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   14 стор.

   5 стор.

   9 стор.

   4 стор.

16 стор. 
Так зустрічали у Малому Ходачкові учасників АТО — Ігоря 
Войцехівського та його побратимів з Гусятина — Романа 

Михайлишина та Володимира Каліновського.  

Це важливо ●

Роман ЛЕВЧИК, 
начальник відділу 

Держземагентства  
у Тернопільському районі.

Земельна реформа є скла-
довою частиною економіч-
ної реформи. Об’єктом зе-
мельної реформи оголоше-
но всі землі України.  У су-
часних умовах особливо 
актуальним є питання збе-
реження, раціонального ви-
користання та управління 
земельними ресурсами як 
на загальнодержавному, 
так і на місцевому рівнях. 

Тому для забезпечення ефек-
тивного процесу управління зе-
мельними ресурсами необхідне 
функціонування чітко налагодже-
них механізмів взаємовідносин 
між територіальними органами 

земельних ресурсів, місцевими 
державними адміністраціями та 
органами місцевого самовряду-
вання.

На виконання доручення віце-
прем’єр-міністра України Воло-
димира Гройсмана рішеннями 
колегії Держземагентства Украї-
ни від 14 жовтня 2014 року за-
проваджено перший етап захо-
дів реформування сфери зе-
мельних відносин в Україні, 
спрямованих на забезпечення 
прозорості земельних відносин 
та розширення повноважень 
місцевих рад. Так, з 15 жовтня 
2014 року обов’язковим стало 
врахування позиції органів міс-
цевого самоврядування у питан-
нях розпорядження землями 
сільськогосподарського призна-
чення державної власності.

Продовження на 2 стор.

Новий етап реформування  
сфери земельних відносин

На прийомі у начальника відділу Держземагентства  
у Тернопільському районі Романа Левчика.

“Портрети з війни” 
— фоторозповідь 

Світлани Гоч  
із зони АТО.

20-річний ювілей 
Дичківської школи.

Що ми знаємо про 
оборонні споруди 

Галичини?

Про те, чому в житті  
важливий позитив, 
— у “Порадниці”.
Тернопільська районна дер-

жавна адміністрація (організа-
тор перевезень) повідомляє, 
що конкурс на право здійсню-
вати перевезення пасажирів на 
внутрішньорайонних автобус-
них маршрутах загального ко-
ристування в звичайному ре-
жимі руху, опублікований в га-
зеті “Подільське слово” від 21 
листопада 2014 року № 47 
(5099), який мав відбутися 23 
грудня 2014 року, відмінено.

Про дату проведення та 
умови конкурсу буде повідо-
млено додатково.

Конкурсний комітет  
з перевезення пасажирів  

на автобусних маршрутах 
загального користування, 

що не виходять за межі 
Тернопільського району.
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Місцеве самоврядування ●

Прес-конференції ●

Передплата-2015
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово”  
на 2015 рік

Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 50,79 грн.;
на 12 місяців — 100,38 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 59,79 грн. 
на 12 місяців —118,38 грн.

Влада ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Під час розгляду питання про 
надання у власність або користу-
вання земельних ділянок сільсько-
господарського призначення дер-
жавної власності територіальні ор-
гани земельних ресурсів надсила-
ють сільським, селищним, міським 
радам за місцем розташування зе-
мельної ділянки запити про вислов-
лення позиції щодо можливості на-
дання дозволу на розроблення до-
кументації із землеустрою, на під-
ставі якої зазначені земельні ділян-
ки можуть бути передані у власність 
або користування.

У разі надходження у десятиден-
ний строк від органу місцевого са-
моврядування мотивованих запере-
чень стосовно надання дозволу на 
розроблення документації із земле-
устрою щодо земельної ділянки 
сільськогосподарського призначен-
ня державної власності, які безпо-
середньо передбачені законом, зо-
крема, частиною сьомою статті 118 
та частиною третьою статті 123 Зе-
мельного кодексу України, заявнику 
буде відмовлено у задоволенні від-
повідного клопотання.

Якщо місцева рада письмово 
або за замовчуванням погодила (не 
надала мотивованих заперечень) 
про надання дозволу на розроблен-

ня документації із землеустрою що-
до земельної ділянки сільськогос-
подарського призначення держав-
ної власності або надала запере-
чення, які суперечать вимогам чин-
ного законодавства, клопотання 
заявника слід розглядати у встанов-
леному законодавством порядку з 
урахуванням зазначених обставин.

Щоб органи місцевого самовря-
дування реалізували повноваження 
у сфері земельних відносин, запро-
ваджуються нові механізми забез-
печення їх актуальною інформацією 
з Державного земельного кадастру 
— в рамках пілотного проекту буде 
створена можливість користування 
відомостями про землі в режимі он-
лайн. До проведення пілотного про-
екту будуть залучені 50 сільських, 
селищних та міських рад, переліки 
яких узгоджуються з асоціаціями 
органів місцевого самоврядування 
України.

З 15 жовтня цього року права на 
земельні ділянки для ведення то-
варного сільськогосподарського 
виробництва продають на конку-
рентних засадах. Інформація про 
перелік таких ділянок та результати 
відкритих публічних земельних аук-
ціонів регулярно оприлюднюються 
на офіційному сайті Держземагент-
ства України.

Оновлений перелік ділянок роз-
міщено на офіційному веб-сайті 

Держземагентства України (http://
land.gov.ua, розділ “Земельні тор-
ги”, рубрика “Перелік земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності, 
права на які плануються продавати 
на земельних торгах”). Зокрема, 
щодо кожної ділянки надана де-
тальна інформація із зазначенням 
місця розташування, площі, када-
стрового номера та цільового при-
значення ділянки. Список система-
тично уточнюється з урахуванням 
наявності вільних інвестиційно-
привабливих земельних ділянок 
указаної категорії.

Фахівцями Держземагентства 
розробляється ряд законопроек-
тів, якими передбачається реалі-
зувати широке коло питань з ре-
формування сфери земельних від-
носин на засадах прозорості, кон-
курентності та доступності інфор-
мації про землі для широкого за-
галу, які сприятимуть подоланню 
корупції та збільшенню надхо-
джень до місцевих бюджетів, за-
безпеченню децентралізації вла-
ди, підвищенню ефективності те-
риторіального планування та якос-
ті управлінських рішень. Таким чи-
ном реформування сфери земель-
них відносин в Україні спрямоване 
на забезпечення прозорості зе-
мельних відносин і розширення 
повноважень місцевих рад. 

Це важливо ●

Новий етап реформування  
сфери земельних відносин

Президенту України
Порошенку П.О.

Прем’єр-міністру України
Яценюку А.П.

Президія Тернопільської районної ради повідомляє Вас про ситу-
ацію, що склалася в районі зі значним недофінансуванням коштів на 
оплату праці та енергоносіїв у закладах бюджетної сфери району на 
кінець 2014 року.

Районний бюджет впродовж 2014 року щомісячно перевиконував-
ся. За перше півріччя 2014 року перевиконання становило 960 тис. 
грн. Ці кошти сесією районної ради були розподілені між галузями 
бюджетної сфери.

Найскладніша ситуація склалася в освітянській галузі, де не виста-
чає коштів на зарплату у листопаді-грудні в сумі 8983,9 тис. грн. та 
на оплату за енергоносії в сумі 3638,4 тис. грн.

Напружена і складна ситуація щодо виплати заробітної плати в 
органах місцевого самоврядування, де нестача коштів становить 
660,0 тис. грн. та 503,3 тис. грн. на енергоносії, в галузі медицини на 
зарплату не вистачає 607,7 тис. грн. 

Район не в змозі профінансувати вказані видатки своїми силами. 
Це викликає напруження в трудових колективах, які вимагають вчас-
ної і повної виплати заробітних плат.

Просимо Вас доручити відповідним державним органам перегля-
нути бюджетні показники та максимально забезпечити коштами де-
леговані повноваження району в бюджетній сфері.

Сподіваємось на Ваше розуміння ситуації та підтримку у вирішен-
ні цього звернення.

Прийнято на засіданні президії  
Тернопільської районної ради 

24 листопада 2014 року.

Дирекція і педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. вислов-
люють вдячність підприємцям Володимиру Петровичу Кітику та Юрію 
Дмитровичу Осадчуку за сприяння в переобладнанні шкільної “Світ-
лиці”. Щиро зичимо нашим спонсорам успіхів, благополуччя, сімей-
ного затишку та міцного здоров’я. Нехай добро, дароване людям, 
повертається сторицею!

Вдячність ●

Студентка ІІ курсу  
відділення журналістики 

ТНПУ ім. В. Гнатюка  
Соломія Бойко.

Як виплатити заробітну 
плату працівникам 

бюджетних установ району?
24 листопада 2014 року об 11 годині відбулось засідання президії  

Тернопільської районної ради, на якому розглянуто питання щодо за-
безпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних уста-
нов району. Після обговорення цього питання президія районної ра-
ди прийняла звернення до Президента України Порошенка П.О. та 
Прем’єр-міністра Яценюка А.П.

Звернення ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Чотири місяці в Тернополі 
працює логістичний центр 
допомоги українським бій-
цям, які воюють у зоні АТО.  
В центрі є два склади, які 
розміщені на вулицях 
Збаразькій,16 (гуртовня  
“Галант”), та Академіка 
Дністрянського,10. 

25 листопада на зустрічі із 
журналістами керівник складу №1 
логістичного центру допомоги 
бійцям у зоні АТО Тарас Герман 
повідомив, що за час діяльності 
центру зібрано понад 757 тисяч 
гривень фінансової допомоги. 
Бійцям передано 9 тисяч пар 
шкарпеток, 222 пари взуття, 
близько 300 карематів, з їжі – 
3200 упаковок гречаної крупи, по-
над 3 тисячі банок згущеного 
молока, 4,5 тисячі м’ясних кон-
сервів, рибних – близько 4 тисяч 
та майже 8 тисяч — консервації в 
скляних банках. Більше, ніж до-
статньо, бійці забезпечені мака-

ронами. Як повідомив Тарас Гер-
ман, сьогодні українські військові 
потребують у першу чергу воло-
гих серветок, спальних мішків і 
теплих зимових речей. Волонте-
рам допомагають українці з Італії, 
Греції, Іспанії, США та Велико-
британії.  

За словами керівника складу 
№2 логістичного центру допомо-
ги бійцям у зоні АТО Тараса Біла-
на, теплими речами забезпечено 
приблизно 4,5 тисячі військових. 
У зону АТО відправлено півтори 
тисячі “буржуйок”, які були попе-
редньо протестовані, ще сто – 
будуть відправлені пізніше. “Бур-
жуйки” для солдатів активісти 
створюють своїми руками. Про-
хання до всіх, хто має металеві 
труби, балони, арматуру, листо-
вий матеріал, – привозити мате-
ріал для виробництва пічок на 
склади логістичного центру. Крім 
цього, волонтери просять прино-
сити старий одяг. Тарас Білан по-
просив небайдужих долучатися 
до збору солодощів і подарунків 
бійцям у зоні АТО до дня Святого 

Миколая.  
Співголова Асоціації волонтерів 

України при Міністерстві оборони 
України, автомайданівець Ігор 
Мельник зазначив, що нещодавно 
створена асоціація функціонує як 
волонтерське самоврядування, діє 
за принципом горизонтальної де-
мократії і займається організацій-
ною структурою волонтерського 
руху. Пріоритетним завданням асо-
ціації є збільшення ефективності 
роботи волонтерів. При асоціації 
діють комітети медицини, соціаль-
ної адаптації, речовий комітет, бо-
йової амуніції, бойової підготовки, 
народного контролю і люстрації, 
інформаційної політики. Комітет із 
безпеки та етики працює над ство-
ренням механізму захисту та етики 
співпраці між волонтерами.  

Активісти переконані, що лише 
спільними зусиллями можна на-
близити перемогу, закликають 
громадян долучатися до збору до-
помоги бійцям АТО. Контактні те-
лефони логістичного центру в місті 
Тернополі: (098) 48-79-152, (068) 
58-74-553.

Перемога —спільними зусиллями

27 листопада розпо-
чала роботу Верховна Ра-
да України VІІІ скликання. 
Голова Верховної Ради 
VII скликання Олександр 
Турчинов відкрив урочис-
те засідання новообрано-
го парламенту VIII скли-
кання, на якому депутати 
прийняли присягу. Відпо-
відно до Регламенту Вер-
ховної Ради, присягу чи-
тав найстарший за віком 
нардеп – колишній регіо-
нал Юхим Звягільський.

В залі пленарних засі-
дань були присутні Пре-
зидент України Петро По-
рошенко, члени Кабінету 
Міністрів України на чолі з 
Прем’єр-міністром Арсе-
нієм Яценюком, прези-
денти України Леонід 
Кравчук, Леонід Кучма, Віктор 
Ющенко, представники диплома-
тичного корпусу. 

У Верховній Раді створено  
коаліцію – відповідну угоду на за-
сіданні парламенту підписали 5 
фракцій. До складу коаліції  
увійшли Блок Петра Порошенка, 
“Народний фронт”, ВО “Батьківщи-
на”, “Радикальна партія Олега 

Ляшка” і “Об’єднання “Самопоміч” 
– 302 депутати.

 Верховна Рада проголосувала 
за нового прем’єр-міністра  
України. Ним знову став Арсеній 
Яценюк, який до цього протягом 
дев’яти місяців очолював уряд. За 
відповідне рішення проголосував 
341 народний обранець. Більшість 
підтримала кандидатуру депутата 

від Блоку Петра Порошенка 
Володимира Гройсмана на 
посаду спікера парламенту. 
За це рішення проголосували 
359 депутатів. Кандидатура 
Володимира Гройсмана була 
єдиною на посаду голови 
Верховної Ради України. 

Володимир Гройсман на-
родився 20 січня 1978 року у 
Вінниці. У 2006-му році у віці 
28 років став мером Вінниці і 
наймолодшим міським голо-
вою обласного центру Украї-
ни. З 27 лютого 2014 року – 
віце-прем’єр-міністр України 
– міністр регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України. Одружений. Виховує 
двох доньок і сина.

Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк під час пер-

шого засідання Верховної Ради 
України VIII скликання оголосив 
про складання повноважень Кабмі-
ну. Володимир Гройсман уточнив, 
що Арсеній Яценюк та його міні-
стри виконуватимуть свої обов’язки 
до обрання нових членів Кабінету 
Міністрів. Склад нового Кабінету 
Міністрів Верховна Рада затвер-
дить 2 грудня.

Володимир Гройсман – голова 
Верховної Ради України

Тернопільська районна організація Товариства Червоного 
Хреста України просить проявити акт доброї волі і милосердя та 
долучитися до акції зі збору осінньо-зимового одягу і взуття для 
дорослих і дітей. Одяг потрібен малозахищеним сім’ям, інвалідам, 
одиноким громадянам похилого віку, переселенцям із тимчасово 
окупованих територій та зони проведення антитерористичної опе-
рації, які сьогодні проживають на теренах Тернопільського району.  
Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17. Тел.: (067) 
752-73-58, (096) 242-39-44. 



П’ятниця, 28 листопада 2014 року3 Тема дня
Війна і ми ●

Статистична панорама ●

Колегія ●

З сумом повідомляємо, що 24 листопада на 
83-му році життя відійшла у вічність колишня 
завідуюча ФАПом с. Дичків, медик за покли-
канням, людина великого щедрого серця  
Зоріна Іванівна Трофіменко. У 50-х роках 
минулого століття, після закінчення Креме-
нецького медичного училища, молодою дівчи-
ною приїхала Зоріна Трофіменко працювати у 
Дичків Тернопільського району. Тут пройшло 
все її життя, яке вона сповна віддала людям, 
улюбленій професії сільського медика, ідеа-
лам добра, милосердя, гуманного ставлення 
до оточуючих, любові до ближнього.

Сумуючи з приводу непоправної втрати, висловлюємо щирі спів-
чуття рідним і близьким, молимося за спокій і блаженство її душі. За 
волею родини, Зоріну Іванівну Трофіменко поховано в смт. Ольшан-
ське на Миколаївщині, де вона й провела останні дні свого життя. 
Пам’ять про Зоріну Іванівну Трофіменко назавжди залишиться в на-
ших серцях.

Сумуючі друзі, виконавчий комітет і працівники  
Дичківської сільської ради, громада с. Дичків.

Тернопільська районна організація Товариства Червоного  
Хреста України глибоко сумує з приводу смерті колишньої  
завідуючої ФАПом с. Дичків, Почесного донора України Зоріни 
Іванівни Трофіменко. Нехай земля буде їй пухом. Нехай Господь 
оселить її душу в раю.

