який входить у 
“Союз литовських стрілків”, — 
розповідає Дмитро Донськой. — 
Цей литовський військовий у віль-
ний від служби час зустрічає по-
ранених з України в  
аеропорту, допомагає вирішувати 
організаційні питання, на власно-
му авто возить історичними міс-
цями Литви, влаштовує зустрічі з 
військовослужбовцями країн НА-
ТО”. 17 жовтня 2015р. у Дніпро-
петровську Рамунаса Серпатаус-
каса нагородили почесною від-
знакою “Захисникам Вітчизни”. 

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

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

Далі буде.

У Литву — 
побачити своїх

Військовий аташе України Дмитро Донськой (крайній справа) 
під час акції на підтримку України у Литві. 

За даними статистики, що-
року виникає близько 30 
пожеж в культових спору-
дах. У відсотковому значен-
ні це менше 1% від загаль-
ної кількості пожеж, що ви-
никають в Україні протягом 
року. Але, навіть за такої 
нібито невеликої їх кількос-
ті, матеріальні, духовні та 
історично-культурні втрати 
є досить відчутними, вони 
мають резонансний харак-
тер для суспільства.

Серед усіх випадків, які спри-
чинили виникнення пожеж, най-
частіше трапляється людський 
чинник, що становить близько 
75%. Більшість пожеж в культо-

вих спорудах виникають у моли-
товних залах, побутових примі-
щеннях для зберігання церков-
ного інвентаря та в куполах.

Загальновідомо, що пожеж-
ним навантаженням в культових 
спорудах є дерев’яні будівельні 
конструкції, іконостаси, ікони, а 
також дерев’яні елементи купо-
лів, що найчастіше потерпають 
від пожеж. 

Памятайте! Під час експлуата-
ції культових споруд слід дотри-
муватися загальних вимог по-
жежної безпеки:

— провести виміри опору си-
лової та освітлювальної електро-
мережі;

— лампи розжарювання за-
крити в суцільне силікатне скло, 
яке захищає колбу лампи;

— провести ремонт системи 
електропостачання;

— заборонити, особливо під 
час проведення богослужінь, за-
лишати без нагляду відкритий 
вогонь;

— підсвічники надійно закріпи-
ти до підлоги на відстані не мен-
ше 1 м від матеріалів, що легко 

піддаються вогню;
— забезпечити приміщення 

храмів первинними засобами по-
жежогасіння — вогнегасниками;

— провести перевірку наявних 
вогнегасників;

— провести вогнетривку об-
робку елементів дерев’яних кон-
струкцій перекриття;

— будівлі культових споруд 
(загальною площею понад 300 
кв. м., або ж з площею молитов-
ного залу більше 100 кв. м.) об-
ладнати автоматичною установ-
кою пожежної сигналізації;

Зважаючи на статистику по-
жеж, досвід попередніх переві-
рок та особисте ставлення кож-
ного громадянина до релігійної 
спадщини, Тернопільський РВ 
УДСНС у Тернопільській області 
звертається до населення із за-
кликом бути особливо обереж-
ними, уважними та відповідаль-
ними у поводжені з вогнем, елек-
тричними приладами та оздо-
блювальними матеріалами.

Якщо ж біда все-таки при-
йшла, пам’ятайте: 101 — номер 
виклику служби порятунку!

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Нехай свято буде безпечним
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Борис ВОЛЯНЮК, 
учитель трудового навчання 

Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Зелені Карпати — гірська ма-
ківка України. Край цілющого 
повітря, чистих плес, непо-
вторної флори і фауни, який 
приваблює, манить загадко-
вістю. Кожен захоплюється 
гордими, сильними і водно-
час добрими легінями і 
красунями-горянками з їх ча-
рівними легендами і перека-
зами, танцями і піснями, на-
солоджується творінням їх-
ньої думки і праці невтомних 
рук. 

Учителі трудового навчання 
Тернопільського району під керів-
ництвом методиста  Миколи Ми-
колайовича Піговського помандру-
вали в далекий світ Покуття на 
виїзний семінар “Від творчого по-
шуку до ефективного результату: 
як зробити освітній процес про-
дуктивним, а навчання цікавим”. У 
краю Черемоша й Прута топтали 
стежки опришки Довбуша, черпав 
натхнення Іван Франко, тут мешка-
ють “тіні забутих предків” Михайла 
Коцюбинського і Сергія Параджа-
нова. Тут зростають сучасні герої, 
які, озброївшись дерев’яними щи-
тами і топірцями, творили історію 
Майдану.

Оглянути історичні топірці, ме-
блі, одяг, мосяжний реманент, ки-
лими і ліжники, кахлі, глечики і по-
яси ми змогли в музеї Косівського 
інституту прикладного і декоратив-
ного мистецтва Львівської націо-
нальної академії мистецтв. Сьо-
годні фонди музею інституту на-
раховують 3500 одиниць зберіган-
ня. Тут експонуються твори класи-
ків народного мистецтва Гуцуль-
щини 19-20 ст., зберігаються ро-
боти знаменитої різьбярської ди-
настії з гірського Яворова Косів-
ського району — Юрія, Василя, 
Миколи, Федора і Дмитра Шкрі-
бляків та їх послідовників — заслу-
жених майстрів народної творчості 
України Юрія та Семена Корпаню-
ків, їх синів і онуків. 

Чарують роботи засновника 
річківської школи різьбярства Мар-
ка Мегединюка. Неповторні твори 
засновника косівської школи різь-
би Василя Девдюка і його послі-
довників Миколи Тимківа, Василя 
Кабина. Гуцульщину репрезенту-
ють Іван Балагурак, Микола Фе-
дірко, Володимир  Гуз, Олександр 
Іщенко та ін. Бондарські вироби з 
художнім випалюванням представ-
ляє Іван Грималюк. Привертають 
увагу мальовані кахлі і миски ди-
настії Баранюків, Олекси Бахматю-
ка, Петра Кошака, ужитковий по-
суд Юрія Ілюка, багата колекція 
виробів зі шкіри (тобівки, ташки, 
череси, взуття, гаманці, жіночі 
сумки, обкладинки книг), оригі-

нальні твори майстрів вишивки і 
ткацтва (рушники, доріжки, занаві-
ски, верети, пошивки, серветки). 

Приваблюють дипломні твори 
випускників навчального закладу. 
В колекції  музею представлена 
кераміка Опішні, Вільхівки (Закар-
паття), Львова, Києва, підлаковий 
розпис Палеха, Хохломи, Федоскі-
на, різьба з підмосковного Абрам-
цева, художній метал із Касліна та 
ін. За кількістю експонатів, їх 
історико-мистецьким, пізнаваль-
ним значенням — це справжня 
збірка коштовностей. Є тут і му-
зичні інструменти. Наш колега і 
музикант Ярослав Михайленко на-
віть спробував зіграти на старо-
винних цимбалах. Як засіб зв’язку 
гуцулів трепетна трембіта не ви-
тримує конкуренції з “мобілками” і 
відходить у минуле, стала музей-
ним експонатом інституту. 