Колектив Тернопільського районного територіального медично-
го об’єднання сумує з приводу смерті колишньої завідуючої 
фельшерсько-акушерським пунктом с. Дичків Зоріни Іванівни 
Трофіменко, яка впродовж багатьох років самовіддано стояла на 
варті здоров’я односельчан та мешканців навколишніх сіл, своєю 
вірністю професії медика заслужила щиру повагу мешканців Дич-
кова та колег по роботі.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким.

Колектив Тернопільської райдержадміністрації висловлює щирі 
співчуття начальнику відділу організаційної роботи апарату Терно-
пільської РДА Ірині Ярославівні Баюрак з приводу тяжкої і непо-
правної втрати – смерті батька Ярослава Федоровича  
Млиновського.

Колектив територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тернопільського району висловлює 
щирі співчуття соціальному робітнику смт. Велика Березовиця 
Войнаровській Марії Ярославівні з приводу тяжкої і непоправної 
втрати — смерті батька Ярослава Івановича Підперигори.

* У січні-вересні 2014 р. під-
приємствами Тернопільського 
району реалізовано промисло-
вої продукції (товарів, послуг) 
на 397,5 млн. грн., що стано-
вить 6,9% загального обсягу 
реалізованої промислової про-
дукції в області. Реалізація про-
мислової продукції на одну осо-
бу в січні-вересні 2014 р. у ра-
йоні становила 6044,6 грн.  
(у січні-вересні 2013 р. — 5161,7 
грн.).

* Станом на 1 листопада 
2014 р. сільськогосподарськи-
ми підприємствами зернові та 
зернобобові культури, включа-
ючи кукурудзу, скошено та об-
молочено на площі 19,8 тис. га, 
що склало 84% площ посіяних 
під урожай 2014 р. Сільськогос-
подарські підприємства району 
зібрали зернових та зернобобо-
вих культур (у початково опри-
буткованій вазі) 1098,8 тис. ц, 
що в 1,7 раза більше, порівняно 
з 1 листопада 2013 р. У серед-
ньому з 1 га зібраної площі 
сільськогосподарські підприєм-
ства отримали 55,5 ц зерна, 
або на 16,5 ц більше, ніж на 1 
листопада 2013 р. З початку 
збору врожаю агроформування 
отримали 725,1 тис. ц цукрових 
буряків (фабричних) (на 37,7% 
менше, порівняно з 1 листопада 
2013 р.), сої — 100,3 тис. ц (у 2 
рази більше), ріпаку – 64,4 тис. 

ц (на 14,3% менше), овочів від-
критого ґрунту – 19,1 тис. ц (на 
60,9% менше). У сільськогоспо-
дарських підприємствах району 
зросла урожайність більшості 
сільськогосподарських культур 
(крім соняшнику на зерно, кар-
топлі, плодів та ягід). Зокрема, 
станом на 1 листопада 2014 р. з 
1 га збирали 546 ц солодких ко-
ренів (на 183 ц більше проти 1 
листопада 2013р.), кукурудзи — 
87,5 ц (на 18,8 ц більше), сої — 
28,9 ц (на 6,6 ц більше).

* У  січні-жовтні 2014 р. під-
приємствами району виконано 
будівельних робіт на суму 124,6 
млн. грн., що становить 20,5% 
загального обсягу області.  
У січні-вересні 2014 р. у районі 
прийнято в експлуатацію 23971 
м2 загальної площі житла, або 
34,7%, порівняно з січнем-
вереснем 2013 р.

* У січні-жовтні 2014 р. під-
приємствами автомобільного 
транспорту (з урахуванням ван-
тажних перевезень, виконаних 
ф ізичними особами-
підприємцями) перевезено 
137,6 тис. т вантажів та викона-
но вантажооборот в обсязі 76,5 
млн. т/км, що відповідно стано-
вить 47,4% та 36,1%, порівняно 
з січнем-жовтнем 2013 р. 

* Обсяг експорту товарів ра-
йону у січні-вересні 2014 р. ста-
новив 135,8 млн. дол. США, ім-

порту — 121,5 млн. дол. Порів-
няно з січнем-вереснем 2013 р. 
експорт збільшився на 9,2%, ім-
порт — на 4,0%. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі това-
рами становило 14,3 млн. дол. 
(у січні-вересні 2013 р. також 
позитивне — 7,5 млн. дол.).

Обсяг експорту послуг райо-
ну у січні-вересні 2014 р. стано-
вив 26 млн. дол. США, імпорту 
— 0,8 млн. дол. Порівняно з 
січнем-вереснем 2013 р., екс-
порт зменшився на 8%, імпорт 
— на 22,6%. Позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі становило 
25,2 млн. дол. (у січні-червні 
2013 р. також позитивне — 27,6 
млн. дол.).

* У січні-вересні 2014 р. за-
гальна сума заборгованості з 
виплати заробітної плати в Тер-
нопільському районі збільши-
лась на 82,7%, або на 912,4 
тис. грн., і на 1 жовтня 2014 р. 
становила 2016,1 тис. грн.

* Чисельність населення в 
районі на 1 жовтня 2014 р. ста-
новила 66568 осіб, у тому числі 
в міських поселеннях — 11385 
осіб та сільській місцевості — 
55183 особи. У січні-вересні 
2014 р. чисельність населення 
збільшилася на 425 осіб.

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Ірина ЮРКО.

25 листопада перший за-
ступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністра-
ції Богдан Лихий провів 
колегію РДА. Участь у ко-
легії взяли голова Терно-
пільської районної ради 
Василь Дідух та начальник 
Головного управління 
Держземагентства у Тер-
нопільській області Віктор 
Мартинюк.

Під час колегії начальник Го-
ловного управління Держзема-
гентства у Тернопільській  
області Віктор Мартинюк інфор-
мував присутніх про законодав-
чі ініціативи уряду щодо рефор-
мування сфери земельних від-
носин в Україні, спрямованих на 
забезпечення прозорості зе-
мельних відносин та розширен-
ня повноважень місцевих рад.  
“З 15 жовтня ц. р. передача зе-
мельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення для ве-
дення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва відбу-
ватиметься виключно на аукціо-
нах, – сказав Віктор Мартинюк. 
– Об’єктом торгу буде не зе-
мельна ділянка, а право оренди 
землі. Тобто, у продажу на аук-
ціонах буде орендна ставка. 
Станом на 25 листопада 2014 
року Головне управління Держ-
земагентства у Тернопільській 
області виставило на аукціон 

понад сто ділянок загальною 
площею 1800 га. Інформація 
про перелік цих ділянок, ре-
зультати та відеозйомка відкри-
тих публічних земельних аукціо-
нів регулярно оновлюватиметь-
ся на офіційному сайті Держзе-
магентства України. Перемо-
жець торгів впродовж кількох 
днів після аукціону зобов’язаний 
виплатити всю суму орендної 
плати за землю за рік. Щоб зе-
мельні ресурси не потрапили у 
тіньову економіку, аукціони бу-
дуть проводитися на території 
сільських, селищних рад, де 
знаходяться відповідні земельні 
ділянки”. 

Перший аукціон, зазначив 
Віктор Мартинюк, відбудеться 
о 12 год. 29 грудня 2014 року в 
Стриївській сільській раді Зба-
разького району. Сільських і 
селищних голів Тернопільсько-
го району запрошено відвідати 
цей аукціон для ознайомлення 
з процедурою його проведен-
ня.

Про стан виплати заробітної 
плати та ринку праці в Терно-
пільському районі на колегії до-
повів начальник управління со-
ціального захисту Тернопіль-
ської райдержадміністрації Сер-
гій Мандзюк. “Сьогодні у Терно-
пільському районі офіційно є 
415 незайнятих осіб (торік було 
440) – це найменша кількість 
безробітних, порівняно з інши-
ми районами Тернопільської 
області, – зазначив Сергій  

Леонтійович. – До кінця цього 
року в ТОВ “СЕ Борднетце-
Україна” в Байківцях планували 
відкрити додатковий виробни-
чий корпус, розрахований на 
близько 500 робочих місць.  
Втім, відкриття цього корпусу 
відтермінували до 2015 року”.

Головний спеціаліст-
зоотехнік управління агропро-
мислового розвитку Тернопіль-
ської РДА Роман Бирка інфор-
мував про проведення комп-
лексу осінньо-польових робіт 
та стан підготовки тваринни-
цтва до зимівлі. Щодо стану 
виконання районної програми 
розвитку футболу у Тернопіль-
ському районі на 2010-2014 ро-
ки інформував начальник сек-
тору молоді і спорту Тернопіль-
ської РДА Василь Заторський. 
Про стан збереження докумен-
тів Національного архівного 
фонду у Тернопільському райо-
ні доповів начальник архівного 
відділу райдержадміністрації 
Павло Брутко. Керівник апарату 
Тернопільської РДА Арсен Чу-
дик доповів учасникам колегії 
про роботу структурних підроз-
ділів райдержадміністрації що-
до посилення виконавської 
дисципліни, реалізації завдань, 
визначених нормативно-
правовими актами Президента 
України, Кабінету Міністрів 
України, розпорядчими доку-
ментами голів обласної та ра-
йонної державних адміністра-
цій.

Право на оренду землі 
продаватимуть на аукціонах

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 
області занепокоєний си-
туацією, яка склалася у 
цьому році з пожежами та 
загибеллю людей під час 
пожеж. У районі цього року 
зареєстровано 78 пожеж, 
внаслідок яких пішло з 
життя двоє людей.

У зв`язку з настанням опалю-
вального сезону розпочалося 
інтенсивне використання усіх 
можливих обігрівальних прила-
дів, тому небезпека виникнення 
пожеж стає все ближчою.

Пожежам у побуті можна за-
побігти, якщо кожен дотримува-
тиметься елементарних правил 

пожежної безпеки: 
— очищення  димоходів та 

печей від сажі потрібно прово-
дити перед початком, а також 
протягом усього опалювального 
сезону (опалювальних печей 
періодичної дії на твердому та 
рідкому паливі — не рідше од-
ного разу на три місяці; печей 
та осередків вогню безперерв-
ної дії — не рідше одного разу 
на два місяці);

— на горищах усі димові тру-
би і стіни, в яких проходять ди-
мові канали, повинні бути по-
штукатурені та побілені;

— не використовувати для 
розпалювання пічок легкозай-
мисті речовини;

— електронагрівальні прила-

ди необхідно ставити на неспа-
лиму основу, не можна залиша-
ти їх без нагляду, не застосову-
вати для обігріву електроприла-
ди саморобного виготовлення.

Дотримання вимог пожежної 
безпеки в житловому секторі є 
невід’ємною частиною збере-
ження вашого здоров’я та май-
на. Нагадуємо, телефон дер-
жавної служби з надзвичайних 
ситуацій – “101”.

 
За матеріалами 

Тернопільського районного 
відділу управління  

Державної служби України  
з надзвичайних ситуацій  
у Тернопільській області.

Служба 101 ●

Небезпечний  
осінньо-зимовий період

Працівники культури Тернопільського району висловлюють 
співчуття завідуючій бібліотекою-філією с. Прошова Вихор Світла-
ні Миколаївні з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті 
батька.

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний  

медіа-центр Міністерства 
оборони України. 

Фото автора.

На Тернопільщині на базі 
кожного районного та місь-
кого військкомату триває 
процес створення загонів 
оборони. 

Як повідомили в Тернопіль-
ському обласному військовому 
комісаріаті, завданнями загонів 
буде охорона важливих об’єктів 
та комунікацій; виконання за-
вдань комендантської служби у 
своїх районах; розгортання та 
несення служби на блокпостах; 
боротьба з диверсійно-
розвідувальними групами, анти-
державними, незаконно утворе-
ними збройними формуваннями 
та мародерами; підтримання 
безпеки та правопорядку у райо-
ні формування.

— Загони оборони формують-
ся в кожній адміністративно-

територіальній одиниці районно-
го рівня з населення, яке добро-
вільно виявило бажання захища-
ти Вітчизну, — зазначив заступ-
ник Тернопільського обласного 
військового комісара, полковник 
Олександр Музиченко.

Офіцер запевнив, що відправ-
ляти в зону АТО ці загони не бу-
дуть — вони охоронятимуть свої 
міста та райони, як це від почат-
ку планувалося щодо батальйо-
нів територіальної оборони.

У бійці загонів приймають лю-
дей віком від 18 до 60 років. За-
гони повноцінно розгортатимуть 
діяльність лише у випадку від-
критої агресії або іншої критич-
ної ситуації в регіоні.

Аби потрапити до загонів обо-
рони, необхідно звертатися до 
районних військових комісаріа-
тів. Сюди можуть відбирати тих, 
кого раніше визнавали непри-
датними для мобілізації (обме-
жено придатних за станом 
здоров’я). Кандидатів у загони 
оборони відбирають винятково 
на добровільних засадах.

Відбір кандидатів  
у загони оборони
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Ірина ЮРКО.

Оборонні споруди часів  
Першої світової війни у  
селах Плотича, Чернихів,  
Мильно, Глядки Тернопіль-
ської області у жовтні ц. р. 
опинилися під прицілом фо-
тографів — учасників пленеру 
“Верхній Серет”. Фотовис-
тавку п’яти фотомитців на 
трьох десятках світлин у  
тернопільській ресторації 
“Ковчег” оприлюднили 11 
листопада — у День поминан-
ня загиблих у Великій світо-
вій війні. Організатор та спон-
сор проекту — громадська 
організація “Європейська га-
лицька асамблея”.

— Ці оборонні споруди є ро-
дзинками історичного туризму у 
Тернопільській області, про які ма-
ло хто знає, — зазначила учасниця 
пленеру “Верхній Серет”, прес-
секретар ГО “Європейська га-
лицька асамблея” у м. Тернополі 
Анна Золотнюк. — Вони розташо-
вані у різних мальовничих локаціях 
— посеред лісу, в полі, на горі, і 
заслуговують на пильну увагу, 
адже це не тільки локальна історія 
Тернопільщини, а й світова 
пам’ять.   

Провідником у пленері “Верхній 
Серет” був відомий історик Сергій 
Ткачов, який, до речі, є автором 

проекту герба Тернопільського 
району. 

— Об 11 годині 11 листопада 
1917 року в лісі Комп’єні між  
країнами Антанти та Німеччиною 
було підписано мирний договір 
про припинення воєнних дій, що 
стало офіційною причиною завер-
шення Першої світової війни, — 
сказав, звертаючись до учасників 
фотовиставки, Сергій Ткачов. —  
У Європі Першу світову війну часто 
називають “Великою війною”, тому 
що в цей час військові навчилися 
вбивати противника не тільки на 
суші і в морі, а й з повітря, під во-
дою — це стало причиною масш-
табної трагедії людства. Війна не 
вирішила жодної проблеми, нато-
мість створила ряд нових. У 1918 
році на уламках Російської імперії 
постали Польща, Литва, Латвія,  
Естонія. Не вдалося здобути неза-
лежність Україні, Азербайджану, 
Грузії, Вірменії. Тож актуальні нині 
події на Сході України — наслідок 
того, що не було вирішено ще 
1918 року.

Присутнім того дня в “Ковчезі” 
демонстрували короткометражний 
фільм, зітканий з рідкісних старих 
світлин Першої світової  
війни. Особливо цікавим виявився 
акцент на ролі собак під час вій-
ськових дій. “Собаками на війні до 
окопів доставляли військову  
амуніцію — від тварин залежало 
життя людей, адже вантажівки 

грузли у чорноземах, — розповів 
Сергій Ткачов. — Бувало, на псів 
кріпили санітарні сумки, з якими 
тварини пересувалися полем бою 
до поранених. Той поранений, що 
міг надати собі медичну допомогу, 
міг взяти медикаменти з цих апте-
чок. Коли собаки приносили пілот-
ки солдатів санітарам, це означа-
ло, що боєць втратив свідомість, 
або не може самостійно рухатись, 
тоді пес вказував лікарю шлях до 
потерпілого. На возиках собаки 
відтягували тяжкопоранених у тил. 
Англійська, бельгійська і французь-
ка армії використовували собак 
для транспортації кулеметів, або 
для зміни позиції кулемета — куле-
метник перебігав у потрібне місце, 
а собаки перетягували до нього 
важку зброю з набоями. Ще соба-
ки знищували в окопах щурів, ви-
конуючи санітарну функцію”. 