Інститутом навчальний заклад 
став у 2000 році, пройшовши 
шлях від “ткацької крайової мис-
тецької професійної школи” з 
далекого 1882 року, спілки “Гу-
цульське мистецтво” діяча УНР 
Михайла Куриленка, промисло-
вої школи мистецтва з ткацько-
килимарським, керамічним, 
різьбярсько-столярським  відді-
леннями, училища, технікуму. Тут 
функціонує 7 відділень, які готу-
ють майстрів із дерева, металу, 
шкіри, художньої кераміки, тка-
цтва, розпису, художньої вишив-
ки і моделювання одягу. Народні 
промисли здавна були важливим 
видом заняття місцевого насе-
лення. Багаторічна кропітка пра-
ця колективу в поєднанні з твор-
чим доробком місцевих майстрів 
дали 2500 випускників, третина з 
яких члени спілки художників 
України. В інституті навчаються 
тут діти з усієї України, з-за кор-
дону, здобуває професію дитина 
навіть з далекого російського 
Владивостока. Один із виклада-
чів жартує, що популярний Косів 
ще й тим, що тут можна легко 
прожити лише дарами навко-
лишнього лісу. Для майбутніх 
абітурієнтів тут проводять без-
платні курси перед вступом.  Про 
все розповіли нам працівники 
мистецького закладу, зокрема 
наш гід, кандидат мистецтвоз-
навства, доцент Вікторія Валері-
ївна Дутка-Жаворонкова. 

Цікаво було пройтися майстер-
нями і лабораторіями інституту, 
доторкнутися до основи основ 
людської творчості і фантазії, що 
поєднується з важким щоденним 
навчальним процесом, поспілкува-
тися з викладачами, почути про-
фесійні відповіді на запитання. Го-
ловне тут — краще раз побачити, 
ніж сто раз почути. А побачити бу-
ло що: і малюнок людини з натури, 
і різьбу по дереву, ткацтво, ко-
вальство з ювелірною справою. 
Зачарувала кераміка — процес ви-

готовлення глечика. Щира подяка  
самобутньому колективу, поба-
жання здоров’я, творчої наснаги. 
Хай їх Бог благословляє вершити 
нові плани.     

Шлях до Косова проліг через 
Коломию, де розташований відо-
мий на весь світ музей писанкар-
ства. Оригінальність споруди, його 
вітражі викликають мистецьке за-
цікавлення. Експонати восьмого 
чуда України — музею писанкар-
ства, від найдавнішої 500-річної 
писанки до сьогодення — це дани-
на яйцю — символу зародження 
всього живого. Тут зібрані писанки 
з яєць різних  птахів, різних регіо-
нів України, особливо Івано-
Франківщини, з різноманітних ма-
теріалів і з багатьох країн світу. 
Немає ще хіба яйця Фаберже. Ві-
домі політики, президенти тут 
оглядали експозицію і писали пи-
санки. Філігранність роботи викли-
кає подив. Кольорова гама під-
креслює географічну палітру на тлі 
історичної панорами, філософію 
буття.

Рівнини областей-сусідів, роз-
ділені могутніми водами Дністра, 
переходять у пасмо Східних Кар-
пат, де розкинулася пишна Верхо-
вина. Там у гостинному дворі “Ар-
кан” ми знайшли затишок. Цілюще 
гірське повітря, настояне на хвої, 
хороший настрій зробили свою 
справу — оздоровили нас. Дода-
вали ліричності і доброго гумору 
наші невтомні друзі-музиканти Ан-
дрій Злонкевич із братом-баяном, 
Ярослав Михайленко з сопілками. 
Вони заряджали позитивом 
в’язанки українських пісень і жар-
тів.

Дорогою у Верховину ми бачи-
ли сонячні батареї — альтернативу 
продукування електроенергії. Ман-
друючи горами в Яремче, милува-
лися стрункими смереками і яли-
нами, чистотою лісових масивів, 
швидкоплинною течією річок, що 
місцями покрилися кришталем 
льоду. Гуцули люблять ліс, свято 
бережуть його, підтримують у ньо-
му порядок. Про звичаї і традиції 
горян розповів наш колега Юрій 
Чарнош, який відвідав на рідних 
теренах свого класного керівника 
Марію Йосипівну Гнилицю. 

Осінній день був погожим. Ма-
льовничі краєвиди змушували зу-
пинятися і фотографуватися. Зу-
пинилися біля підніжжя Говерли, 
де вигравали на сонці великі кулі 
білих квітів. Це була верба, облі-
плена цвітом, ніби пухом. Вразили 
дерев’яні храми, житлові будинки, 
колиби. Творчий підхід можна по-
мітити скрізь, особливо на ринку. 
Народна творчість не знає меж — 
від дерев’яного молотка “для ви-
биття дурниць із макітри” до обе-
рега від ДАІ. Переповнені емоція-
ми, зі смачною бринзою, теплими 
вовняними шкарпетками, ми щас-
ливі повернулися додому.

Тут живуть добрі легіні  
і красуні-горянки

Учителі трудового навчання ЗОШ Тернопільського району  
на території музею писанкарства у Коломиї.

Леонід МАТЮХІН, 
речник прес-

центру штабу АТО. 
Фото автора.

Донбас. Гул від 
танкових двигу-
нів було чути за 
декілька кіломе-
трів. Хвилин за 5 
на горі з’явилася 
перша бойова 
машина. За нею 
друга, третя, 
четверта… 

Колона військової 
техніки рухалася по-
льовою дорогою в 
бік річки. Як вияви-
лося, підрозділ було 
піднято за “триво-
гою” і наказано ви-
йти у визначеному 
районі, де виявлено 
підрозділи терорис-
тів. Поки танковий 
підрозділ висувався 
у бік річки, у найвуж-
чому місці військові 
інженери вже завер-
шили встановлювати 
міст. Одна за одною 
бойові машини дола-
ли водну перешкоду і 
без зупинки, рухалися далі. При-
близно в кілометрі від переправи 
колона наткнулася на засаду і 
зав’язався бій. Танки розвернули-
ся у бойові порядки по фронту і 
без зупинки почали переслідувати 
противника. Коли закінчився боє-
комплект, один за одним вони по-
чали виходити з бою, прикриваючи 
один одного. В цей час у тилу по-
чувся гул двигунів іншої танкової 
колони, яка отримала наказ вийти 
на підкріплення своїм побратимам. 
Як тільки танкісти, котрі щойно ви-
йшли з бою перетнули річку і віді-
йшли у напрямку лісу, водну пере-
шкоду вже долав інший танковий 
підрозділ. Бойові машини так само 
швидко форсували річку, виявили 
противника і почали його переслі-
дувати. За півгодини, знищивши 
залишки бойовиків, танкісти так 
само чітко і швидко, як попередній 
підрозділ поверталися до місця по-
стійної дислокації. Такі завдання у 
бойових умовах хлопцям доводи-
лося виконувалися дуже часто, то-
му не дивно, що цього разу будь-
яка ввідна виконувалася майже 
миттєво.