Найвідомішою собакою, учасни-
ком Першої світової війни, був сер-
жант американської армії Стаббі 
— єдиний в історії пес, якому при-
своєно військове звання за подви-
ги на полі бою. Пес виявився на-
прочуд талановитим і через корот-
кий час став впізнавати звук горна, 
навчився ходити стройовим кро-
ком і навіть віддавав подобу вій-
ськового вітання, підносячи праву 
передню лапу до правої брови, ко-
ли те ж саме робили військові. 
Стаббі надавав величезний пози-
тивний вплив на моральний дух 

дивізії, тому її командування, як ви-
няток, дозволило залишити пса в 
своєму складі, хоча тримати у вій-
ськах тварин було заборонено. 
Його перше бойове поранення 
сталося у результаті газового  
впливу: Стаббі доставили в  
найближчий польовий госпіталь, 
звідки він, після одужання, повер-
нувся на фронт. Це отруєння зро-
било собаку чутливим до найдріб-
ніших слідів газу і звуку падіння 
газових снарядів. Він відчував га-
зову атаку за 10-15 хвилин до того, 
як газ дістанеться окопів солдатів. 
Одного разу вранці, коли амери-
канські військові спали, противни-
ки спробували знищити їх газовою 
атакою. Солдатів врятував Стаббі, 
який почав гучно гавкати і кусати-
ся, розбудив вояків, таким чином 
жоден військовий не загинув.

Наче символ вічності, в історії 
закарбована цифра 888 246 — 
кількість загиблих у Великій світо-
вій війні підданих королівства  
Великої Британії. У вересні ц. р. в 
Лондонському Тауері представле-
но інсталяцію 888 246 керамічних 
маків. Кожна квітка — нагадування 
про кожного загиблого британ-
ського військовослужбовця в  
період військових дій. Символ 
червоного маку набув актуальнос-
ті і в Україні. Під час фотовиставки 
“Верхній Серет” квітку червоного 
маку отримав кожен присутній. 

Чи знали ви, що перший ДОТ 

(довготривала оборонна точка, 
фортифікаційна бетонна споруда) 
знаходиться за десять кілометрів 
від Тернополя? Його місце — на 
межі Тернопільського і Зборівсько-
го районів між селами Глядки та 
Івачів.

Учасники фотопленеру відвіда-
ли у Тернопільському районі палац-
замок родини Коритовичів, де сьо-
годні функціонує Тернопільська  
обласна протитуберкульозна лі-
карня. 1915 року на огляді Печор-
ського пілотного полку у цьому 
селі побував останній російський 
імператор Микола ІІ. “Під час Пер-
шої світової війни на аеродромі в 
Плотичі 1917 року загинув україн-
ський військовий льотчик, ас вини-
щувальної авіації, основоположник 
тактики винищувальної авіації, ка-
пітан Євграф Крутень, — зазначив 
Сергій Ткачов. — На жаль, україн-
ська історія через незнання відда-
ла Євграфа Крутня російській 
спадщині”.

— Завдяки участі в фотоплене-
рі я ще раз переконалася, що 
люблю цю землю, — зазначила 
фотограф Віра Милян-
Монастирська. — На жаль, Гали-
чина була і залишається буфер-
ною зоною між двома світами. 
Проте, сподіваюся, оборонні спо-
руди Першої світової війни слугу-
ватимуть лише як нагадування 
про минувшину. Війна не пасує 
Галичині, це — моветон. 

Як зазначили в ГО “Європей-
ська галицька асамблея”, вистав-
ка з пленеру “Верхній Серет” по-
мандрує Галичиною — її повезуть 
у Львів, Івано-Франківськ, на фес-
тиваль культури прикордоння 
“Фольковисько” в Польщі.

Сторінки історії ●

Оборонні споруди Галичини  
закарбували на світлинах

Парафіяни церк-
ви Святого Юрія  
с. Товстолуг та 
церкви Святої Па-
раскевії с. Застін-
ка щиро вітають з 
55-річчям о. Василя 
СОБЧУКА, яке він від-
значив 26 листопада. 

Всечесний отче! Гос-
подь благословив Вас на нелегку 
працю у винограднику Христово-
му, щоб нести Божу науку своєму 
народові. І Ви ведете людей до 
спасіння, проповідуючи їм слово 
Боже. Дякуємо Богу за дар Ва-
шого життя, за Ваше служіння, за 
зерна любові, милосердя, віри і 
надії, що засіваєте у наших сер-
цях. Нехай благодать Господня 
завжди перебуває з Вами на 
многії та благії літа!

Щиро вітаємо з 30-річчям фель-
дшера Ігровицької АЗПСМ Оксану 
Петрівну ДЕЙНЕКУ.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За серце щире й теплоту.

Хай праця радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло,

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

З повагою — колектив 
Ігровицької АЗПСМ.

Щиро вітаємо з ювілеєм голов-
ного бухгалтера Великоберезо-
вицької селищної ради Марію  
Семенівну ГУМЕННУ.

Бажаємо, щоб кожне починання

Було успішно втілене в життя,

Нехай людська повага і визнання

Крокують поруч з Вами в майбуття.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Сердечно вітаємо з ювілеєм 
члена виконавчого комітету  
Великоберезовицької селищної 
ради Романа Осиповича  
СТОДОЛУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті.

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя фізики 
та інформатики Любомира  
Тарасовича ТРИГУБИШИНА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

20 листо-
пада відзна-
чила 45-річчя 
г о л о в н и й 
е к о н о м і с т 
бюджетного 
відділу фінан-
сового управ-
ління Терно-
п і л ь с ь к о ї 
райдержад-
м ін істрац і ї 
Н а т а л і я  
Богданівна ГАНКЕВИЧ — матуся і 
любляча дружина, спеціаліст із 
досвідом роботи у фінансовій сис-
темі понад 25 років, щира, душев-
на товаришка, порядна та добро-
чесна людина.

Хай Вам завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

Снаги трудової — без ліку,

Пошани й добра — від людей,

Щасливого й довгого віку

Бажаємо Вам у цей день.

З повагою — колектив 
фінансового управління 

Тернопільської РДА.

Щиро вітаємо з 50-річчям  
Ореста Михайловича  
КАЧУРОВСЬКОГО з Великої Луки.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

                                          багатим,

І щоб кожен день прожитий 

                         Вам здавався святом.

З повагою — однокласники, 
випускники Мишковицької 

середньої школи 1982 року.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження технічного працівника 
Світлану Михайлівну КАТРЕНИЧ.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії. 

Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

14 листопада у школах Тер-
нопільського району відбувся 
фестиваль патріотичної пісні, 
прози і поезії “Свята Покро-
ва”, присвячений 100-річчю 
створення легіону Україн-
ських січових стрільців, Геро-
ям Майдану, воїнам АТО, 
який носив назву “Свята По-
крова”. Концертна програма 
на патріотичну тематику про-
ходила в кожній школі.

У нашій школі свято зібрало 
усіх вчителів, учнів, батьків, гро-
мадськість села. Відбувалося дій-
ство в будинку культури с. Ігрови-
ця. Розпочав свято молитвою на-
стоятель храму Преображення 
Господнього — отець Віталій  
Липчак. Також на наше свято за-
вітав головний спеціаліст, інспек-
тор шкіл відділу освіти райдер-
жадміністрації Остап Олексійович 
Носко. 

Ведучими свята були учні 7 кла-
су Тетяна Франківська і Роман 
Пержило. Під час святкового кон-
церту прозвучало багато пісень на 
патріотичну тематику у виконанні 
вокального гуртка “Первоцвіт”,  
керівник — Оксана Федорівна  

Горбатюк. Це пісні “Збирались 
хлопці в далеку дорогу”, “У лісі 
темному”, “Марш сіроманців”, “Ту-
мани”, “Тільки ти повертайся, сол-
дате”, “Молитва за Україну”. Пісні 
“Рідня”, “Ти в моєму серці, Украї-
но”, “В далині за селом”,  “Сім 
шляхів”, “Ми козаки — ми гордість 
України” виконали молодші учас-
ники ансамблю — учні 2-4 класів.

Прозвучали на святі також ві-
рші “Завжди пишаюсь тим, що 
українка” і “Разом з тобою, Укра-
їно” у виконанні учениці 9 класу 
Уляни Луцко, “Молитва за Украї-
ну” і “Загиблим під Волнова-
хою”— у виконанні учениці 9 кла-
су Вікторії Біловус, вірш “Моє 
село” декламувала учениця 5 
класу Марія Куць, вірші “Народе 
мій” і “Синя чічка” — учениця 7 
класу Анастасія Мізьолик, вірш 
“В сиву давнинину” прочитав 
учень 7 класу Віталій Легета, 
“Козацька моя Україна” — учени-
ця 6 класу Галина Мокрицька, 
вірш “Не стихає майдан” — учень 
7 класу Олег Атаманчук. Учениця 
9 класу Анна Корнят декламува-
ла вірш “Сповідь ангела”, учени-
ця 6 класу Таня Гук прочитала 
“Життя ціною смерті”,  учень 7 
класу Ігор Залецький — вірш “Ге-
роям Слава!”, учениця 6 класу 
Наталя Ометинська — “Серцем 
єдиним живе Україна”. Учениця 9 

класу Катерина Литвин розпові-
ла про наше село.

Учасники танцювального ан-
самблю “Яблуневий цвіт”, керівни-
ком якого є автор цих рядків, ви-
конали на святі три українських 
запальних танці “Я така крилата”, 
“Хай живе вільна Україна”, “Україна 
— це ми”.

На святі прозвучали і спогади 
про трагічні сторінки нашої держа-
ви. Дуже гарно підготовлено пре-
зентації про жертв майдану Терно-
пільської області учнями 9 класу 
під керівництвом Ліліани Володи-
мирівни Кордуби та про загиблих 
воїнів АТО Тернопільського району 
учнями 8 класу під керівництвом 
Лесі Теодозіївни Павлик.  

Зал прикрасили дитячими ма-
люнками та розгортками про 
Українську Повстанську Армію, 
яку готували учні 7 класу під ке-
рівництвом Оксани Федорівни 
Горбатюк, про Січових стрільців 
матеріали підготувала учениця 9 
класу Катерина Литвин під керів-
ництвом Галини Володимирівни 
Митохір.

Вірші, пісні, презентації схи-
лювали гостей свята до сліз, 
адже дійсно наша Україна пере-
жила і переживає багато трагіч-
них сторінок. Але ми не здамося, 
бо ми, українці, — сильний на-
род. Ми переможемо.

“Свята Покрова” в Ігровиці
На сцені будинку культури с. Ігровиця педагоги, учні та гості  

під час фестивалю патріотичної пісні, прози і поезії “Свята Покрова”.
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Героям слава!

Світлана ГОЧ. 
Тернопіль — Дебальцеве.

Сирий осінній день, за-
кутаний у густий туман, 
котився поруч з нашим 
авто вже знайомою до-
рогою — на Схід. Мирна 
українська територія 
після кількох блокпостів 
плавно переходить у зо-
ну АТО, де звичною є 
картина зритих окопами 
полів, активного пере-
сування військової тех-
ніки, обмундированих 
армійців з автоматами 
та зосередженими  
мужніми обличчями.

Попереду на мапі Донеч-
чини містечко, про яке біль-
шість з нас так би й не дізна-
лась, якби не війна, —  
Дебальцеве. Навряд чи за 
всю свою історію воно охо-
ронялося пильніше, як сьо-
годні. Довкола кілометри ви-
ритих окопів, а з насипів ви-
дніються дула замаскованих 
бойових машин, артилерій-
ських установок. Тут ось уже 
кілька місяців поспіль вирує 
армійське життя наших хлоп-
ців, які досить швидко звикли 
до спартанського солдат-
ського побуту. Звивисті окопи 
ховаються поміж високими наси-
пами напівглиняної землі. Око не 
має, де більше зупинитися, отож, 
дивує те, що цей відкритий про-
стір якимось чином служить при-
хистком для сотень солдатів, які 
під голим небом отут куховарять, 
перуть, сушаться, заготовляють 
дрова, зберігають харчі. Пеньки 
та колоди служать столиками й 
кріслами. Велика розкіш — бен-
зопила, з якою є сенс пройтися 
зо дві сотні метрів до найближчої 
посадки за новою порцією мате-
ріалу. Єдине найбезпечніше міс-
це — вритий глибше бліндаж, 
який з образком та дитячими ма-
люнками на стіні захистить від 
градів чи мінометних обстрілів. 

Солдати із неприхованим ди-
тячим щастям в очах радіють пе-
редачам. Загалом у 128 гірсько-
піхотній бригаді, що довкола Де-
бальцевого, є чимало наших 
земляків. Це хлопці зі Зборів-
ського, Теребовлянського, Кре-
менецького, Підволочиського  
районів, тернополяни. Такі щирі, 
відкриті, усміхнені, ніби й не на 
війні. У цьому місці, а швидше це 
залежить від людей, а не від міс-
ця, — концентрат особливої  
енергетики, яка магнітом притя-
гує сюди. Тут крайня полярність 
реалій: холод і жах війни та тепло 
і світло солдатських очей. Тут 
усвідомлюєш відсутність терито-
ріальної приналежності, тобто 
чужих і ненаших немає, всі — рід-
ні, свої, кохані і дорогі. За кожно-
го болить душа, кожному віддав 
би все, що маєш… тільки б по-
вернулися додому, де їх чека-
ють.

На в’їзді у місто звертаємо на-
право на територію колишнього 
господарства з неприємною на-
звою “Комуна”, де можна “при-
паркувати” буса, відпочити, зігрі-
тися чаєм та невимушеним  
спілкуванням з бійцями-
розвідниками, які тут “мешка-
ють”. Величезне необлаштоване 
холодне складське приміщення 
— це тепер їх спільний дім, де 
вони ділять на всіх порівну усі 
тривожні й радісні хвилини. Тут 
життя зрівняло та об’єднало лю-
дей, різних за уподобаннями, 
родом діяльності, освітою, сімей-
ним станом, віком. Тут справжні 
воїни, які не носять масок, бо в 
кожного на поверхні їхня душа, 
обточена війною. 

Портрети цих солдатів так би 
й згубились у юрбі облич, поста-
тей цього життя, якби не війна… 
Вона вияскравила кожного до 
найтоншого нерва і показала, що 
ця людина, яка є солдатом, бій-
цем, українцем, сином чи бать-
ком, насправді безцінна! 

Антон. Лагідно називаю його 
Антончик. Йому 24 роки, з Ужго-
рода. Спокійне, миле обличчя з 
глибоким поглядом приваблює 
дитячою простотою та чоловічою 
рівновагою. Працював барменом 
у дитячому кафе. Захоплювався 
своєю працею, до тонкощів усе 
продумував задля вдалого відпо-
чинку своїх маленьких клієнтів. 
Повістку сприйняв як знак того, 
що його місце має бути тут, на 
війні, тому без вагань пішов вою-
вати. Друзі його не зрозуміли, 
навіть засудили за такий “без-
глуздий” вчинок, припинили  
контактувати. Це рідкісне явище! 
Єдина найближча людина, яка 
благословляє і вимолює йому 
чистих світанків, — це мама. З 
нею Антон пов’язаний особли-
вим духовним зв’язком, менталь-
ним чуттям одне одного. Коли 
відчуває тягар на душі, знає — це 
мама тривожиться, тож одразу 
телефонує і заспокоює. За  
місяць навчань на полігоні Антон 
став здібним снайпером. Однак 
гвинтівка стара, а оптика не пра-
цює, бо для зарядки потрібні 
спеціальні акумулятори радян-
ських взірців, які давно вийшли з 
виробництва. Отак воюємо.  
У хлопця є свої стійкі життєві 
принципи, які вражають мудріс-
тю: віра має бути завжди вище 
релігійності; дружбу не можна 
розмінювати на суму зароблених 
грошей; людська духовність  
стоїть вище усяких матеріальних 
потреб, до яких не варто міцно 
прив’язуватися; кожну роботу 
слід виконувати досконало і 
зростати в майстерності. Антон 
усвідомлює свою місію на цій ві-
йні, тому намагається бути  своїм 
товаришам та країні максималь-
но корисним.  Хай щастить тобі, 
друже!

Саша. Точніше Саша Борода. 
Не хоче себе афішувати, тож 
уникаю детальнішої інформації 
про нього. Майже повна проти-

лежність Антону. Хлопець міцної 
будови тіла, запальний, гіперак-
тивний, різкий і нестримний,  
однак настільки чудовий у своїй 
екіпіровці із хустинкою в клітинку 
на шиї, що по-іншому не скажеш, 
як — легінь! Бороду постановив 
носити, допоки не закінчиться  
війна. Він, як вогонь і вітер,  
миттєво вистрибує на свою БМП 
і, запитуючи очима “ну як я вам?”, 
міцно всідається на броню, гото-
вий до рвучкого руху машини. Це 
його стихія. Він справжній воїн. 
Переможець! 