Серед танкістів більшість вій-
ськовослужбовців добре знає, що 
таке передова, тому до навчань 
ставляться дуже серйозно. Навча-
лися, як під час реальних бойових 
дій. Всі команди звучали в ході ру-
ху колони. Зустріли противника, 
нанесли ураження, здійснили пе-
регрупування, відпрацювавши віді-
йшли, а інший підрозділ вирушив 
переслідувати противника і наніс 
йому нищівного удару. Один з ко-
мандирів танкових підрозділів з по-
зивним “Учень” розповів: “Поки ми 
перебуваємо у районі відведення, 
заняття  проводяться щоденно. 
По-перше, щоб не втрачати нави-
ки, а, по-друге, частина людей в 
підрозділі призвана під час шостої 
хвилі мобілізації, тому необхідно у 
стислі строки їх максимально на-
вчити. Тренування йде щодня, бо 
на війні завжди є чому вчитися. 
Для підготовки танкового екіпажу 
потрібно близько місяця, щоб під-
розділ самостійно міг виконувати 
поставлені завдання. Без взаємодії 
підрозділів у бою надзвичайно 
важко. Практично не буває тут і ви-
падкових людей. Кожен займаєть-
ся саме тим, що йому до душі і що 
вміє найкраще. Буває, що коман-
дир танка хоче стати механіком-
водієм і навпаки. На війні все по 
справжньому, тому ті, хто продо-
вжують служити за контрактом, до-
бре знають, для чого тут. 

Запорука успіху танкіста на пе-
редовій — нічого не боятися і йти 
вперед. Коли ми вийшли з передо-
вої сюди, наші з одного боку були 
раді, що зможуть відпочити, а з ін-
шого — постійно переживали за 
тих, хто залишилися без підтримки 
танків на передовій. Та хлопцям, 

які зараз на передовій, хочу сказа-
ти, що в будь-який час доби, в 
будь-яку погоду у разі потреби за 
10-15 хвилин  ми вирушимо на до-
помогу”, — зізнався військовослуж-
бовець.

Начальник інженерної служби 
бригади з позивним “Гетьман” за-
значив, що завданням його підле-
глих було забезпечити безпере-
шкодне просування наший військ. 
Саме у бойових умовах стає добре 
зрозуміло, що без інженерних 
військ важко вести наступальні дії.

— Сьогодні ви бачили, як танко-
ві підрозділи пройшли через важ-
кий механізований міст. Відпрацю-
вали хлопці просто ідеально, але, 
якби не було мосту, то навіть у 
найвужчому місці пройти зміг би 
лише один танк. Другий би вже не 
подолав водної перешкоди. Міст, 
по якому пройшли танки, було 
встановлено за 10-15 хвилин. Пе-
ред цим пройшла розвідка 
інженерно-розвідувальним дозо-
ром, який визначає ширину, гли-
бину переправи та щільності грун-
ту, — зазначив офіцер.

Механік-водій танка Т-64 терно-
полянин із позивним “Абрек”, у зо-
ні АТО вже вісім місяців.

— Строкову службу я служив на 
такому самому танку, але це було 
25 років тому. Проте, навички, здо-
буті у війську, не забуваються.  Тож 
під час навчань у Десні я швидко 
повернувся в стрій. Найбільше в 
АТО з хорошого — це люди. Вони 
відверті, чесні, ні в кого немає за 
душею чогось темного. Найстраш-
ніше — це не самі обстріли, бо їх 
було дуже багато. Важко, коли є 
втрати. Добре пам’ятаю, як пора-
нили мого друга. Сьогодні, під час 
навчань, для мене важкого нічого 
не було, ми вже звикли. При подо-
ланні таких перешкод, коли навко-
ло багно, головне — слухати свою 
машину. Танк знає, як треба їхати, 
його потрібно чути. Жодна машина 
сьогодні не підвела, всі відпрацю-
вали дуже гарно, бо кожен розуміє 
відповідальність. Кожен старався, 
ось і вийшло. 

Для танкіста важливо не лише 
знати добре свою справу, але 
працювати в команді, як одне ці-
ле. Один затримався — екіпажу 
немає. Механік, навідник, коман-
дир — жоден не має права на по-
милку. Не можна розгубитися, 
розслабитися, запанікувати, тому 
в екіпажі не має бути жодного не-
впевненого в собі. 

— Я механік, знаю добре маши-
ну. Звісно кожен із нас може замі-
нити один одного, але я можу і 
розгубитися, тож повністю покла-
даємося на екіпаж. Мрія одна — 
повернутися додому і побачити ді-
тей. Це наша країна, тут наші діти, 
жінки і ми сюди нікого не просили. 
Воювати починали не ми, чужі лю-
ди нас змушують, а ми просто за-
хищаємося, — каже наш земляк.

Танкіст з Тернополя  
із позивним “Абрек”:  
“Свою бойову машину 

потрібно слухати”

Механік-водій танка  
Т-64, тернополянин із позивним “Абрек”.
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ПРОДАМ
* цуценята Бішон Фрізе  

“самки”. Відмінний родовід, бать-
ки чемпіони міжнародних виста-
вок. Тел. (098) 425-55-61, (067) 
722-26-26.

* картоплю. Тел.  (096) 134-43-
68. 

* квашену капусту. Тел.: (068) 
246-76-14.

* ВАЗ 2107, 2005 року випус-
ку, газ-бензин. Тел.: (067) 924-
76-90, (067) 369-26-54.

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

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

* 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, 066 
665-36-06. www.tractor_c.com 
ua 

КУПЛЮ 
* сіно. Тел.: (098) 945-21-30.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочистих 

подій (серця, лебеді тощо), ведучі 
на весілля, тамада, народні обря-
ди. Тел. 098 592-71-01. 

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

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

* лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець. Тел.: 42-36-32, (068) 
539-25-33, (097) 207-65-23.

* виконуємо сантехнічні і  

газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-

кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, юві-
лей), тел.: 095-64-03-266, 096-

36-17-373.
* фотозйомка урочистих  

та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у села, за-
пис на DVD, монтаж фотокліпів. 
Тел. (0352) 54-11-93.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Людина і її справа ●Консультації ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора.

Андрій Сирота — вчорашній ви-
пускник агрономічного факультету 
Львівського національного аграр-
ного університету. Юнак родом із 
села Буковина Жидачівського ра-
йону, що на Львівщині. На Терно-
пілля у сільськогосподарське при-
ватне підприємство “Мричко” на  
посаду головного агронома за-
просив молодого спеціаліста Іван 
Васильович Мричко — директор 
підприємства, відомий у краї фер-
мер і садівник. 

Для Андрія першими в трудо-
вій біографії були жнива у с. Ба-
ворів Тернопільського району, 
перша посівна під майбутній уро-
жай, знайомство з колегами по 

роботі, місцевими селянами.
— Ми вчасно посіяли озимі — 

пшеницю й ріпак, зібрали цукрові 
буряки, підготували ріллю під ярі 
культури, — каже головний агро-
ном. — Головне — дотримуватися 
технологій, якості обробітку грун-
ту, насіннєвого матеріалу, впро-
ваджувати нові сорти та гібриди 
колоскових і технічних культур. 
Керівники підприємства Надія та 
Іван Мрички мені довіряють, це 
додає в роботі оптимізму та впев-
неності. В моєму розпорядженні 
службовий автомобіль “Нива”. 
Підприємство забезпечує гідною 
зарплатою. Подружився у Баво-
рові зі своїми ровесниками. Жит-
тя прекрасне. Лиш би був спокій 
й мир на нашій  дорогій серцю 
Україні.

Першими у трудовій 
біографії Андрія Сироти 
були жнива в Баворові

Андрій Сирота — головний агроном СПП “Мричко”.

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор поліції 

Тернопільського районного 
відділення поліції ТВП ГУНП 

України в Тернопільській 
області, капітан поліції. 

Шахрайські схеми незмінні 
— міняються лише “профе-
сії” пройдисвітів. До псевдо-
працівників поліції та банків-
ських установ тепер приєд-
налися і псевдослужбовці 
державних установ. 

“Добрий день. Вас турбує служ-
ба безпеки банку. З вашої картки 
хтось намагався зняти гроші. Ми її 
заблокували. Щоб розблокувати, 
уточніть деякі дані та пін-код”, — з 
таким зверненням із невідомого 
номера недавно увечері зателе-
фонували до 29-річної тернопо-
лянки. Жінка, не роздумуючи, на-
звала усю конфіденційну інформа-
цію. А псевдопрацівник, пообіцяв-
ши зателефонувати та повідомити 
про зміну захисту, поклав слухав-
ку. Дзвінка від нього жінка так і не 

дочекалася, лише невдовзі отри-
мала повідомлення, що з її рахун-
ку знято 3200 гривень — увесь 
залишок на карті. Довелося самій 
телефонувати в поліцію.

Інша мешканка Тернопільської 
області втратила усі пенсійні зао-
щадження з картки — понад 19 
тисяч гривень. Дзвінок від “пра-
цівника Департаменту соціального 
захисту населення” пролунав у 
квартирі 78-річної тернополянки. 
Саме так представилась невідома 
жінка у слухавці по той бік дроту 
та повідомила, що пенсіонерці на-
раховані доплати до пенсійних ви-
плат. Для якнайшвидшого отри-
мання матеріальної допомоги жін-
ка попросила надати їй реквізити 
банківської картки. Старенька де-
тально назвала усі цифри з обох 
сторін картки, повідомила анкетні 
дані та стала чекати доплат. Од-
нак, замість прибутку, втратила усі 
свої заощадження — з рахунку 
зникли усі гроші. 

Правоохоронці мало не щодня 
реєструють подібні шахрайства. 
Незважаючи на численні застере-

ження, люди продовжують нехту-
вати елементарними правилами 
безпеки. Працівники поліції вко-
тре нагадують: будь-який банк, 
телефонуючи до клієнта, ніколи не 
буде уточнювати жодні дані щодо 
картки. Для проведення платежу 
досить повідомити платникові 
тільки номер картки. Будь-які інші 
уточнюючі запитання або повідо-
млення про те, що для проведен-
ня платежу потрібні код, пароль, 
чотиризначний номер під магніт-
ною стрічкою карти означають, що 
особа має справу з шахраями. Як-
що ж ви все-таки видали конфі-
денційну інформацію, треба одра-
зу ж заблокувати картку, зателе-
фонувавши до банку. Якщо ж до 
вас телефонують під приводом 
змінити паролі, перевести гроші, 
збільшити строк дії картки, і при 
цьому вимагають захисні дані, 
кладіть слухавку та самостійно пе-
ревіряйте усю інформацію у відді-
ленні банку. Якщо ви все-таки 
стали жертвою шахраїв, негайно 
телефонуйте на номер 102.

Право ●

Обережно — 
пcевдопрацівники Заміна паспортів-книжечок 

на нові ID-картки відбуватиметь-
ся поступово протягом най-
ближчих п’яти років.

В 2016-му міграційна служба 
планує розпочати впровадження 
нової національної системи іденти-
фікації громадян на основі елек-
тронної бази даних та видачу но-
вих паспортів громадянина України 
у формі пластикової картки.

На першому етапі пластикові ID-
картки видаватимуть безкоштовно 
особам, які досягли 14 років. Окрім 
того, буде запропоновано оформ-
лення нових паспортів-карток гро-
мадянам, які звертатимуться до 
підрозділів міграційної служби із 
заявами про відновлення втраче-
них документів, а також про оформ-
лення та видачу паспорта грома-
дянина України для виїзду за кор-
дон.

Обов’язкової заміни паспорта-
книжечки на пластикову ID-карту 
не буде. Також передбачено по-
ступове передавання функцій з 
прийому громадян та видачі доку-
ментів до центрів надання адміні-
стративних послуг. Утім, на першо-
му етапі ЦНАПи та підрозділи мі-

граційної служби прийматимуть 
громадян паралельно через різну 
готовність ЦНАПів виконувати ці 
функції та через очікуване суттєве 
зростання попиту на нові докумен-
ти у перший рік. У новому паспорті 
не буде інформації про укладення 
шлюбу та реєстрацію місця прожи-
вання особи. Для підтвердження 
місця проживання міграційна служ-
ба безкоштовно видаватиме гро-
мадянам відповідні витяги з реє-
стру. Проте, із розвитком електро-
нного урядування та сфери надан-
ня адміністративних послуг, через 
деякий час, таке підтвердження 
стане непотрібним при зверненні 
до органів влади або банківських 
установ.

Головними перевагами нового 
паспорта є захищеність від підро-
блення та можливість у подальшо-
му отримувати більшість адміні-
стративних послуг через мережу 
Інтернет без необхідності витрача-
ти свій час у чергах до чиновників.

За матеріалами 
Тернопільського районного 

центру УДМС України в 
Тернопільський  області.

Це важливо ●

Міграційна служба розробила  
план поступової заміни паспортів 

громадянина України  
на ID-картки нового зразка

Кабінет Міністрів України по-
становою від 4 листопада 
2015 р. № 911 вніс зміни до 
постанови Кабінету міністрів 
України “Про затвердження 
Порядку виплати компенсації 
підприємствам, установам, 
організаціям у межах серед-
нього заробітку працівників, 
призваних на військову служ-
бу за призовом під час мобі-
лізації, на особливий період” 
від 04.03.2015 р. № 105.

Дія постанови “Про затвер-
дження Порядку виплати компен-
сації підприємствам, установам, 
організаціям у межах середнього 
заробітку працівників, призваних 
на строкову військову службу, вій-
ськову службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період 
або прийнятих на військову службу 
за контрактом у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує на-
ціональній безпеці, оголошення рі-
шення про проведення мобілізації 
та (або) введення воєнного стану, 
а також працівникам, які були при-
звані на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період 
та які підлягають звільненню з вій-
ськової служби у зв’язку з оголо-
шенням демобілізації, але продо-
вжують військову службу у зв’язку 
з прийняттям на військову службу 
за контрактом”  поширюється на 
громадян України, які, починаючи 
з:

•18 березня 2014 р. були при-
звані на військову службу за при-
зовом під час мобілізації, на осо-
бливий період;

• 8 лютого 2015 р. були при-
йняті на військову службу за 

контрактом у разі виникнення кри-
зової ситуації, що загрожує націо-
нальній безпеці, оголошення рі-
шення про проведення мобілізації 
та (або) введення воєнного стану;

• 11 червня 2015 р. були при-
звані на строкову військову служ-
бу, а також призвані на військову 
службу під час мобілізації, на осо-
бливий період та які підлягають 
звільненню з військової служби у 
зв’язку з оголошенням демобіліза-
ції, але продовжують військову 
службу у зв’язку з прийняттям на 
військову службу за контрактом. 

Крім того, визначено, що пра-
цівникам, призваним на строкову 
військову службу, військову служ-
бу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, компенсація 
з бюджету середнього заробітку 
здійснюється на строк до закінчен-
ня особливого періоду або до дня 
фактичної демобілізації. Працівни-
кам, які були призвані під час мо-
білізації, на особливий період та 
які підлягають звільненню з вій-
ськової служби у зв’язку з оголо-
шенням демобілізації, але продо-
вжують військову службу за контр-
актом, компенсація з бюджету се-
реднього заробітку здійснюється 
не більше, ніж на строк укладеного 
контракту. 