Непосидючий Саша одного 
разу шокував невластивим, як 
для гарячковитої натури,  
вчинком. На прохання земляка 
Андрія, який вранці зле себе по-
чував, побути біля нього за ком-
панію, терпеливо кілька годин 
сидів біля його лежака, поки то-
му не стало краще. Старанно 
опікувався хворим, давав фахові 
поради на тему здоров’я. Ось та-
кий контрастний та яскравий  
Саша!  Великих перемог тобі,  
лицарю!

Андрій. Або Академік. 26 ро-
ків, Вінниця. Таке життєрадісне, 
усміхнене, позитивне обличчя 
рідко зустрінеш. Любить свою 
велику дружну родину, шанує й 
поважає батька, який допоміг  
йому стати на ноги і здобути 
майже дві вищі освіти. Останнє 
місце навчання — Академія вну-
трішніх справ. Тому хлопці й на-
звали товариша Академіком. 
Вдома на татка чекає трирічний 
синочок, якого Андрій обожнює. 
Показує подарунки, які приготу-
вав синові: серед них величень-
кий м’який ведмедик, а на правій 
передній лапці — шеврон “Укроп”, 

на лівій — прапор 
України. Ведмедика 
придбав у Дебальце-
вому (!) на ринку,  
решту нашив сам. 
Подарунки достав-
лять додому вінницькі 
волонтери. Андрій 
безкінечно може роз-
повідати про свою 
родину, працю, сту-
дентське життя, у 
нього безліч фото на 
телефоні. І він неви-
правний оптиміст! 
Просто молодчина. 
Ось такі наші солдати 
— найкращі! Хай за-
вжди тебе зігріває 
тепло твого дому!

Ще один віннича-
нин, неординарна 
особистість — Анато-
лій. Йому 44 роки, 
батько двох дітей. 
Син вже одружений, 
дочка — студентка. 
Майстер, художник, 
дизайнер. Живе у пе-
редмісті у великому 
власному домі. Має 
свою улюблену спра-
ву — дизайн інтер’єрів, 
камінів, мозаїка ба-
сейнів. На фото — не-
ймовірно красиві ро-

боти. Негайно напрошується пи-
тання: як така людина опинилася 
на війні? Чому? Що спонукало? 
Пішов добровольцем, щоб вбе-
регти від цієї долі сина. Толік 
служив у десанті, систематично 
займався спортом, тож його без 
умов мобілізували. У той день, 
коли виїжджав у Мукачеве у вій-
ськову частину, прийшла пові-
стка ще й синові. Іронія долі. 
Втім він був на той момент одру-
жений з іспанкою і мав на руках 
квитки на літак. Наступного дня 
після повістки вилетів за кордон 
на постійне місце проживання. 

Толіка кличуть Дід, або Дід 
молодий. Слухають і поважають 
за розсудливість, мудрість, рів-
новагу характеру, справедли-
вість. Він очолює одне з відді-
лень розвідки і є для своїх хлоп-
ців не “дідом”, а “мамою”. А ще 
на його рахунку найнебезпечніші 
виїзди під позиції ворога і чима-
лий жмут неймовірних історій, які 
ще недавно були драматичною 
реальністю. Один із найшокую-
чих моментів — коли в п’яти ме-
трах від них приземлилася міна. 
Присіли, переглянулися і засти-
гли в очікуванні. Шансів вижити в 
такому випадку нема. Але ангел-
хоронитель був поруч. Міна не 
розірвалася. Залишилися хіба 
що осколки пережитого страху, 
які додали до волосся сивини. 

Одна з бойових машин розвід-
ки, командиром якої є Анатолій, 
так і називається — “Ангел”. Інша 
— “Наташа”. Старшим розвідни-
ком екіпажу “Наташі” є двоюрід-
ний брат автора цих рядків  
Микола. Їхня улюблена БМП на-
звана на честь дружин Миколи та 

водія-механіка. Оздоблена міц-
ною звареною сіткою з художнім 
візерунком, яка служить додатко-
вим захистом для броні. Після 
важкої травми спини, отриманої 
під час мінометного обстрілу ма-
шини, брат пройшов нетривале 
лікування, згодом повернувся у 
відділення. Однак за станом 
здоров’я виїздів не здійснює. 
“Наташа” зі своїми хлопцями пе-
режила багато. Виїжджали в роз-
відку за кількадесят кілометрів у 
лігво “сепарів”. Ніколи першими 
не стріляли, тільки після того, як 
ті з мінометів відкривали вогонь. 
“Наташа” холоднокровно розвер-
тала дуло у потрібний бік і після 
кількох залпів наставала тиша. 
Під’їхавши ближче, хлопці холо-
ли від кривавої драматичної кар-
тини: розірвані тіла (в спортив-
них костюмах!), руки поміж гілок, 
всі сині і сколені, на землі маса 
шприців. Ось такий континґент 
воював. Окрім наркоманів і ко-
зачків,  зустрічалися віч-на-віч і з 
представниками регулярних ро-
сійських військ. Були випадки, 
коли зупинялися в кількохстах 
метрах від противника. Машину 
привели в бойову готовність. 
Раптом дуло бронетехніки воро-
га піднімається вверх, а вояки 
навпроти з піднятими навхрест 
руками дають зрозуміти “Не стрі-
ляйте!”. “Наташа” у відповідь під-
німає обвите білою вервичкою 
дуло, що означає “Гаразд, не бу-
демо!”, розвертається і безпечно 
повертається додому.   

Хлопці розповідали, що сепа-
ратисти на своїх сайтах неодно-
разово хвалилися, як знищили 
“Наташу”. Однак ця залізна леді, 
витримавши нищівні удари, після 
необхідного ремонту зараз поруч 
зі своїм береженим Богом екіпа-
жем. За двох працює “Ангел”. 
Сумним і морально важким був 
один з виїздів тиждень тому. По 
телефону коротко розповіли: 
“Сьогодні цілий день шукали зни-
клу машину. В яру знайшли  
обгорілі останки машини і тіла 
чотирьох наших хлопців. Серед 
них був медик. Зібрали, пованта-
жили, привезли на базу. Сидимо 
в тиші, нема апетиту”. 

Тиша не звільняє від роздумів. 
Холоне і затерпає мозок. Це не 
АТО, друзі, це війна! Безглузда, 
абсурдна, непотрібна. Обірвані 
тисячі життів, знівечені сотні ти-
сяч доль. Ось знову чиясь душа 
птахом пливе у небо, нагадуючи 
землянам: немає нічого дорож-
чого і важливішого за людське 
життя, воно буває тільки раз, 
єдиний раз… Але ми віддаєм йо-
го як найцінніший скарб Богові… 
заради Батьківщини.

Ми віримо в наших мужніх 
солдатів і Україну! Ми віримо в 
нашу перемогу! Слава Україні та 
її героям!

Лист на Схід
У нас тут осінь тихо догорає, 
У вас там соняхи незібрані 

досіль,
У нас птахи у вирій 

відлітають,
У вас поля курличуть 

про свій біль.
У вас — війна, розхристана 

дорога,
У нас — війни нездоланий 

тягар,
У нас — одна, за вас одна

 тривога,
У вас — ще не один удар.
В вас на душі незатишно

 і гірко, 
У нас — калина скапує 

вогнем.
До вас, глядіть, сміється 

перша зірка,
У нас — печаль останніх 

хризантем.
У вас, як на війні, — до бою.
У нас все звично: дім — 

робота — дім,
Лиш в домі нашім 

порожньо до болю,
Бракує кожного із вас у нім.

22.10.2014 р.
Світлана Гоч.

Портрети з війни

Дебальцеве. Світлана Гоч з розвідниками біля бойової машини “Наташа”  
(зліва направо): брат Світлани Гоч Микола, боєць Олександр  

(Сашко Борода), командир відділення розвідки Анатолій.

Дебальцеве. Зона вогню. Андрій (Академік) (справа)  
з бойовим побратимом.

24-річний Антон —  
з Ужгорода.



Програма телепередачП‘ятниця, 28 листопада 2014 року

1 грудня
Понеділок 

2 грудня
ВіВторок

3 грудня
середа

4 грудня
ЧетВер

5 грудня
П’ятниця

6 грудня
субота

7 грудня
неділя

ут 1
15.05 Вiкно до Америки.
15.35 Книга.ua.
16.00 Euronews.
16.15 Х/ф “Партiя в шахи”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
18.55 З перших вуст.
19.00 Про головне.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.30 Спорт.
21.50 Х/ф “Солдатики”.
22.15 Д/ф “Iнформацiйний 
        тероризм”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
        Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Шiсть кадрiв”.
10.35 “Мiняю жiнку 8”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Хоробрi серця”.
14.15 “Шiсть кадрiв”.
14.45 Х/ф “Не може бути!”
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - 
        пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Грошi”.
23.30 “Сказочная Русь”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Т/с “Болота 2”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
          “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Слiпий розрахунок”.
12.00 “Новини”.
12.25 Т/с “Слiпий розрахунок”.
13.55 “Судовi справи”.
14.00 “Новини”.
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Чекай на мене”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Панове-товаришi”.
23.00 Т/с “Собача робота”.
00.55 Х/ф “Цiна страху”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства.інфо»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 «Унікальна Україна»
12.40 «Етнографія і фольклор» 
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Витівки 
        у старовинному дусі» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Моє серце
        наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Чорна таверна» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.55 Надзвичайнi новини.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.55 Х/ф “Малавiта”.
12.45 Факти. День.
13.40 Х/ф “Леон”.
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф “П`ятий елемент”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Далласький 
       клуб покупцiв”. (2).

стб
06.20 “Вiкна-Новини”.
          Спецрепортаж.
07.10 “Все буде добре!”
09.05 “Все буде смачно!”
10.00 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
12.00 Х/ф “Домоправитель”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 14”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-Новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.35 “Детектор брехнi 6”.
00.05 “Один за всiх”.
01.15 Нiчний ефiр.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi 
        за привидами”.
07.00 Шоуманiя.
08.15 Ревiзор 4.
11.05 Пристрастi за Ревiзором.
12.15 Т/с “Молодята”.
15.10 Х/ф “Знаряддя смертi: 
       Мiсто кiсток”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Стажери.
20.10 Т/с “Воронiни”.
20.50 Супермодель по-українськи.
23.30 Х/ф “Вiдгадай, хто?”

канал “україна”
06.00 Подiї тижня з О. Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Сюрприз для коханого”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Тi, що змiнюють 
         реальнiсть”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
12.00 Х/ф “Спляча красуня”.
13.10 Богиня шопiнгу. Повернення.
15.00 Любов онлайн.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Панянка-селянка.
20.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Загублені у часі».
14.30 «Мамина школа».
15.00 «Відверті діалоги». 
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Маленька 
       перерва».
16.45 «Словами малечі 
          про цікаві речі».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Західний експрес».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «В об’єктиві ТТБ».
20.00 «Пісні нашого краю».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час змін».
21.30 «Урок… для батьків».
22.30 «Чаc країни».

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
         18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.40 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.45 Утеодин з Майклом Щуром.
11.40 Д/ф “Майбутнi зiрки”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Хочу бути.
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Моя країна.
14.40 Фольк-music.
15.55 Euronews.
16.15 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Перша студiя.
22.15 Д/ф “Телевiзiйна установка “Алгол”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Територiя обману”.
23.35 “Мультибарбара”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Т/с “Болота 2”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Панове-товаришi”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Панове-товаришi”.
23.00 Т/с “Собача робота”.
00.55 Х/ф “У чужому ряду”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Останній круїз» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
17.30 Культура і мистецтво
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Наші вітання
21.30 «Щоденник для батьків»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Турбулентність-3» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.50 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Цивiльна оборона.
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Чужий район”.
23.15 Х/ф “Коломбiана”. (2).
01.15 Голос Америки.

стб
05.50 “У пошуках iстини. Калiгула: 
          хвороблива пристрасть iмператора”.
06.30 “Вiкна-Новини”.
07.05 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 Х/ф “Матуся моя”.
13.45 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-Новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
23.45 Х/ф “Матуся моя”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор 4.
11.10 Пристрастi за Ревiзором.
12.40 Т/с “Щасливi разом”.
15.55 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху? 3.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.05 Т/с “Воронiни”.
00.05 Абзац!
01.00 Репортер.
01.05 Х/ф “Напад на 13-й вiддiлок”. (2).

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Ковбої”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти 
       черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
12.00 Х/ф “Панi Метелиця”.
13.10 Богиня шопiнгу. Повернення.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00, 22.00 Розсмiши комiка.
17.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Вiталька.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Будьте здорові».
15.00 «Дива цивілізації».
15.30 «Тема дня».
15.45 «Пісні нашого краю».
16.00 «В об’єктиві ТТБ».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «До речі, про речі».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «На часі».
21.30 «Діловий ритм».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
         18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.25, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 Перша шпальта.
10.50 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
12.25 Д/ф “Майдан. Народження”.
13.20 Перша студiя.
13.45, 18.05 Час-Ч.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.20 Моя країна.
14.45 Як ваше здоров`я?
15.40 Чоловiчий клуб.
16.05 Euronews.
16.15 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.15 Бiатлон. Iндивiдуальнi 
         перегони (чол). Краще.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Т/с “Болота 2”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Панове-товаришi”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Панове-товаришi”.
23.00 Т/с “Собача робота”.
00.55 Х/ф “Няня”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Щоденник для батьків»
13.00 Назар Савко і Rockoko 
         «Вечір музики та поезії»
14.00 Х.ф. «1200» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Калейдоскоп» 
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «8 жінок» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.40 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Батальйон 14.
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Чужий район”.
23.15 Х/ф “Мачо i ботан”. (2).

стб
05.45 “У пошуках iстини. 
         Таємна iсторiя сексу в СРСР”.
06.30 “Вiкна-Новини”.
07.05 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 “Зiркове життя. Вiйна за спадок”.
11.00 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-Новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “МастерШеф 4”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.45 “МастерШеф 4”.
00.55 Нiчний ефiр.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор 4.
11.15 Пристрастi за Ревiзором.
13.00 Т/с “Воронiни”.
15.55 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
20.20 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.00 Т/с “Воронiни”.
00.00 Абзац!
00.55 Репортер.
01.05 Х/ф “Крупний калiбр”.

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Ковбої”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
12.00 Х/ф “Столику, накрийся”.
13.10 Богиня шопiнгу. Повернення.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00, 22.00 Розсмiши комiка.
17.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Вiталька.
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Соло на два голоси».
15.00 «Зона ризику».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Край, в якому я живу».
16.45 «Тема дня».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Економічний інтерес».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Надія є».
20.00 «Удосвіта».
20.30 «Пісні нашого краю».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Європа очима українця».
21.30 «Енергоманія».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30, 00.15 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.05 Х/ф “Собака на iм`я Герцог”.
11.55 Бiатлон. Переслiдування (чоловiки).
12.55 Православний вiсник.
13.20 Фольк-music.
14.30 Бiатлон. Переслiдування (жiнки).
15.30 Д/ф “Футбол art”.
16.50 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.05 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Повернення високого 
        блондина”.
07.35 М/ф “Ну, постривай!”
08.00 М/с “Пригоди 
       ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Тiна Кароль. 
         Сила любовi та голосу”.
12.00 М/ф “Ескiмоска 2: 
         пригоди в Арктицi”.
12.10 М/ф “Маша i ведмiдь”.
13.05 “Iнспектор Фреймут”.
14.50 “Територiя обману”.
15.55 “Шiсть кадрiв”.
16.25 Х/ф “Операцiя “И”
         та iншi пригоди Шурика”.
18.25 “15 республiк”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.15 “Хоробрi серця”.
23.05 Х/ф “Неможливе”.
01.15 Х/ф: “Ягiдка кохання”, “Довженко 
   починається, або Сашко-реформатор”.

інтер
06.15 “Подробицi” - “Час”.
06.45 “Щастя з пробiрки”.
08.00 “Вдалий проект”.
08.35 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
11.00 Концерт “Мiсце зустрiчi”.
12.50 Т/с “Сильнiше за долю”.
17.50 Т/с “Ти заплатиш за все”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Ти заплатиш за все”.
23.20 Х/ф “Братськi узи”.