Для отримання компенсації з 
бюджету середнього заробітку під-
приємства, установи та організації 
подають щомісяця до 15 числа ор-
ганові соціального захисту насе-
лення звіти про фактичні витрати 
на виплату компенсації з бюджету 
середнього заробітку працівникам 
за формою згідно з додатком 1, 
погоджені районним (міським) вій-
ськовим комісаріатом або військо-

вою частиною, що здійснювали 
призов працівників на військову 
службу, в частині підтвердження 
призову та проходження військо-
вої служби, для подання до 19 
числа структурному підрозділу со-
ціального захисту населення копій 
зазначених звітів, а також зведе-
ного звіту про фактичні витрати на 
виплату компенсації з бюджету се-
реднього заробітку працівникам за 
формою згідно з додатком 2. 

В Тернопільському районі звіт 
про фактичні витрати на виплату 
компенсації  підприємствам ( уста-
новам, організаціям) необхідно по-
давати в управління соціального 
захисту населення Тернопільської 
райдержадміністрації, м. Терно-
піль, вул.. М Кривоноса 14, каб.№3 
у помісячному розрізі за місцем  
реєстрації підприємства.

З метою безумовного виконан-
ня положень вищезазначеної по-
станови управління соціального 
захисту населення просить під-
приємства, установи, організації 
подати звіти про фактичні витрати 
на виплату компенсації середньо-
го заробітку працівників, призва-
них на військову службу за призо-
вом під час мобілізації, на особли-
вий період, згідно з додатком 1 до 
Порядку, за листопад та грудень 
2015 року, а також за 2014 рік, для 
повного використання коштів за 
бюджетною програмою.  Довідки 
за телефоном: 53-25-90.

Наталія ПЕРЕЙМИБІДА, 
начальник відділу 

персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління соціального захисту 
населення Тернопільської РДА. 

Компенсація середнього 
заробітку мобілізованих: зміни
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Птахи відлітали на південь, 
щоб перечекати там неспокій-
ну зиму, а, може, поверталися 
додому, щоб облаштувати 
гнізда і вивести потомство. 
Вона вже точно й не знала 
цього. 

Щоранку занурювалась у холод-
ну порожнечу міста, ховаючи носа 
під комір пальта і кутаючись у шар-
фику невідомої футбольної коман-
ди. Нафарбовані нігті переливалися 
синіми кольорами, волосся відсві-
чувало на сонці барвистими вогня-
ми, на вустах горів світанковий ба-
грянець. Так вона хотіла зробити 
світ трішки яскравішим. Сліпучі про-
мінці діамантів виблискували в очах 
— поглядом вона зупиняла чоловічі 

серця. Її тіло пахло так, як пахнуть 
троянди після дощу. 

Відводила малого до школи, 
поправляла непокірний комірець 
його сорочки, говорила, щоб за-
лишався чемним і не бешкетував. 
Ішла в парк, роздавала перехо-
жим рекламні листівки. Життя, як 
і ці листівки, — кольорове, а ви-
брати нема з чого. Її не цікавили 
глянцеві журнали, таємничі роз-
мови в жіночому колі, не цікавили 
дешеві мексиканські серіали. Во-
на любила читати історії міста, 
слухати музику в просторі тиші, 
пити гарячу каву з автомата і пе-
реглядати в кіосках перші шпаль-
ти свіжих газет. Щоразу при цьо-
му її серце стискалося, ніби ходи-
ло босими нервами по битому 
склі, здригалося, ніби його, як ко-
шеня, гладили холодними руками. 

Невідомі почуття малювали го-
стрим олівцем серцеві кардіогра-
ми. 

Вона завжди носила в кишенях 
тисячі барвистих метеликів, яких 
випускала, виходячи на вулицю. По-
ринала в глибину дощів, де 
зустрічала невловимих сонячних 
зайчиків, які купалися в дощових 
краплинах, виблискуючи кольорами 
веселки. Слухала, як перешіптують-
ся риби в океанських глибинах.

Коли тіні потопали у вечірніх су-
тінках, забирала малого зі школи, 
купувала йому морозиво-ріжок. 
Спостерігала, як на тому боці вулиці 
чоловіки у густому тумані запалюва-
ли цигарки. Здавалося, що це хтось 
серед ночі запалює на небі зірки. 
Згущена темрява пахла матіолою і 
сигаретним димом. Так пахне диво. 
Про це знає лише вона.   

Кухар Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів Марія Помазанська готує  
для школярів обіди та випікає смачні пиріжки. 

Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

Образок ●

Мадонна

Деревний попіл має здат-
ність вбивати гнилісні ін-
фекції, тож просто гріх не 
скористатися цією його 
властивістю. Можна взагалі 
обходитися без мінераль-
них добрив. Збирати попіл 
можна не тільки з печі, а й 
від спалювання городніх 
решток: бадилля, бур’янів, 
листя тощо. Головне, щоб 
умови зберігання для цього 
“золота” були відповідні. 
Справа в тому, що попіл ду-
же гігроскопічний і всотує 
вологу з повітря, тому вна-
слідок цього втрачає майже 
всі свої корисні властивос-
ті. Отже, кришки ємностей 
мають бути герметичними. 
Під звичайні можна про-
класти вологонепроникний 
матеріал.

* Якщо маєте ділянку суниці 
садової, яка часто-густо потер-
пає від сірої гнилі, з допомогою 
попелу можете врятувати вро-
жай. Для цього достатньо наси-
пати просіяний попіл у складену 
в кілька шарів марлю, зав’язати 
вузликом і після цвітіння кущиків 
обпилити легенько рядки, наче 

власні щоки пудрою гримуєте. 
На десяток-півтора кущиків ви-
трачайте приблизно 200 г попелу 
— не шкодуйте. Через кілька днів 
обпудрювання повторіть, але вже 
меншою дозою. Якщо минулого 
літа гнилі було багато, можете 
операцію провести й утретє.

* Обпудрювати можна сходи 
редиски й буряків від блішок, 
огірки від борошнистої роси, та 
все, що завгодно, бо деревний 
попіл — не тільки ліки, а ще й 
відмінне підживлення мікроеле-
ментами. Чудово протистоїть він 
і дрібним шкідникам, таким, на-
приклад, як попелиці. Тільки в 
цьому разі варто приготувати 
“вбивчий” розчин для обприску-
вання. 300-400 г просіяного по-
пелу треба прокип’ятити в 10 л 
води протягом півгодини, від-
стояти, охолодити, злити з оса-
ду й заправити в обприскувач, 
додавши 40-50 г господарсько-
го мила, аби розчин краще при-
липав до листячка.

* Із господарського досвіду 
багато читачів знають, що поси-
паних попелом міжрядь не пере-
носять слимаки, мурахи, багато 
видів гусені, личинки шкідників і 
навіть... колорадські жуки, які не 

вилазять із землі в посипані між-
ряддя. Та й узагалі, якщо у вас 
досить цього добра, не пошко-
дуйте під весняне перекопуван-
ня або боронування насипати 
попіл безпосередньо на поверх-
ню ділянки — до 100 г на ква-
дратний метр, а потім уже бе-
ріться за лопату чи борону. Як-
що ж попелу мало, можна по-
троху додавати його в посадкові 
ямки й змішувати з ґрунтом пе-
ред висадкою розсади або за-
кладанням бульб.

* Ви, напевне, знаєте, що є 
культури, які не переносять хло-
ру. Саме через це не завжди 
можна скористатися тими калій-
ними добривами, які є в госпо-
дарстві. Попіл — вихід із ситуа-
ції, бо хлору в ньому немає й 
сліду, а от калій міститься у до-
статній кількості й для картоплі, 
і для малини. Залежно від того, 
яку деревину спалювали, калію 
може міститися від 5 до 15 від-
сотків! Найбагатші на калій де-
ревина берези, стебла соняш-
ника тощо. А якщо ви спалювали 
в печі разом із дровами кістки 
від з’їденого м’яса, то попіл міс-
титиме ще й достатню кількість 
фосфору та кальцію. 

Ради-поради ●

Сивий помічник

Павло МУЛЯРЧУК.  
м. Тернопіль. 

Роки на зиму повернули,
Журбою сумно скиглить 

просинь,
Весна та болем промайнула,
А серце все кохання просить.
Не забувай мене, кохана,
Дороги наші долею сплелись,
Любові квіт… 

любові квітка — панна
На перехресті обнялись.
Здається, ти розчарувалась,

І щось таїш в душевній владі.
Творім, щоб радість 

уквітчалась
Любов’ю в пристрасній 

принаді.
Нам в’ється стежечка єдина,
Весна дарує теплі барви.
Єднає нас краса-калина
То гордість наша, 

сяйні лаври…
Я йду життям добра рікою,
Її писав мені Всевишній,
Ціную я тебе такою,
А сам піднятись хочу вище…

Не забувай

Магазинні напівфабрикати 
— це зручно. Втім, біль-
шість дієтологів наполя-
гає, що шкоди нашому 
здоров’ю вони завдають 
величезної.

Наприклад, заморожені 
млинці, голубці, котлети, фри-
кадельки. Усе це можна швид-
ко розігріти і з’їсти. Так звані 
готові обіди полегшують нам 
побут. Але проблема в тому, 
що часом ми навіть уявити собі 
не можемо, з чого зроблено ті 
напівфабрикати.

Візьмімо заморожені котле-
ти. На що потрібно звернути 
увагу? На склад, який має бути 
зазначений на упаковці. Згідно 
з чинним законодавством, усі 
інгредієнти, з яких виготовлено 
харчову продукцію, повинні 
вказуватись у порядку змен-
шення. Тому так важливо, щоб 
у котлетах, пропонованих нам 
як м’ясні, на першому місці бу-
ло таки м’ясо. Вказівка ж на те, 
що у складі котлет є рослинний 
білок, — тривожний сигнал. 
“Рослинний білок” — це добре 
відома нам соя. А практично 
вся вирощувана у світі соя — 

генно модифікована! Річ ще й у 
тому, що вона позбавлена сма-
ку. Тому, щоб котлети “пахли 
м’ясом”, у фарш із соєю дода-
ють підсилювачі смаку, а саме 
глутамат (Е621), або глутамінні 
кислоти (Е620), які є канцеро-
генами.

Перш ніж змішати сою із 
фаршем, її розмочують у воді. 
А щоб вона не витекла з котлет 
при смаженні, додають стабілі-
затор — фосфат натрію (можуть 
вказуватись також трифосфат, 
дифосфат, пірофосфат, полі-
фосфат або харчові добавки 
Е450, Е451, Е452). Ці добавки 
“зв’язують” воду у фарші, і кот-
лети виходять соковиті. Але яка 
користь від такої соковитості?

Законодавство не забороняє 
називати м’ясом жир, жили, хря-
щі, шкіру, кишки, кістки з решт-
ками м’яса і т. ін. Сучасні техно-
логії у харчовій промисловості 
дають змогу з такого “м’яса” ро-
бити цілком пристойний на ви-
гляд фарш для котлет.

Певна річ, вам вирішувати — 
харчуватись напівфабрикатами 
чи ні. Але пам’ятайте слова му-
дрого Гіппократа: “Краще бути 
голодним, аніж їсти абищо”.

А ви знаєте? ●

Морожена небезпека

Горох — 500 гр, сода — 1 
ч. л., картопля — 4 шт., ци-
буля ріпчаста — 2 шт., сіль 
— за смаком, борошно — 
150 г, спеції — 1 ч. л. Перець 
— за смаком.

Замочити горох у воді 
кімнатної температури на 12 
годин. Злити воду, посипати 
горох содою і дати постояти 
10 хвилин. Потім промити 
дуже добре і помістити в ка-
струлю з 6 склянками води. 
Довести до кипіння, зняти 
піну ложкою. Закрити ка-
струлю кришкою і варити 1-2 години до пом’якшення гороху (про-
буйте). Не солити! Сіль сповільнить варіння. 

Злити зайву воду. Якщо горох ще цільний (не розвалився), то 
змолоти його в пюре на блендері. З’єднати горохове пюре з карто-
пляним (зваріть картоплю і зробіть пюре) і цибулею. Додати зелень 
і приправи. Посолити. Все добре перемішати. Охолодити гороховий 
фарш ( на годину в холодильник).

Сформувати фрикадельки (круглі або довгасті). Обваляти їх у бо-
рошні і обсмажити в гарячому маслі до золотистого кольору. Готові 
фрикадельки викласти на паперовий рушник (щоб ввібрало зайвий 
жир). Подавати фрикадельки зі свіжими.

Пісна вечеря ●

Картопля — 600 г, борошно — 3 
ст. ложки, рослинна олія — 4 ст. 
ложки, петрушка — 2-3 гілочки, сіль 
— за смаком, перець— за смаком, 
гриби морожені — 200-300 г, або 
гриби свіжі — 200-300 г, цибуля 
ріпчаста — 2-3 шт.

Помити і відварити в мундирі 
картоплю до готовності. Цибулю 
ріпчасту очистити і помити. Наріза-
ти на кубики. Розігріти сковороду, 
налити рослинне масло. Обсмажи-
ти на середньому вогні, помішуючи, цибулю та гриби 7-10 хвилин. По-
солити і поперчити за смаком. Перемішати. Зняти з вогню.

Включити духовку. Картоплю очистити теплою. Розім’яти картоплю 
на пюре, посолити. Додати 2 ст. ложки рослинної олії і борошно.

Вимісити картопляне тісто. Форму змастити олією і присипати бо-
рошном. Викласти в неї рівним шаром з бортиками підготовлену карто-
пляну масу.

На картоплю помістити грибну начинку. Поставити форму в духовку 
на середню полицю. Випікати картопляний пиріг за температури 160-
180° С близько 20 хвилин. Готовий картопляний пиріг посипати різаною 
зеленню, можна прикрасити майонезом.

Горохові фрикадельки

Картопляний  
пиріг із грибами

* Овочевий салат заправляйте 
перед подаванням на стіл, щоб 
він не стік.

* Свіжі ананаси, ківі і папайя у 
поєднанні з молочними продукта-
ми гірчать. Щоб цього уникнути, 
фрукти злегка потушкуйте і за-
правте сумішшю оцту і олії. Або 
використовуйте консервовані 
плоди.

* Щоб зварити квасолю, по-
трібно намочити її в холодній воді 

на ніч. Квасолю слід солити тільки  
готовності. Якщо посолити її під 
час варіння, вона практично не 
звариться або варитиметься дуже 
довго.