TV-4
06.00 Х.ф. «Багато галасу даремно» 
07.30 «Про нас»
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Європа у фокусі
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
09.45 Ранковий фітнес 
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної
        Святої Літургії з
        Архикатедрального Собору 
        УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф. «Смерть індіанця Джо» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
16.00 «Щоденник для батьків»
16.30 «Слідства.Інфо»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Про кіно»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Радіо Вест» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
06.05 Х/ф “Внутрiшнiй космос”.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.55 Зiрка YouTube.
10.10 Крiт.
11.05 Т/с “Чужий район”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Янголи i демони”.
23.10 Х/ф “Код да Вiнчi”.

стб
06.25 Х/ф “31 червня”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
11.00 “МастерШеф 4”.
15.00 “Х-Фактор 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 14”.
21.10 “Один за всiх”.
22.20 “Вiкна-Новини”. Спецрепортаж.
23.25 Х/ф “Наречена мого друга”.

новий канал
05.50 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.35 Х/ф “Пес-вампiр”.
08.05 Х/ф “Громобой”.
09.50 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”.
11.45 М/ф “Пiрати. Банда невдах”.
13.40 1000 жiночих бажань.
14.40 Хто зверху? 3.
16.40 Х/ф “Битва титанiв”.
18.40 Х/ф “Солт”. (2).
20.40 Х/ф “Невловимi”. (2).
22.40 Х/ф “Як я тепер люблю”. (2).
00.45 Х/ф “Знову 16”. (2).

канал “україна”
06.35 Подiї.
07.15 Таємницi зiрок.
09.10 Т/с “Я Ангiна”.
13.00 Т/с “Коханi жiнки Казанови”.
17.00 Т/с “Вiдбиток любовi”.
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.00 Т/с “Вiдбиток любовi”.
22.00 Т/с “Слiд”.
23.30 Великий футбол.

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.55 М/ф “Барбi: 
         Пригоди Русалоньки-2”.
07.30 Байдикiвка.
08.45 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Бiлка та Стрiлка. 
         Пустотлива сiмейка”.
12.10 Х/ф “Бiляночка та Розочка”.
13.15 Х/ф “Вуличнi танцi”.
15.05 М/ф “Стюарт Лiттл”.
16.40 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
22.00 Вiталька.
00.00 УТЕТа в Iнтернетi.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Фільм-дітям». 
15.20 «Азбука смаку».
15.30 «Шляхами Тараса».
15.45 «Крізь призму часу».
16.00 «Назбиране».
16.15 «Чудесний канал».
16.45 «Спортивні меридіани».
17.00 «Пісні нашого краю».
17.15 «Словами малечі про цікаві речі».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Студмістечко».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Моє фольклорне 
            Тернопілля» (Катерини).
19.25 «Край, в якому я живу».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний 
          калейдоскоп».
20.30 «Загублені у часі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Повір у себе».

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.50, 07.30, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.40 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 Слiдство. Iнфо.
10.50 Д/ф “Фелiкс Валлотон, життя на вiдстанi”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Школа Мерi Поппiнс.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Моя країна.
14.35 Як це?
14.55 Свiтло.
15.25 Надвечiр`я...
16.15 Euronews.
16.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.30 Д/ф “Палiтра. Ренуар”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Бiатлон. Iндивiдуальнi перегони 
         (жiнки). Краще.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 
           Снiданок з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
21.00 “Чистоnews”.
21.20 Т/с “Свати”.
22.30 “Право на владу”.
00.30 “ТСН”.
00.45 Т/с “Болота 2”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Панове-товаришi”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Судовi справи”.
17.45 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Панове-товаришi”.
23.00 Т/с “Собача робота”.
00.55 Х/ф “Мiй чоловiк - мiй убивця”. (2).

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 Назар Савко і Rockoko
        «Вечір музики та поезії»
14.00 Х.ф. «15 і вагітна» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Знати більше. Зустріч  
        з міським головою С.Надалом
21.00 Наші вітання
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Зло» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.45 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.40 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. Ранок.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Iнсайдер.
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Чужий район”.
23.20 Х/ф “Областi темряви”. (2).

стб
05.45 “Вiкна-Новини”.
06.20 “Все буде добре!”
08.00 “Все буде смачно!”
08.55 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
11.50 Х/ф “Дочка”.
13.45 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-Новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Зваженi i щасливi 4”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.45 “Зваженi i щасливi 4”.
00.00 Х/ф “Неждано-негадано”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.25 Ревiзор 4.
11.20 Пристрастi за Ревiзором.
12.35 Т/с “Щасливi разом”.
15.50 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Хто зверху? 3.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.05 Т/с “Воронiни”.
00.05 Абзац!
01.00 Репортер.
01.10 Х/ф “У цю гру можуть грати троє”. (2).

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Ковбої”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
12.00 Х/ф “Румпельштiльцхен”.
13.10 Богиня шопiнгу. Повернення.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00, 22.00 Розсмiши комiка.
17.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Вiталька.
00.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Європа очима українця».
15.00 «Подорож гурмана».
15.30 «Надія є».
15.45 «Тема дня».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Маленька перерва».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Фабрика ідей».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
         18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.25, 08.25 Гiсть студiї.
07.40 Країна on-line.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.45, 19.00 Про головне.
10.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
10.50 Д/ф “Луїс Сепульведа”.
12.05 Т/с “П`ять хвилин до метро”.
13.20 Час-Ч.
13.45 Нотатки на глобусi.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Моя країна.
14.35 Хто в домi хазяїн?
14.55 Театральнi сезони.
15.25 Вiра. Надiя. Любов.
16.15 Euronews.
16.30 Музичне турне.
17.40 Д/ф “Палiтра. Рубенс”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40, 21.40 Шустер LIVE.
00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.25 На слуху.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали - 2014”.
06.45, 07.15, 07.45, 08.10, 09.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.50 Т/с “Свати”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Шiсть кадрiв”.
13.50 “Сiмейнi мелодрами”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Корольок - пташка спiвоча”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Мультибарбара”.
21.00 “Вечiрнiй Київ 2014”.
22.55 “Свiтське життя”.
00.00 Х/ф “Минулої ночi в Нью-Йорку”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 “Новини”.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
       “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Панове-товаришi”.
11.45 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 “Новини”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40 “Судовi справи”.
17.45 “Новини”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 “Щастя з пробiрки”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
22.30 “Чорне дзеркало”.
00.50 Т/с “Я поряд”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше. 
        Зустріч з міським головою 
        С.Надалом
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.00 Хіт-парад                                            
14.00 Х.ф. «Мій хлопець повернувся» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
17.30 «Bon appetit»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.00 Наші вітання
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Повір мені» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.45 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
11.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с “Чорнi кiшки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Крiт.
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Чужий район”.
23.15 Х/ф “Васабi”. (2).
01.05 Х/ф “Ронiн”. (2).

стб
07.10 Х/ф “Подарунок долi”.
18.00 “Вiкна-Новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Танцюють всi! 7”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.45 “Танцюють всi! 7”.
         Пiдсумки голосування”.
00.00 “Куб 5”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi 
          за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.25 Ревiзор 4.
11.10 Пристрастi за Ревiзором.
12.30 Т/с “Воронiни”.
15.50 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Х/ф “Битва титанiв”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.05 Т/с “Молодiжка 2”.
23.05 Герої i коханцi.
00.30 Репортер.
00.35 Рудi.

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
06.10 Таємницi зiрок.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15, 13.10, 15.25, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Ковбої”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.20 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Пiдлiтки мутанти 
            черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
12.00 Х/ф “Бiляночка та Розочка”.
13.10 Моду народу.
15.00 Панянка-селянка.
16.00 Розсмiши комiка.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Любов онлайн.
20.00 М/ф “Вперед i вгору”.
21.50 Х/ф “Великий Стен”. (2).
23.50 Т/с “Американська
           iсторiя жаху”. (3).
00.40 Теорiя зради.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Слід».
14.45 «Тема дня».
15.00 «Що робити?»
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Пригоди кота Фініка».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Слово має народний депутат».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Думки вголос».
20.15 «Пісні нашого краю».
20.30 «Після школи».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «На часі».
21.30 «Захисник Вітчизни-
          рятувальник».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.05 Вiд першої особи.
06.30 На слуху.
06.45 Пiдсумки.
07.00 Шустер-LIVE.
11.15 Подорожуй першим.
11.40 Зроблено в Європi.
12.25 Бiатлон. Спринт (чоловiки).
14.15 Свiтло.
14.50 Хочу бути.
15.10 Нотатки на глобусi. Швейцарiя.
15.40 Бiатлон. Спринт (жiнки).
17.00 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.55 Чоловiчий клуб.
18.30 Книга.ua.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Джазове болото.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.
00.15 “Золотий гусак”.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10 “ТСН”.
08.00 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.10 Х/ф “Школа проживання”.
14.30 “Вечiрнiй Київ”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал”.
23.20 “Що? Де? Коли?”
00.35 Х/ф “Веселi канiкули”.

інтер
07.15 “Школа доктора 
        Комаровського. 
        Невiдкладна допомога”.
08.00 “Школа доктора 
          Комаровського”.
08.30 Д/с “Гурченко. 
         По той бiк Карнавалу”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Карнавальна нiч”.
11.45 Д/ф “Шукайте один одного. 
        Чекай на мене. Ювiлей”.
13.00 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
15.00 Т/с “Сильнiше за долю”.
18.00 Х/ф “Братськi узи”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Братськi узи”.
22.30 Т/с “Всупереч усьому”.

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Багато 
        галасу даремно» 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Знати більше. 
       Зустріч з міським головою 
        С.Надалом
10.30 Блага звістка 
11.00 Ранковий фітнес
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Європа у фокусі
12.30 Х.ф. «Джок» 
14.30 «Щоденник для батьків» 
15.00 Х.ф. «Смерть індіанця Джо» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад                                            
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло» 
21.00 Творчий вечір В.Дунця 
23.50 Час-Тайм
00.05 Х.ф. «Радіо Вест» 

ICTV
06.35 Факти.
07.05 Дача.
07.35 Х/ф “Бермудський 
         трикутник”.
09.20 Батальйон 14.
10.15 Дiстало!
11.15 Цивiльна оборона.
12.15 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.30 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Васабi”. (2).
22.05 Х/ф “Багрянi рiчки”. (2).
00.10 Х/ф “Вiдлiк убивств”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Червонi вiтрила”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
12.05 “Танцюють всi! 7”.
15.15 “Зваженi i щасливi 4”.
19.00 “Х-Фактор 5”.
21.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
22.40 “Х-Фактор 5. Пiдсумки 
          голосування”.
00.00 “Детектор брехнi 6”.

новий канал
07.40 Ревiзор.
10.00 Стажери.
11.10 Уральськi пельменi.
14.45 Хто зверху? 3.
16.40 Т/с “Воронiни”.
18.45 М/ф “Пiрати. Банда невдах”.
20.40 Х/ф “Солт”. (2).
22.40 Стенд Ап Шоу.
23.40 Х/ф “Знову 16”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
11.00, 22.00 Х/ф “Карусель”.
13.00 Т/с “Я ─ Ангiна”.
17.10 Т/с “Коханi жiнки Казанови”.
00.00 Т/с “Ковбої”. (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Оленцеро
         i чарiвнi дрова”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед,
         Дiєго, вперед!”
10.45 М/ф “Кукарача”.
12.00 Х/ф “Фiнiст 
          Ясний Сокiл”.
13.30 Дайош молодьож!
14.50 Х/ф “Вуличнi танцi”.
16.40 М/ф “Стюарт Лiттл”.
18.10 М/ф “Вперед i вгору”.
20.00 Панянка-селянка.
22.00 Вiталька.
00.00 Х/ф “Великий Стен”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Новини України».
14.15 «Актуально».
14.30 «Пісні 
         нашого краю».
14.45 «Після школи».
15.00 «На часі».
15.30 «Дім. Сад. Город».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «ПрофStyle».
16.15 «Там, де ти живеш».
16.45 «Пісні нашого краю».
17.00 «Панорама подій».
17.30 «У країні 
          Мультляндії».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня 
          в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Скарби роду».
20.00 «Крізь призму часу».
20.15 «Спортивні
            меридіани».
20.30 «Щляхами Тараса».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «У пошуках легенд».
22.30 «Абетка здоров’я».

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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Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

А пісня — це душа. З усіх 
потреб потреба.

Лиш пісня в серці ширить 
межі неба. 

На крилах сонце сяйво їй 
лиша — 

Чим глибше пісня, тим 
ясніш душа.

(Іван Драч). 

Свого часу німецький поет і 
перекладач Фрідріх фон Бо-
денштедт сказав: “У жодній 
іншій країні дерево народної 
поезії не дало таких величез-
них плодів, ніде дух народу 
не виявився в піснях так жва-
во й правдиво, як в україн-
ців… Справді, народ, який 
міг співати такі пісні і милува-
тися ними, не міг стояти на 
низькому рівні освіти”. Укра-
їнці завжди славилися пал-
кою любов’ю до співу, а їхні 
чарівні голоси не раз заворо-
жували іноземців. Українську 
пісню треба берегти, бо в ній 
— невичерпні багатства душі 
цілого народу, його незламна 
сила.

Ось уже чверть століття само-
віддано бережуть і плекають багат-
ство співочого мистецтва учасники 
народного аматорського хору села 
Шляхтинці Тернопільського райо-
ну. 16 листопада ц. р. шляхтинець-
кий колектив відзначав на сцені 
місцевого клубу 25-річний ювілей. 
Під час ювілейного концерту хор 
села Шляхтинці підтверджував 
звання “народний”, який йому було 
присвоєно восени 2009 року.

Народний аматорський хор 
розпочав ювілейний концерт духо-
вними творами. Хористи під керів-
ництвом Степана Матковського 
(концертмейстер Олег Турчин) ви-
конали “Молитву за Україну”, “Бо-
городице Діво” та “Під Твою ми-
лість” (обидві пісні в обробці Сте-
пана Матковського). П’ятнадцять 
років шляхтинецький хор разом із 
місцевим парохом о. Мироном 
Сачиком співає на літургіях у церк-
ві. За цей час колектив відвідав із 
виступами безліч населених пунк-
тів не лише Тернопільського, а й 
Козівського, Бучацького, Збаразь-
кого та Теребовлянського районів. 
Пам’ятними є поїздки до Марій-
ського духовного центру Зарвани-
ця.

Народний аматорський хор клу-
бу села Шляхтинці не лише цер-
ковний, а й світський. Колектив 
бере активну участь практично в 
усіх культурних заходах Тернопіль-
ського району. В 2011 році хористи 
стали учасниками концерту з на-
годи відзначення 25-річчя Терно-
пільського Співочого поля в ПК 
“Березіль”, торік — Всеукраїнсько-
го пісенного фестивалю-конкурсу 
“Червона калина”, де були серед 

призерів. Під час концерту згадали 
колишніх учасників хору: Ольгу 
Шкулу, Наталію Смик, Катерину 
Левчук, Ірину Гаврот, Ярославу Га-
рась, Ольгу Бербець, Наталію 
Грисько, Галину Стець, Надію Гоц-
ко, Ганну Крись, Богдану Гарат, 
Марію Гуль, Галину Василенко, Во-
лодимира Самсядика, Тетяну Ку-
брат та Ігоря Шуля.

Крім духовних, народний ама-
торський хор клубу села Шляхтинці 
виконав українські патріотичні піс-
ні, серед яких “Чуєш, брате мій”, 
“Встань, козацька славо”, “Козак 
весілля справляє” (в обробці Сте-
пана Матковського), “Місяць яс-
ний”, “Човник”, повстанські “За-
втра в далеку дорогу” та “Йшли 
селом партизани”, “Єднаймося, 
люба родино”, до 200-річчя з дня 
народження Тараса Шевченка — 
“Зоре моя вечірняя” на слова Коб-
заря. Жіночий склад хору виконав 
пісню “Де вітер землю голубить”, 
чоловічий — “Запорозьку похідну”. 
Наприкінці виступу хористи, які ча-
рівним співом запалили в люд-
ських душах промені добра і любо-
ві, спільно з гостями заходу та 
громадою села Шляхтинці заспіва-
ли Державний гімн України.

Гості привітали народний ама-
торський хор клубу села Шляхтинці 
з ювілеєм, побажали мирного неба 
і творчих злетів. Парох села Шлях-
тинці о. Мирон Сачик, який півтора 
десятки років співає з хором під 
час богослужінь, сказав: 

— Шляхтинецький хор — перли-
на, яка прикрашає Шляхтинці. Ко-
жен його виступ наповнює душі 
великим трепетом і переживання-
ми, спів хору міцно скріплює дух. 
Народ, який вміє співати, любити, 
жертовно боротися за свою свобо-
ду, — непереможний. 