* Щоб яйця у процесі варіння 
не витекли, потрібно додати у во-
ду 1 ч. л. солі.

* Якщо ви хочете, щоб буряк 
під час варіння борщу не втратив 
свого кольору, потрібно при його 
зажарюванні додати ложку оцту. * 

Під час варіння картоплі потрібно 
додати вершкове масло або олію, 
щоб вона зварилася швидше.

* Масляні креми потрібно ро-
бити з інгредієнтів однієї темпе-
ратури, інакше масло за щонай-
меншого зниження температури 
захолоне мікроскопічними гру-
дочками. Виправити це можна, 
поставивши миску з кремом в те-
плу, але не гарячу (!) воду, і знову 
розмішати до однорідності.

Кулінарна академія ●
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Гороскоп ●

Якщо з вами в ці дні станеться щось 
надзвичайне, постарайтесь поставити 
собі запитання, чому так і через що. Го-
ловне — отримати відповідь. Не  
конфліктуйте і не беріть участі у сумнів-
них фінансових операціях. Уникайте лю-
дей з нав’язливими ідеями.

Старайтесь зробити оцінку пережи-
тих подій. Якщо останнім часом ви ще 
не знали повної гармонії в сімейному 
житті, то з початку цього тижня ситуація 
вирівняється і зміниться на краще.  
Якщо у вас щось не ладиться у стосун-
ках із діловими людьми, то і тут ситуація 
зміниться до кращого.

Початок тижня не принесе вам нічого 
нового та цікавого. Доведеться викону-
вати звичні обов’язки, якими б надокуч-
ливими вони не були. Передноворіччя 
принесе чимало додаткових клопотів і 
різних дрібничок, які не дозволять ані 
проявити себе, ані щось заробити. 
Пильнуйте себе, будьте обережні у дру-
гій половині тижня.

З початку тижня будете притягувати 
до себе увагу протилежної статі, або 
матеріальні блага. На жаль перше дру-
гим замінити не вдасться. Друга поло-
вина тижня буде сприятлива для діло-
вих зустрічей, особливо 23 і 24 грудня. 

У п’ятницю, 25 грудня, будьте уважні, 
зумійте контролювати свої емоції. Обе-
режно за кермом і на дорогах.

Не бажано штурмувати вершини — 
все одно нічого не вийде. Краще зайня-
тися невідкладними справами, які бажа-
но закінчити до нового року. Вирішуйте 
господарські та сімейні проблеми, під-
готовкою до свят. Якщо у вас втрачений 
контакт з кимось з близьких, то з почат-
ку тижня легко зможете відновити добрі 
стосунки.

Передноворічний тиждень буде спри-
ятливим для покращення фінансових 
стану. Вам можуть запропонувати щось 
тимчасове або грандіозне, що буде мати 
продовження у наступному році. У 
п’ятницю уникайте сварок, не вступайте 
у суперечки.

 
Час для вирішення важливих питань. 

Добре все зважте і продумайте, особли-
во, що стосується фінансів. Якщо маєте 
гроші, в першій половині тижня можете 
розпочати нову справу. З позиками кра-
ще утриматись.

Цього тижня має шанс укласти вигід-
ний контракт. Якщо мрієте про велике 
кохання, то в ці дні можете зустріти свою 
долю. Новий рік буде кращим, ніж попе-
редній. 

Початок тижня буде вдалим у професій-
ному плані. Зможете зайнятися справою, 
яка не лише принесе вам задоволення, але 
й у майбутньому зумовить кар’єрний ріст, 
або принесе непоганий дохід. 

Першу половину тижня бажано при-
святити роботі на перспективу. Не зволі-
кайте зі справою, яку давно планували 
розпочати. Вам легко вдасться отримати 
прихильність однодумців і спонсорів. 

Тиждень може розпочатися невдало. У 
декого, навіть у сильних і вольових лю-
дей, раптово може з’явитися меланхолій-
ний настрій.  Можливе непорозуміння з 
начальством, напруга між друзями і коле-
гами. Намагайтесь визначати і долати всі 
негаразди, адже Новий рік на порозі.

З початку тижня частіше заглядайте у 
свою поштову скриньку. Можливо, саме у 
передноворічні дні отримаєте довгоочіку-
вану звістку від ділового партнера або 
давнього друга. У другій половині тижня 
будьте обережні, особливо в п’ятницю. 

від Івана Круп'яка з 21 по 27 грудня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №49 

від 11 грудня 2015 року.

— Минулого тижня дав оголошення в 
газету, що шукаю собі жінку. Отримав ці-
лий мішок листів.

— І що в них?
— Здебільшого одна пропозиція: “Бери 

мою!”.

Сердитий батько: 
— Я тобі покажу, як цілувати мою до-

чку!
Парубок:
— Дякую, я і сам умію.

— Офіціанте, чому тарілка мокра?
— Це ваш суп, сер!

— У тебе теща в якій галузі працює?
— У медичній.
— Терапевт?
— Ні, п’явка. Кров смокче.

— Хто вас стриг?
— Майстер.
— Я розумію, що майстер. А за фахом 

він хто?

Ніч. Стукіт у двері.
— Діду, дрова потрібні?
— Ні.
Вранці дідусь прокинувся — дров не-

має. 

У мене був гарний тиждень — за п’ять 
робочих днів хотілося звільнитися лише 
тричі.

Врятував якось принц принцесу від 
дракона. Після року подружнього життя 
він зрозумів, що врятував дракона.
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Вітаємо! ●Традиції ●

Ганна ДРАБИК, 
педагог-організатор 

Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Сокільська організація — це 
наша історія, біографія на-
ших прадідів. Вона стала не 
лише виявом державності 
українського народу, а й 
джерелом лицарського духу, 
воїнської звитяги, палкої лю-
бові до рідної землі.

Соколи повинні бути вірними 
Україні, допомагати іншим жити за 
законами. Соколи є уособленням 
честі і гідності. Сьогодні до нас 
через віки дійшов шелест сокіль-
ських знамен, брязкіт сокільської 
зброї — як межа між минулим і 
майбутнім нашого роду.

Цього дня, 19 листопада, у 
Мишковицькій школі приймали в 
соколята учнів 2-их класів, а також 
учнів із Миролюбівки та Великої 
Луки які приходять навчатись у 
5-ий клас Мишковицьку школу.З 
привітальним словом до соколят 
звернувся директор Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Ігорович 
Чернець. 

Перед учасниками свята ви-
ступив ансамбль дівчат у складі 
якого Софія Сапужак, Ольга Жа-
рикова, Настя Пилип, Наталя Гев-
ко, Софія Митулинська, Неля 
Гвоздик, Марія Познанська, Ма-
рія Пастух, Маринка Славська, 
Христина Остапів, які виконали  
пісні “Гей, степами”, “Молюсь за 
тебе, Україно”. Тріо дівчат вико-
нало  пісню “Зашуміла калинонь-

ка”. Пісню “Україна — це я” вико-
нала семикласниця Юля Борух. 
Ансамбль учнів 6 і 7 класів вико-
нав пісню “Нам потрібне синє не-
бо”.

Сокільська організація — це до-
бра традиція Мишковицької шко-
ли:  учні 1-4 класів — “Соколята”; 
шестикласники і восьмикласники 
—  “Молоді соколи”; дев’яти- і де-
сятикласники — “Соколи”. 