— Рідна віра, рідна мова, рідна 
пісня — це основа українського на-

роду, — зазначила колишня актив-
на учасниця хору Наталія Грисько. 
— 25 років тому ми збирались на 
репетиції, щоб зберегти ці важливі 
цінності. Ми були різні за віком, 
освітою, професією, але нас 
об’єднувала любов до рідної пісні. 
Завдяки вимогливості і високому 
професіоналізму незмінного керів-
ника колективу Степана Матков-
ського ми опанували ази музично-
го мистецтва. Завдяки наполегли-
вій праці хору, який став окрасою 
не лише церковних відправ, а й 
світських заходів, вдалося досягти 
успіху. В останні роки склад хоро-
вого колективу змінився. Радісно і 
приємно, що на зміну старшому 
поколінню прийшла талановита 
молодь. 

Представник спеціальної комі-
сії, яка атестує мистецькі колекти-
ви, директор Тернопільського об-
ласного наукового методичного 
центру народної творчості Воло-
димир Сушко відзначив, що з часу 
присвоєння звання народного 
шляхтинецький колектив відчутно 
зріс у плані виконавської майстер-
ності, нагородив грамотою Терно-
пільського обласного наукового 
методичного центру народної 
творчості за відродження, збере-
ження та популяризацію вокально-
хорового мистецтва, примножен-
ня культурних надбань Тернопіль-
ського краю та з нагоди 25-річчя 
народного аматорського хору клу-
бу села Шляхтинці хормейстера 
Степана Матковського. 

Начальник відділу культури 
Тернопільської райдержадміні-
страції Андрій Галайко зазначив, 
що найвища оцінка виконавської 
майстерності хору — це щирі 
оплески, які подарувала мистець-
кому колективу цього дня грома-
да села, і відзначив народний 
аматорський хор клубу села 

Шляхтинці грамотою відділу куль-
тури Тернопільської РДА за ваго-
мий внесок у популяризацію укра-
їнської пісні, високу виконавську 
майстерність та з нагоди ювілею. 
Директор Тернопільського район-
ного будинку культури Роман 
Сушко нагородив грамотою за 
багаторічну сумлінну працю, зна-
чний особистий внесок у розви-
ток культури Тернопільського 
краю завідуючу клубу села Шлях-
тинці Ірину Даткун. Шляхтинець-
кий сільський голова Дмитро Фе-
дорчук запевнив, що й надалі за-
безпечувати умови для належно-
го розвитку хору. 

— За 25 років існування хору 
змінилося три покоління його 
учасників, — розповідає незмінний 
керівник шляхтинецького хорово-
го колективу, випускник диригент-
ського відділу Тернопільського му-
зичного училища ім. С. Крушель-
ницької Степан Матковський. — Я 
працюю вчителем музики в Шлях-
тинецькій ЗОШ І-ІІ ступенів імені 
О. Барвінського, тож маю змогу 
самостійно виховувати молоді та-
ланти, які б омолодили колектив. 
Сьогодні в хорі співає близько чо-
тирьох десятків людей. Найстар-
шому учаснику сімдесят років, 
наймолодшим — шістнадцять. Дві-
чі на тиждень збираємося в клубі 
на репетиції. Основну увагу приді-
ляємо якісному, злагодженому 
звучанню голосів. Маємо в репер-
туарі безліч пісень як духовного, 
так і світського змісту. Багато ві-
домих пісень я аранжирую. В 1988 
році, в час “відлиги”, тодішнє по-
коління, яке ініціювало створення 
хору, збиралося по домівках і спі-
вало, адже тоді обмежувались 
права української пісні. Тепер та-
ких обмежень немає, тож мусимо 
берегти і примножувати багатства 
музичного мистецтва.

На самодіяльній сцені ●

Мирного неба і творчих злетів!
Народний аматорський хор клубу села Шляхтинці Тернопільського району під час святкового концерту 

з нагоди 25-річного ювілею (художній керівник Степан Матковський, концертмейстер Олег Турчин). 16 листопада 2014 року.

Громада села Шляхтинці та гості під час ювілейного  
концерту Шляхтинецького народного аматорського хору в місцевому клубі.  

Щиро вітаємо з 
днем народження 
головного бухгал-
тера ТРТМО  
Галину Вікторівну 
ОБЛЕЩУК.

Життя Вам щедрого, 

  як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка 

                           навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — працівники 
бухгалтерії Тернопільського 
районного територіального 

медичного об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження керівника народного ама-
торського хору с. Жовтневе  
Михайла Васильовича РАПІТУ, 
керівника народного аматорського 
хору с. Настасів Анатолія Антоно-
вича МАЦЕЙКІВА, директора бу-
динку культури  с. Буцнів Михайла 
Адамовича ЮРЕЧКА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного агронома  
ПП “Агрон” та ФГ “Березовського” 
Володимира Григоровича  
НОВОСАДА. 

Нехай життя щасливим буде,

Без сліз, без горя, без журби

Нехай із Вами щастя буде

Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою — колективи  
ПП “Агрон”  

і ФГ “Березовського”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження механізатора ПП “Агрон”  
Володимира Августовича  
ДЕПУТАТА, головного бухгалтера 
ПП “Агрон”  Орисю Антонівну 
ГОЦКО.

Бажаємо здоров’я багато-багато,

Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Івачів Горішній 
Марію Василівну ЛОТОЦЬКУ, 
завідуючого ФАПом с. Дичків  
Андрія Васильовича ЗАФІГУР-
НОГО та молодшу медсестру  
Надію Іванівну ДОБРОВОЛЬСЬКУ, 
фельдшера Ігровицької АЗПСМ 
Оксану Петрівну ДЕЙНЕКУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
медсестру стаціонару ТРТМО  
Галину Володимирівну  
ВОЛИНЕЦЬ, рентген-лаборанта 
Ольгу Василівну КРУПСЬКУ, 
молодшу медсестру Галину  
Степанівну ЧОРНУ, лікаря-
лаборанта Оксану Ігорівну  
КУРУС, молодшу медичну сестру 
стаціонару Володимиру  
Чеславівну ДЕМИДАСЬ, медич-
ну сестру Марію Ярославівну 
ФУЛАВКУ, медсестру поліклініки 
Тетяну Володимирівну  
ВАСИЛЬКІВ, головного бухгал-
тера ТРТМО Галину Вікторівну 
ОБЛЕЩУК, бухгалтера Юлію 
Богданівну БІЛОУС.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив ТРТМО.
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Фотовиставка ● Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

19 листопада в Тернопіль-
ському районному будинку 
культури відбулося відкриття 
фотовиставки “Революція Гід-
ності”, яку організували відділ 
культури Тернопільської рай-
держадміністрації та клубні 
працівники Тернопільського 
району. На десятках світлин 
показано Україну і Тернопіль-
щину в революційний час. 

Уперше виставку представили 
23 серпня в Тернополі. Відвідувачі 
могли побачити 70 робіт тернопіль-
ських фотографів Миколи Василеч-
ка, Ігоря Крочака та Івана Пшоняка, 
які перебували у вирі подій на київ-
ському Майдані. Ці роботи були до-
повнені світлинами інших учасників 
Революції Гідності. Свою мандрівку 
Тернопільською областю фотовис-
тавка почала з північних районів 
Тернопільщини. Після того, як екс-
позиція побувала в Зборівському 
районі, її привезли в Тернопіль-
ський район. Окрім фотографій тер-
нопільських фотомайстрів, на ви-
ставці були представлені стенди зі 
світлинами жителів сіл Великий 
Глибочок, Почапинці, Ступки та 
Ігровиця. 

— Відділ культури Тернопільської 
РДА звернувся до жителів Терно-

пільського району з пропозицією 
зібрати фото, на яких зафіксовано 
моменти Революції Гідності, — роз-
повів начальник відділу культури 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Андрій Галайко. — Мета фото-
виставки — донести до людей прав-
ду про події, які змінили українців, 
зберегти пам’ять про людей, які ак-
тивно відстоювали свої права та 
свободу. Тернопільський район 
останнім серед районів Тернопіль-
щини приймає виставку. Світлини 
не повинні залишатися в забутих 
архівах цифрових носіїв, саме тому 
плануємо за допомогою фотомате-
ріалів у кожному населеному пункті 
нашого району створити і передати 
атмосферу Революції Гідності. Кож-
на сільська, селищна громада має 
створити в будинку культури, клубі, 
сільській чи селищній раді стенд, на 
якому будуть зафіксовані револю-
ційні фотомиттєвості, які вже на-
ступного року 21 листопада, на 
річницю революції, будуть пред-
ставлені на схожій фотовиставці. 
Крім цього, заплановано 14 жовтня, 
в День захисника України, провести 
фотовиставку, присвячену сьогод-
нішнім подіям на Сході України. 

— Фото — новітній носій історич-
ної пам’яті народу, — зазначила за-
ступник голови Тернопільської рай-
держадміністрації Уляна Люлька. — 
Світлини, які представлені на ви-
ставці, зафіксували моменти періо-

ду життя українського народу, коли 
виборювалася свобода України, 
моменти, де були радість, зустрічі і 
прощання, навіть смерть. На цих 
фото люди, які творили історію 
України, які прагнуть вивести свою 
країну з пітьми, тому дуже важливо 
зберегти пам’ять про них. 

— Минув рік від початку Револю-
ції Гідності, а здається, ніби з того 
часу пройшли роки, — сказав керу-
ючий справами Тернопільської ра-
йонної ради Богдан Ящик, — адже 
за цей час відбулися кардинальні 
зміни в свідомості мільйонів україн-
ців. Подивившись світлини, які 
представлені на виставці, згадав 
тривожні події на Майдані, в яких я 
брав безпосередню участь. На 
стенді є фотографії мого сина Олек-
сандра. Найбільше мене вразив 
патріотизм української молоді — го-
ловної рушійної сили Революції Гід-
ності, яка ще триває. Молоді люди 
чутливі до змін у країні, вони вирос-
ли в інших умовах, аніж попередні 
покоління, тому спраглі до бороть-
би за нову європейську державу. 
Сьогодні багато з них тримають лі-
нію оборони на Сході України. Хто 
захищає свою Батьківщину, той 
обов’язково переможе. 

— Після того, як побував на Май-
дані, важко дивитися на ці світлини, 
— зазначив голова Тернопільської 
районної організації Товариства 
“Меморіал” імені Василя Стуса Ва-
силь Івасечко. — Багатьох учасників 
революції, з якими довелось спілку-
ватися, на жаль, немає серед жи-
вих. Одним із них був Андрій Дрьо-
мін із Великого Глибочка, який пі-
шов добровольцем у зону АТО і 10 
серпня загинув на полі бою... Всі, 
хто віддав свої життя за краще май-
бутнє Української держави, — люди 
зі світлою душею. Проведення фо-
товиставки “Революція Гідності” — 
хороша ініціатива влади. Її мають 
продовжити сільські та селищні гро-
мади Тернопільського району, зби-
раючи світлини та спогади безпо-
середніх учасників Революції Гід-
ності. 

Серед тих, хто відвідав виставку, 
було чимало школярів. Десятиклас-
ниця Великоберезовицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Христина Озерянська 
розповіла: 

— Разом із друзями підтримува-
ли столичних майданівців на            
Майдані в Тернополі. Український 
народ нарешті прокинувся після за-
тяжного сну, щоб встати з колін, 
захистити свої гідність і права. Фо-
товиставка нагадала про тривожні 
дні минулої української зими, дала 
можливість відчути атмосферу, яка 
панувала в Києві під час Революції 
Гідності. Люди, які відстоювали сво-
боду на Майдані, є гідним прикла-
дом для наслідування, саме тому 
важливо зберегти пам’ять про них. 

21 листопада, в день річниці Ре-
волюції Гідності, фотовиставку 
представили в Тернопільському об-
ласному краєзнавчому музеї.  

Була Революція Гідності…

До відвідувачів фотовиставки звертається заступник голови 
Тернопільської райдержадміністрації Уляна Люлька.

Учасники фотовиставки “Революція Гідності”  
в Тернопільському районному будинку культури.

З учасниками виставки спілкуються керуючий справами Тернопільської  
районної ради Богдан Ящик та начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій Галайко. 

Щиро вітаємо 
з днем наро-
дження вчителя-
п е н с і о н е р а  
В о л о д и м и р у 
Володимирівну 
ВАСИЛЬКІВ.

Хай живе у душі 

                    казка, 

Щоб не знали Ви нещастя, 

Хай Божа Матір Вас оберігає, 

А Господь Бог всі ласки надсилає.

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицької 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”.

Колектив Тернопільського місь-
крайонного центру зайнятості щи-
ро вітає з днем народження  
заступника директора ТМРЦЗ  
Галину Дмитрівну ЯВОРСЬКУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження економіста відділу освіти 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Надію Богданівну БАРТОШІВ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За добрі справи хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів щиросердечно вітає з 
днем народження вчителя трудо-
вого навчання Михайла Богдано-
вича ЦІЦЬКОГО.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

 

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька щиро вітає з ювіле-
єм вчителя фізики Володимира 
Несторовича БУЧИНСЬКОГО.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались 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. 

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька щиро вітає з днем 
народження заступника директора 
з виховної роботи Нелю Володи-
мирівну ГРИНЧАК.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

Педагогічний колектив  
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Я. Стецька щиро вітає з днем 
народження вчителя хореографії 
Наталію Володимирівну  
ВЕРМІНСЬКУ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Великоглибочецької сільської 
ради Нелю Володимирівну  
ГРИНЧАК.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно 
вітає з ювілеєм вчителя української 
мови і літератури, основ християн-
ської етики Оксану Василівну 
ШАЙНЮК.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Для кожної людини школа – 
це другий дім, який відіграє 
важливу роль у становленні й 
розвитку особистості. Школа 
– це не лише стіни, це, на-
самперед, пам’ять про дитя-
чі роки, про вчителів, для 
яких найвищою нагородою є 
успіхи колишніх учнів, їхні 
щирі слова подяки. Це на-
ступність поколінь, майстер-
ня, де формується думка під-
ростаючого покоління. Шкіль-
ні роки залишаються в пам’яті 
світлим спогадом, який 
пов’язує дорослу людину з 
територією дитинства. 

15 листопада ц. р. 20-річний 
ювілей відзначав НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад”. Цього дня у 
школі зібралися гості, учні, вчителі, 
батьки, випускники, які разом здій-
снили мандрівку сторінками історії 
Дичківської школи. 

Перша школа з’явилася в Дич-
кові в 1848 році. Спочатку вона 
була однокласною, в 1895 році бу-
ло відкрито ще один клас. У 1920-
21 роках у селі функціонувала дво-
класна школа з українською мо-
вою навчання. В 20-их роках мину-
лого століття особливу роль в 
освітньому процесі відігравала чи-
тальня “Просвіти”. 7 квітня 1926 
року засновано товариство “Рідна 
школа”, осередок якого проводив 
у Дичкові численні заходи щодо 
поширення знань, залучав до осві-
ти широкі маси населення. В 1944-
45 роках у Дичківській початковій 
школі навчався 131 учень, працю-
вало троє вчителів. 1947 року шко-
лу реорганізовано в семирічну, 
наприкінці 1950-их років розшире-
но до восьми класів. 

До 1994 року Дичківська школа 
розміщувалася у трьох різних бу-
динках. 31 серпня 1994 року від-
крили нове приміщення школи, 
загальна площа якої становила 
1438,6 кв. м. Двадцять років тому 
тодішній директор школи Зеновій 
Польовий посіяв зерна, які сьогод-
ні дають щедрі врожаї. З того часу 
зі стін Дичківської школи вийшли 
сотні талановитих випускників, які 
понесли в світ світло правди і до-
бра. 2006 року в приміщенні шко-
ли було відкрито дитячий ясла-
садок “Джерельце”. 1 січня 2012 
року дошкільний навчальний за-
клад об’єднано зі школою в кому-
нальний заклад НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад”. Сьогодні в Дич-
ківській школі є шкільний музей, 
духовна світлиця, комп’ютерний 
клас із сучасними ґаджетами, май-
стерні, комфортний спортзал, за-
тишна їдальня. Тут працює 26 пе-
дагогічних працівників – 22 вчите-
лі, 3 вихователі та один музичний 
керівник, навчається 70 учнів і 28 
дошкільнят. 

З нагоди 20-річного ювілею но-
возбудованого корпусу Дичківської 
школи педагогічний колектив, учні, 
батьки, громада села Дичків зібра-
ли світлини, на яких зафіксована 
історія навчального закладу. Най-
старіша світлина датується 30-ми 
роками минулого століття. Із зі-
браного фотоматеріалу в музеї 
школи організовано фотовиставку, 
яку гості урочистостей могли пе-
реглянути у форматі фотослайдів. 
З ініціативи директора НВК “Дич-
ківська ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ” 
Андрія Романюка видано спеціаль-
ний буклет-візитівку, де розміщена 
коротка інформація про школу. 

Розпочалися урочистості зі 
спільної молитви пароха сіл Кра-
сівка і Дичків о. Олега Леськіва, 
учасників і гостей свята, виконання 

гімну школи. Хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять учителів, які 
відійшли у вічність.

Вихованці дошкільного закла-
ду та дичківські школярі виступи-
ли на сцені з патріотичними 
танцювально-пісенними номера-
ми, сценками зі шкільного життя. 
Гості свята могли переглянути ві-
деоролики про мальовничу красу 
рідного Тернопілля, Небесну Со-
тню та героїчні подвиги бійців 
АТО. Психолог і соціальний пра-
цівник Дичківської школи Тетяна 
Плисюк подарувала солдатським 

матерям, які з нетерпінням чека-
ють своїх дітей із зони АТО, пісню 
“Мамина криниця”. З музичними 
подарунками виступили педагог-
організатор Ольга Топольницька, 
вчитель німецької мови Мар’яна 
Скляренко, класовод першого 
класу Наталя Галайко. 

Вчитель історії Дичківської 
школи Богдан Побер зробив ціка-
вий екскурс в історію навчально-
го закладу. До учасників та гос-
тей заходу звернувся випускник 
Дичківської школи, житель сели-
ща Великі Бірки Тернопільського 
району Омелян Зварич, який цьо-
горіч відзначив 100-річний юві-
лей. Омелян Іванович підкреслив, 
що вчителі, як і батьки, зобов’язані 
подбати про те, щоб виховати па-
тріотичне, національно свідоме 
покоління українців. З вітальним 
словом виступили колишній ди-
ректор Дичківської школи Зеновій 
Польовий, Дичківський сільський 
голова Петро Гринишин, добрий 
друг і меценат школи, голова 
правління “Тернопільміськгаз” 
Володимир Бобрівець, найстарші 
вчителі Дичківської школи Марія 
Давида і Павло Махінка. З нагоди 
ювілею колектив ПАТ “Тернопіль-
ське обласне об’єднання “Терно-
пільгаз” привітав дирекцію, педа-
гогічний колектив та учнів Дичків-
ської школи пам’ятною таблич-
кою. Начальник відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-

страції Василь Цаль, вітаючи Дич-
ківську школу з ювілеєм, зазна-
чив, що запорукою успіху кожної 
школи є тісна співпраця держави, 
дирекції навчального закладу, пе-
дагогічного колективу, місцевого 
самоврядування, меценатів та 
батьків. Дирекцію, педагогічний 
колектив та учнів НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ” привітав 
перший заступник голови Терно-
пільської РДА Богдан Лихий.  

Директор НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ступенів – ДНЗ” Андрій Рома-
нюк подякував педагогам школи, 
учням, батькам, Дичківському сіль-
ському голові Петру Гринишину, 
спонсорам – голові правління 
“Тернопільміськгаз” Володимиру 
Бобрівцю, начальнику ПАТ “Терно-
пільське обласне об’єднання “Тер-
нопільгаз” Олегу Караванському, 
виконавчому директору ПП “Аг-
рон” Юрію Березовському, дирек-
тору фермерського господарства 
“Батьківщина” Ігорю Гаврилюку, 
директору ГЕС у селі Дичків Олегу 
Олійнику, підприємцям Наталі 
Прокопчук, Володимиру Стирану, 
Андрію Попку, Тарасу Гаврилиши-
ну, Петру Литвину – за допомогу в 
підготовці відзначення ювілею 
школи. Андрій Богданович приві-
тав із 45-річчям учителя трудового 
навчання, автора слів гімну школи 
Михайла Красновського. Завер-
шились урочистості спільним ви-
конанням “Молитви за Україну”.

Двадцята осінь Дичківської школи

На шкільному ювілеї зустрілися (зліва направо): вчитель історії Дичківської школи  
Богдан Побер, завідуючий архівом Тернопільської РДА Павло Брутко, колишній директор  

Дичківської школи Зеновій Польовий, директор НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ” Андрій 
Романюк, підприємець Тарас Гаврилишин, Дичківський сільський голова Петро Гринишин, 

перший заступник голови Тернопільської РДА Богдан Лихий, начальник відділу освіти  
Тернопільської РДА Василь Цаль, голова правління “Тернопільміськгаз” Володимир Бобрівець.

До учасників урочистостей з нагоди ювілею Дичківської  
школи звертається директор НВК “Дичківська  

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ” Андрій Романюк.

Гості святкових урочистостей з нагоди 20-річчя  
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Педагог-організатор НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”  
Ольга Топольницька з учнями школи.
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Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор 

 Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

У школах Тернопільського 
району у листопаді прово-
дять місячник здорового спо-
собу життя. В цей час учні 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. бе-
руть участь у різних виховних 
заходах, які вчать жити за 
правилами здоров’я: це тре-
нінги, агітбригади, конкурси 
малюнків, КВК, лінійки, акції 
та ін. 

У перший тиждень провели за-
гальношкільний інформаційний 
захід з основ безпеки життєдіяль-
ності. На свято запросили діль-
ничного інспектора і представни-
ків з УДСНС. Розпочала дійство 
заступник директора з навчально-

виховної роботи, вчитель основ 
здоров’я Марія Володимирівна 
Слівінська, потім слово надали 
гостям. Наш дільничний інспектор 
Ольга Василівна Манюк розповіла 
дітям, як вони повинні поводитися 
на вулиці, у вечірній час, чого 
остерігатися, які наслідки непра-
вомірних дій тощо. Представники 
Тернопільського РВ УДСНС пока-
зали учням зразки вибухонебез-
печних предметів, розповіли як з 
ними поводитися, а також про по-
ведінку в надзвичайних ситуаціях. 

На завершення програми про-
вели КВК між учнями 6 і 7 класів 
на тему “Скажімо наше тверде 
“Ні” всім пожежам на землі”, мета 
якого — сформувати у дітей нави-
чки бережливого поводження з 
вогнем, свідоме дотримання пра-
вил пожежної безпеки. Під час 
заходу діти нагадали причини, з 

яких може виникнути пожежа в 
приміщенні, на природі, в ігровій 
формі повторили правила без-
печного поводження з вогнем, 
нагадали правила поведінки під 
час пожежі. Команда “Вогнебор-
ці” — учні 6 класу і команда “Екс-
трім” — учні 7 класу показали хо-
роші знання правил протипожеж-
ної безпеки, підготували хороші 
привітання і домашні завдання на 
тему пожежогасіння, а також 
швидко впоралися із запитання-
ми, які ставили ведучі і члени журі 
на цю тематику. 

Учні обох класів так завзято 
змагалися, що переможців і пере-
можених не було. Обидві команди 
впоралися з завданнями на від-
мінно. Дуже задоволені вчителі 
школи тим, що наші учні дійсно 
мають ґрунтовні знання з правил 
протипожежної безпеки.

Вчимося обирати 
 здоровий спосіб життя

Ігровицькі школярі та педагоги  
сказали “Так!” здоровому способу життя.

Країна знань ●

Ірина ПЕТРІВ, 
вчитель хімії та біології 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.

З метою формування в учнів 
інтересу до природничих на-
ук, поглиблення практичних 
вмінь та навичок виховання 
екологічної культури та свідо-
мого ставлення до власного 
здоров’я з 20 по 25 жовтня у 
Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст. було 
проведено тиждень хімії та 
біології. Розвиток творчих зді-
бностей та отримання задово-
лення від праці було найголо-
внішим завданням при плану-
ванні та методичному забез-
печенні тижня.

Насиченою виявилася зоовікто-
рина “У світі птахів”. Школярі жваво 
відповідали на запитання вікторини, 
дізнаючись ще більше про оточую-
чий світ. Проведено усний журнал 

“Найрозумніші тварини на землі”. 
Найкраще підготували змістовні ви-
ступи, які супроводжувались ціка-
вою інформацією, учениця 6 класу 
Вероніка Бутковська та учениця 7 
класу Юлія Цебринська. Учні пере-
глянули відеоролик “Тварини, про 
яких ви не знали”.

Протягом тижня проводилось 
багато конкурсів, які дали можли-
вість учням перевірити свої здібнос-
ті та знання. Школярі 6-7 класів 
розгадували кросворди, ребуси, за-
гадки. Діти із задоволенням взяли 
участь у проведенні інтелектуальних 
змагань. Особливо активними вия-
вились учні 7 класу Юлія Цебрин-
ська, Юліан Гавліч, Андрій Гупало, 
Святослав Бойко.

Цікаво пройшов екологічний 
квест “Біологічні перегони” між 
учнями 8 і 9 класів. У результаті чес-
ної та наполегливої боротьби пере-
могу здобула команда 8 класу 
(Анастасія Юрчак, Павло Гавліч, 

Олексій Сисак, Андрій Дручок), яка 
першою виконала завдання, знай-
шовши скарб. Діти під час цієї гри 
зрозуміли, що найбільшим скарбом 
є знання, а прагнення вчитися — 
ключ до нього.

Найкращий плакат на тему “Ві-
русні хвороби та їх профілактика” 
випустили учні 9 класу. Школярі 
збирали легенди про рослини та 
готували презентації на тему “Хар-
чові добавки в продуктах харчуван-
ня”. Найактивнішим учнем тижня 
був Валентин Зарічний.

Завершився тиждень цікавими 
дослідами “У світі чудової науки 
хімії”. Було підбито підсумки і на-
городжено переможців та най-
більш активних учасників. Отож, 
тиждень хімії та біології завдяки 
наполегливості та азарту дітей 
пройшов успішно.Такі заходи до-
помагають учням розширювати 
ерудицію, розвивати інтелекту-
альні здібності. 

У світі чудової науки хімії

Вчитель хімії та біології Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. Ірина Петрів  
та учні під час проведення тижня хімії та біології.

На підвіконні палахтить                
Скорботи полум’я священне —       
То свічка пам’яті горить                  
За всіх безвинно убієнних.
Мій розум навіть не збагне 
Страшної люті сталінізму,
Що катував своїх людей,
Це ще жахливіше фашизму!
Прошу, у серці запаліть
Скорботи полум’я священне
Та крізь століття пронесіть
Сльозу безвинно убієнних!

Наталя ЧИКАЛО,  
вчитель історії НВК 

“Великобірківська ЗОШ  
І-ІІІ ст.- гімназія ім. С. Балея”.

У нас, українців, є традиція: 
коли людина помирає, за-
палюють свічку, щоб душа 
летіла при світлі і знайшла 
свій прихисток у потойбіччі. 
Оскільки у 1933-му помер-
лим ніхто не світив свічок, 
то душі їхні досі неприкаяні 
і не можуть опікуватися на-
ми. Їм — неоплаканим і не-
відспіваним... Їм — похова-
ним без труни й молитви, 
позбавленим могили й ша-
ни, присвячується цей день 
— 22 листопада.

Мало знайдеться не тільки в 
історії України, а й світу, таких 
жахливих трагедій, як Голодомор 
1932-1933 років, який випав на 
долю народу найродючішої і най-
благодатнішої землі — України.

Голод — це не тільки смерть, а 
й духовна руїна, знищення здо-
рової народної моралі, втрата 
ідеалів, занепад культури, рідної 
мови, традицій.

Йшли в могилу найкращі, не-
сли найкоштовніше, що є в нації 
— гени розуму, здоров’я, гени 
досконалості фізичної й духо-
вної, гени милосердя, справед-
ливості, людяності й відваги, всіх 
мислимих людських чеснот і та-
лантів. Обривався вічно живий 
ланцюжок поколінь: українському 
народові, якого ніколи не щадила 
доля, було завдано смертельно-
го удару. 

Це була безкровна війна тота-
літарної системи проти україн-
ського народу. Війна задля того, 
щоб підірвати коріння волелюб-
ної нації, винищити цілий етнос. 
Уявіть, щоб без стихії, без посу-
хи, без війни в самому центрі 
цивілізованої Європи — в Україні, 
яка незадовго перед цим була 
житницею континенту, було зни-

щено голодом мільйони людей. 
Тільки дітей, зморених голодом, 
— 3 млн. 900 тисяч! Ось наслідки 
цієї війни. 

На 34-ій сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО, до складу 
якої входять 193 країни, одного-
лосно прийнято резолюцію “Вша-
нування пам’яті жертв Голодомо-
ру в Україні”. 2008 рік в Україні 
було проголошено Роком пам’яті 
жертв Голодомору. Зараз впер-
ше Європейський парламент ви-
знав Голодомор величезною тра-
гедією в історії людства. СБУ 
нарешті розсекретило архіви, які 
розкривають механізм організа-
ції Голодомору та визнають тих, 
хто його створив і привів у дію. 
Комуністичний режим не міг зми-
ритися з існуванням вільних, не-
залежних від нього людей. Таких 
людей режим знищував.

Один із найбрутальніших ста-
лінських ставлеників М.Хатаєвич 
ось так цинічно висловився про 
трагедію українського народу: 
“Потрібний був голод, щоб пока-
зати їм (тобто, селянам-
українцям), хто тут господар. Це 
коштувало мільйони жертв... Ми 
виграли війну”. Які жахливі  
слова!

Спільний біль, спільна пам’ять, 
спільний обов’язок — ці слова 
стосуються не тільки нашого ми-
нулого, але й мають сенс у на-
шому сьогоденні. І наш святий 
обов’язок — закарбувати в сер-
цях пам’ять про невинно убієн-
них наших братів та сестер, зро-
бити все можливе, щоб вшанува-
ти пам’ять жертв Голодомору-
геноциду. Хай найвищим 
пам’ятником мільйонам жертв 
України буде світлий храм нашої 
душі, сповненої скорботи та мо-
литвою за їх упокоєння!

Взявши участь у загальнонаці-
ональній акції “Засвіти свічку!”, 
ми разом з усіма українцями 22 
листопада о 16 годині запалили 
свічки. Скорботна субота 22 лис-
топада має стати попереджен-
ням для людства, щоб подібні 
трагедії ніколи не повторилися. 

Сьогодні, коли від початку го-
лодомору минуло десятки років, 
ми не маємо права забувати на-
родне слово правди і довічного 
прокляття, послане на голови ка-
там. Бо це слово здолало смерть, 
аби дійти до нас, збудити в на-
ших серцях пам’ять про мільйони 
безвинно замучених і застерегти 
від повторення страшних поми-
лок. 

Минуле стукає  
у наші серця

Учні НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” 
під час акції “Запали свічку пам’яті” 21 листопада 2014 року.
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У сучасному складному світі 
нелегко знайти своє місце. 
Людині часто не під силу 
витримати тягар життя. 
“Щоб вистояти, потрібне 
опертя. Те, за що можна бу-
ло б вхопитися навіть в 
останню трагічну мить — і 
вистояти”, — писав Петро 
Сорока. Не останню роль у 
цьому оперті відведено кни-
зі, на щастя, одному з най-
доступніших джерел пізнан-
ня і як імунітету від зла.

Ім’я Мирослава Дочинця — 
письменника з Мукачевого — в 
сучасній українській літературі 
добре відоме. “Вічник”, “Крини-
чар”, “Горянин” — ті найпомітні-
ші, як на мене, його романи, гід-
ні найвищого поцінування, бо 
готують душу до вічності, дару-
ють їй світло і розраду. За слова-
ми Євгена Барана, книги Мирос-
лава Дочинця відкривають чита-
чам талановитого прозаїка-
мислителя, українського Діогена, 
який не соромиться удень ходи-
ти із запаленою свічкою, шукаю-
чи людину. Про це свідчить при-
хована ідея — метафора його 
книжок: “Вічник” — “людина і 
природа”, “Криничар” — “людина 
і справа”, “Горянин” — “людина і 
стихія”. І всюди людина на пер-
шому місці, бо тільки людині да-
но внутрішньо змінюватися і змі-
нювати світ.