Урочистості, під час яких мо-
лодших школярів приймали у со-
колята, супроводжуються внесен-
ням Державного прапора України, 
піднесеним звучанням Державно-
го гімну України, духовного гімну 
“Боже великий, єдиний”. Це важ-
ливий фактор національно-
патріотичного виховання підрос-
таючого покоління.

Соколи мої, соколята…
Юні учасники сокільської організації Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Для мене особисто бути в 
гостях у НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” — свято. 
Адже зустрічаєшся з педа-
гогами, які люблять свою 
роботу, а ще більше — учнів, 
а також з тими, хто тут на-
вчається. 

Як сказав учень цієї школи Вла-
дислав Кецман, він бував у місь-
ких школах, навіть пропонували 
йому там навчатися, але хлопець 
ніколи не проміняв би село на міс-
то, адже немає ліпшої школи, як 
Лозівська. Тут хороші вчителі, як 
сказав Владислав, які вміють до-

бре пояснювати предмет, які, хоч і 
наказують, але справедливо, при 
тому поважаючи учня як особис-
тість. Думаю, після цих слів дити-
ни будь-яка моя або чиясь осо-
биста оцінка не потрібна.

27 листопада тут відкрили ку-
точок Небесної Сотні та героїв 
АТО — наших земляків.  Учні зга-
дали  історію мирного Євромай-
дану, драматичні події листопада 
2013 року, 18-20 листопада 2014 
року, перші жертви Революції Гід-
ності, тих, кого народ назвав Не-
бесною Сотнею та проводжав у 
останню путь печальним “Пливе 
кача”. 

Учні у літературно-музичній ком-
позиції назвали поіменно тих на-
ших земляків, які загинули на Єв-
ромайдані  під час Революції Гід-

ності та в зоні проведення АТО на 
Сході нашої держави. Завуч школи 
Людмила Климів сказала, щоб ді-
ти, проходячи біля стенду, завжди 
замислювались, за що загинули ці 
молоді люди. Щоб усі зростали па-
тріотами України — землі, що на-
родила, зростила, дала батьків, 
учителів, друзів. 

“Не ми обираємо батьків, а 
земля, яка є нашою Батьківщи-
ною, — сказала директор НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” 
Ганна Чаповська, адже за слова-
ми поета Василя Симоненка, 
”Можна все на світі вибирати, 
сину, вибрати не можна тільки 
Батьківщину”. Тому маємо роз-
діляти з рідною Україною всі ра-
дощі та випробування, які поси-
лає доля.

Війна і ми ●

“Небесна Сотня”  
у Лозівській школі

Під час відкриття стенда пам’яті Небесної Сотні  
та героїв АТО у НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”.

Щиро вітаємо 
з 80-річчям на-
стоятеля храму 
Павла і Петра 
с. Лозова Терно-
пільського райо-
ну о. Михайла 
ПАВКУ.

Сійте у серцях людських добро,

Ми Вам щиро хочемо побажати,

Щоб зерно це щедро проросло.

Хай Господь здоров’я посилає,

Радості і щастя додає.

Дух Святий над Вами хай витає,

Бо Ви добрим пастирем в нас є.

Хай додасть наснаги Вам і сили,

Хай панує спокій, мир, добро,

Щоб Ви довго Господу служили

І в житті щоб горя не було!

З повагою — сім’я Питулай  
з села Лозова.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження педагога-
організатора Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. Ольгу Вікторівну 
ПЕРКАТУ.

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 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора будинку куль-
тури с. Мишковичі Зеновія 
Олексійовича ЛОСЯ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колективи 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільської районної 

організації профспілки 
працівників культури.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження Іру ГРОНСЬКУ 
з Тернополя!

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою — друзі.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження учасницю жі-
ночого вокального ансамблю 
“Байківчанка” БК с. Байківці  
Ганну Петрівну ТУРЧИН.

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить 

 знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою — колективи 
будинку культури с. Байківці, 
Байковецької сільської ради.

Колектив Довжанківської ЗОШ  
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя початкових кла-
сів Галину Федорівну КАЛУШ 
та працівника школи Надію  
Михайлівну БІЛОУС.

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 Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з 
днем народження директора 
школи Оксану Казимирівну  
КОЖУШКО і вчителя фізичної 
культури Юрія Мирославовича 
БАКАНА.

З днем народження вітаємо, 

щастя й радості бажаємо,

Здоров’я Вам такого, 

як у дуба молодого,

Щоб щасливо Вам жилося 

і задумане збулося,

Щоб у роботі все горіло 

і в кишені шелестіло,

Щоб здорові Ви були 

і сто років прожили.

Педагогічний колектив Петри-
ківської ЗОШ І-ІІ ст. щиросер-
дечно вітає з 60-річним ювілеєм 
вчителя інформатики Галину  
Іванівну ІВАСЮК.

Ювілей — це не просто свято,

Це здобутки всіх років в житті,

Тож хай у Вас їх ще буде багато,

Щоб здійснилися задуми всі.

Щастя хай щомиті сприяє

Мати успіх, достаток, добро,

Серце радість й любов зігрівають,

Друзі й рідні дарують тепло!

Колективи CФГ “Аванто” та 
СПП “Мричко” щиро вітають з  
25-річчям механіка Миколу  
Івановича МРИЧКА.

В цей дорогий для серця день, 

Бажаєм квітів і пісень, 

Від друзів — щирих привітань, 

Від зірок — здійснення бажань! 

Від сонця — світла і тепла, 

Щоб доля щедрою була! 

І не спинити часу лік, 

Нехай щастить весь довгий вік!

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з 
днем народження вчителя світової 
літератури Ларису Михайлівну 
ШИМКІВ, учителя-пенсіонера  
Євгенію Миколаївну  
МИХАЛЬЧУК.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз..

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

Вітаємо з днем народження ен-
докринолога ТРТМО Ірину Ми-
хайлівну СМІЛЬСЬКУ, лаборанта 
ТРТМО Ганну Зіновіївну ГУМЕ-
НЮК, зубного техніка Ярослава 
Івановича ГНАТІВА, молодших 
медсестер ТРТМО Віру Петрівну 
СЕМЕНИНУ, Світлану Олексан-
дрівну ХОПТЯН, Галину Богда-
нівну ГОРДЗІЙ, медсестер ТРТМО 
Марію Михайлівну ЗАЛУЗЕЦЬ, 
Іванну Євгенівну ДРУЧОК, Оле-
ну Богданівну БІЛОУС, робітника 
ТРТМО Михайла Євстахійовича 
БАХУРСЬКОГО. 

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  заступника за-
відуюча відділення соціальної до-
помоги вдома Ольгу Вікторівну 
СМІЛЬСЬКУ, соціального робіт-
ника       с. Малий Ходачків Галину 
Несторівну АБРАМЕНКО.

З днем народження вітаєм,

Від всього серця ми бажаєм

Щастя, радості, добра.

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя,

Та буде кращим майбуття.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія 
щиро вітає з 45-річчям вчителя 
математики Інну Ярославівну 
ФОК.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія 
щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Мирона 
Михайловича БОДНАРА.

Здорові будьте й радісні завжди,

Хай серце б’ється легко і натхненно,

Не знайте ні тривоги, ні біди

І будьте Богом Ви благословенні.