І от “Світован. Штудії під не-
бесним шатром”, — нова книга 
митця, третя з циклу про мудро-
го старця, закарпатського філо-
софа і знахаря Андрія Ворона, 
який у творі виступає під іменем 
Світован — “Той, що перейшов 
світ. І йде далі по дорозі до са-
мого себе”. Тут змодельовано 
історію молодого журналіста на 
переломі двох часів: занепаду 
комуністичної імперії і приходу 
нової епохи. Герой твору втрачає 
все, щоб відчути себе вкрай зне-
доленим і нещасним. Його вига-
няють з роботи за крамольну 
фразу “Коли партія каже “треба”, 
я запитую — “кому?” в одній зі 
статей. Від нього відвертається 
легковажна дівчина. Його висе-
ляють з гуртожитку за нібито 
спалений червоний стяг. Але до-
ля зводить його з мудрим стар-
цем, привівши в гірську карпат-
ську глибинку, де він і проводить 
свої найкращі дні. 

“Світован” — це роман-
намисто, читаючи який, думка 
налаштовується на особливий 
лад, уява намагається охопити 
весь його простір, а інтрига все-
ляє надію. В оповідачеві легко 
впізнати автора, який теж довго 
працював журналістом, спілку-
вався зі старим і був приголо-
мшений простою, але якоюсь 
прихованою правдою, яку випро-
мінювала вся істота мудреця. 
“Правдою про цей живий світ, в 
якому все суще ув’язане в єдине 
вселенське намисто. І кожна та 
мізерна намистина є рівновели-
кою одиницею у великій реє-
стратурі Неба”. Але це ще й 
роман-спогад. “З висоти (чи ни-
зини) своїх років я вертаюся в ці 
дні світящі, що стали для мене 
живим намистом пізнання… Ці 
одробини спогадів про нього. 
Про того, хто різьбив тоді мою 
душу”, — пише автор.

Власне, найглибша рецепція 
твору, на мою думку, починаєть-
ся з розділу “Попова гора” — міс-
цини, де була розташована гос-
пода Світована. Саме з цього 
моменту письменник всебічно 
розкривається як мислитель і фі-
лософ. Скільки глибини бачимо 
хоча б у назвах наступних розді-
лів, як от: “Одиниця у великій 
реєстратурі Неба”, “Богоприсут-
ній світ”, “Слово, що не потребує 
солі”, “Те, що не забере смерть”, 
“Що світ — те і я”, “Підземні 
дзвони”, “Правда первісної осе-
лі”, “Дай часові час”, “Держава 
трав”. Композиція твору особли-

во увиразнюється прикінцевими 
розділами “Рот не город, не за-
городиш” — де читач пізнає різ-
нобарвний, зцементований на 
величезному життєвому досвіді 
Світована світ його слова. Про 
бідного він каже: “Жеб (кишеню) 
йому павутиною заткало”, про 
успішного: “Набрався, як май 
меду”, про хвалька: “Хвіст перед 
людьми ламає”, про жінку-
звабницю: “Відьмує очима”… До-
бре помітні і дві оповіді новеліс-
тичної форми про Микулу і Марту 
Студену, які зуміли вистояти. Їхні 
долі чимось схожі з долею жур-
наліста.

Переродження героя почина-
ється вже з перших слів Світова-
на, при першій їхній зустрічі: “Ти 
вдома”. Згодом старий пояснить 
цю фразу детальніше: “Де б ти 
не був, ти вдома. Тому, що світ 
сей — для тебе. Якщо приймати-
меш його в себе таким, яким він 
є, світ ніколи не буде до тебе во-
рожим. Бо хіба чоловік хоче бути 
ворогом сам собі?”. Дім набуває 
тут яскравого символічного за-
барвлення. Закарпатці, як каже 
Мирослав Дочинець, в переваж-
ній більшості — “домашні”, тобто 
відчуття свого дому глибоко вко-
рінене в них. А глянувши ширше, 
помітимо добре відому істину, 
що українці загалом не кочівни-
ки, а народ осілий, господар-
ський, народ, який сповідує 
“правду первісної оселі, до якої 
весь час поривається душа”.

То хто ж, все-таки, той Світо-
ван? Кожна людина повинна ма-
ти свого духовного провідника, 
свій моральний ідеал у земному 
житті. Зрештою, таку особис-
тість, в якої можна було б чогось 
навчитися. Це набуває особливої 
ваги в часи тотальної зневіри, 
духовного змаління, моральної 
розбещеності. Мирослав Дочи-
нець для себе обрав таким Сві-
тована і, майстерно змальовуючи 
його образ, показує нам до чого 
слід прагнути. Андрій Ворон — 
особа реальна, художньо викрис-
талізовані риси характеру якого 
наскрізь пронизують головних 
персонажів усіх книжок письмен-
ника. І містять базову ідею як 
основу людського тривку, вира-
жену в настанові одного святого: 
“Стяжайте дух. Навіть, коли зда-
ється, що все проти тебе, не слід 
опускати руки”. В цьому допомо-
жуть Творець, природа, люди, 
слово, які і творять оте вселен-
ське і нероздільне намисто піз-
нання.

На фотографії, поміщеній на 
титульній сторінці книжки, бачи-
мо мовчкуватого діда, з мудрим 
протяжним поглядом, бородою, 
в грубому вовняному светрі, “чи-
мось схожого на Хемінгуея, але 
не книжного. З якоюсь гречно 
стриманою, недомовленою сут-
ністю”. А до чого тут метелик на 
руці, запитаєте ви? На початку 
твору є епізод, в якому йдеться 
про те, як художник малює пор-
трет Світована, якому в цей час 
на руку сів метелик. Старий 

уважно розглядав його. Борода 
майже торкалася метелика, але 
той не відлітав. Довго не відлі-
тав. Доки дід легенько не дмух-
нув на нього. Ця дивна мить, яку 
встиг схопити художник, — мить 
зріднення людини й комахи, лю-
дини і природи загалом, яка й 
дає нам загальну уяву про цю 
особистість. Світованові дано 
більше, ніж іншим, бо зміг себе 
правильно “створити”, бо “жив, 
як дихав, і власним життям явив 
спроможність бути вільним у сві-
ті, який ловить і поневолює лю-
дину”. Цю спроможність бачимо 
в його мудрій філософії, яку він 
відкриває перед журналістом, і 
яка безцінними перлами лягає на 
його душу.

Кожна Світованова порада чи 
настанова, подана у книжці кур-
сивом і являє собою афористич-
но узагальнену корисну інформа-
цію. Такий виклад надає стилю 
письма ритмічності і дозволяє 
бачити незвичайне у звичайно-
му, розповідати про все це ясно 
і зримо, з глибоким внутрішнім 
підтекстом. У дідовій оселі герой 
знаходить спокій та умиротво-
рення. Він допомагає старому в 
господарських справах, весь час 
перебуває на природі, і, звісно, 
слухає дідову науку. Виявляєть-
ся, він не так багато вже й утра-
тив. “Люди тебе не розуміють? 
Отже ти робиш те, що треба. То-
бі важко? Се теж добре, бо йдеш 
угору, скидаючи зайву ношу…
Чоловік живе доти, доки дереть-
ся вгору. Напругою тіла, а голо-
вне — мислю і вірою,— каже ста-
рець. — Часто той, хто правий, 
той і винен. Не спіши виконати 
все замірене якнайшвидше. Че-
кай свого часу. Не вичерпуй себе 
— черпай час”. Світованові при-
таманний міцний християнський 
світогляд. Що б він не робив чи 
не говорив, Бог завжди в його 
помислах. І це, без сумніву, 
зближує його з біблійними пер-
сонажами. Тому “все, що з Бо-
гом, збережеться, що без Бога 
— зруйнується. Коли не знаєш, 
що брати в дорогу, бери одне — 
молитву”.

Багато уваги в романі приді-
лено описам спільних мандрівок 
журналіста зі Світованом в горах, 
до лісу. Він споглядає дивовижні 
гуцульські пейзажі, краєвиди, що 
допомагає краще засвоювати 
“штудії під небесним шатром”. 
“Рівняй себе по природі, — каже 
старий, — тоді не порушиш її рів-
новаги. І стоятимеш під цим не-
видимим коромислом твердо і 
рівно. І душа буде ходити рівно”. 
Ось тут, серед гірського роздо-
лля і лісового затишшя Світован 
розкриває себе як знахаря і не-
перевершеного знавця трав, яки-
ми успішно лікував людей. На 
його думку, “чоловік і трава — се 
одне сходне. Одним соком напо-
єне. І коли чоловік щось утрачає, 
то трава се йому верне. Бо, якщо 
природа дає хворість, то дає на 
неї і лік. І не родить вона пустий 
бур’янець  —  усе є трава Гос-

подня…”. Тому й знайде зацікав-
лений читач у книзі безліч рецеп-
тів від різних хвороб, і навіть ре-
цепти приготування корисних 
для здоров’я страв.

Важливою деталлю до повно-
го розуміння цього образу є Сві-
тованова увага до книжок. Жур-
наліст натрапляє у його кімнаті 
на “дивні, без оправи і титульних 
сторінок книги”. Це були здебіль-
шого дорадянські — наукові по-
сібники, історичні описи, філо-
софські й теологічні трактати. 
Цей Дідо-Всевідо вільно міг роз-
повідати про творчість Гоголя, 
Сковороду, Чехова, Толстого. 
Любив він і давніх “мислитель-
них” авторів — Канта, Спінозу, 
Гесіода, Монтеня. При кожній на-
годі говорив про роль книги в 
житті людини.

Світорозуміння Світована 
впевнено поширюється і на істо-
рію, і на політику, і на право. До-
цільно тут буде згадати, наведе-
ний ним приклад з Одіссеєм, 
двадцять літ блукання якого були 
не розвагою, а доброю школою, 
штудіями над безмежними вода-
ми і під небесним шатром, шко-
лою пізнання зримого світу, себе 
в світі і світу в собі. Потому, як 
він вернувся на Ітаку, то став ще 
кращим царем — царем своєї 
землі, своєму народові і самому 
собі. Твердо вріс ногами і сер-
цем у свій грунт, не бажаючи чу-
жих. Коли його хотіли чимось 
злакомити, підбити на щось, 
Одіссей лише добродушно одка-
зував: “Я вже там був”.Чи не бу-
де повчальним цей приклад для 
сьогоднішніх “путіних” і його під-
гавкувачів в Україні, які нав’язали 
нашій державі війну, і так праг-
нуть втягнути її у всякого роду 
імперські союзи, в яких ми вже 
були? Чи не корисно їм буде 
звернутись до мудрих Світовано-
вих слів: “Нікому не вільно пору-
шувати Божий порядок, за яким 
кажде плем’я дістало свій терен, 
мову і волю. Ніяким залізним за-
боролом не можна се загороди-
ти надовго. Його сточить іржа”. І 
ще дуже актуальне його заува-
ження: “Духовна єдність спільно-
ти — головний стержень. А він 
надломлений. Зродження народу 
починається з душі, зі слова”.

Вражає і мова твору, 
повнокрів’я якої виштовхує на 
його сторінки місцеві, задавнені, 
призабуті лексеми у всьому їх-
ньому карпатському розмаїтті. 
Мало хто чув такі “словоперсні”, 
як: прилюб (симпатія), псярити 
(сварити), купило (гроші), побов-
тюх (тюхтій)… Це, за словами 
автора, є давній український 
словник, наш золотий пласт не-
справедливо забутої лексики. 
Він і допомагає йому успішно 
творити у стилі так званого кла-
сичного романтизму, а читачеві 
розширювати свій кругозір. Не-
даремно Михайло Слабошпиць-
кий називає мову Мирослава До-
чинця одним з головних героїв 
його творів.

І на завершення. Пройшовши 
науку закарпатського філософа, 
молодий журналіст зумів підня-
тися із життєвого дна, перероди-
тися ідеологічно і на метафізич-
ному рівні. До нього неждано 
повертається несправедливо 
втрачена робота, він знаходить 
справжнє кохання, в його душі 
назавжди залишається розуміння 
істинної любові і добра. Він зна-
ходить відповіді на інші запитан-
ня розуму і серця. В одному із 
епіграфів роману є таке запитан-
ня: “Хто ми? Спитай зорю, спи-
тай хвилю, спитай бурю, спитай 
вітер, спитай небо, спитай зем-
лю — землю страждання і землю 
улюблену — хто ми?”. Ви дізнає-
теся про це, прочитавши новий 
роман Мирослава Дочинця “Сві-
тован. Штудії під небесним ша-
тром”.

Андрій СНІГУР,  
смт. Великі Бірки 

Тернопільського району.

Живе намисто пізнання,
 або “Світован. Штудії під небесним шатром”

Титульна сторінка книги Мирослава Дочинця 
“Світован. Штудії під небесним шатром”.

Наталя БУТКОВСЬКА.

Ах осінь, осінь золота,
Красу вичерпує відерцем…
Стоїть могила край села,
І вже не б’ється його серце.
А на могилі квіти та свічки
І постать молодої мами.
Усі стежки, що пролягли

 сюди,
Вона зросила 

росами-сльозами.
Веде дорога в нікуди…
Вона в печалі йде до храму,
Щоб час в молитві провести
І Богові віддати шану.
Відкрити душу в таїні
І звіритись йому думками:
— Так тяжко, Господи, мені,
Як довго син іде до мами.
О скільки, скільки журавлів
По небу в вирій полетіло. 
І скільки, скільки матерів
Вкраїнських з горя

 посивіло!

Мамин біль

Надія ЯКУБЕЦЬ.

5 жовтня Зборівщина отрима-
ла сумну звістку. У зоні АТО за-
гинув 22-річний житель с. Футо-
ри Зборівського району Андрій 
Рава. Він загинув, захищаючи 
рідну землю. Я особисто не була 
з ним знайома, але він навчався 
з моїми однокласниками в одній 
групі, і я ніколи не думала, що 
стоятиму на похороні свого од-
нолітка, який загинув на війні за 
свободу нашої країни. Ніколи не 
думала, що проводжатимемо в 
останню дорогу наших хлопців 
під автоматні залпи як героїв, які 
поклали своє життя за Україну.

Присвячено Андрію Раві та 
всім, хто віддав своє життя за 
нашу державу у війні на Сході 
України.

Помолися за мене, мамо,
Бо молитви твої святі.
Захоронять нас від 

страждання
На не нашій, мамо, війні.
Витри, матусенько, лагідні очі
Й листівку мою прочитай.
Бережу я твій сон, бережу 

твої ночі,
А ти не сумуй, не ридай.
Я в бою не відступлю, кохана,
Я без зброї тебе захищу,
І хай в серці смертельна 

рана —
До кінця я, матусю, дійду.
Помолися за мене, мамо,
Бо молитва твоя, як вогонь,
Що лікує криваві рани,
Ніби дотик твоїх долонь.
Помолися за сина, Вкраїно,
Бо хто зброю у руки узяв,
Перед страхом не став

 на коліна —
Він на землю рідну упав!

Помолися  
за мене, 
мамо…

Юлія ЧУПИК,  
с. Ігровиця.

“Революція гідності” —
 пишуть в газеті.

Чимало статей є в інтернеті...
Є люди, які це просто читають,
А насправді про гідність 

нічого не знають.
Хто ти, коли йдеш проти 

брата? 
Хто ти, коли зраджуєш матір?
Хто ти? Чи ти людина?
Коли позбавив життя сина...
Ми народ Вкраїнський, 

ми повстали, 
Щоби нашу гідність не топтали,
Ми запануємо в своєму краї —
Бо кращого ніде немає.
Ми не дозволимо запанувати 
В своїй домівці супостату.
Хай там вогні, хай там гранати,
Та ми народ — ми будемо 

стояти.
Бо як не ми, то хто тоді 
Нам допоможе у біді?
Лише Господь один на небі,
Що прийде в поміч при потребі,
А ті, хто Вкраїни цвіт ламають 
Ні Бога, ані гідності не мають.

Ми — народ
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ПРОДАМ
* розпродаж автомобілів 

українського виробника під ви-
плату від 980 грн./міс. Тел. 
097-800-62-81.

* пшеницю. Тел.: (0352) 49-
26-34, (097) 437-62-86.

* автомобіль ВАЗ 2101 1980 
р. в., ціна договірна. Тел. (067) 
165-87-97, 24-98-61.

* мотор машини ЗАЗ-968 
мг, ціна договірна. Тел. (067) 
165-87-97, 24-98-61.

* однотумбовий письмовий 
стіл в хорошому стані, ціна до-
говірна. Тел.: 24-98-61, (067) 
165-87-97. 

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

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-
24 6 місць, двох дверний, ку-
зов з металевою обивкою. Ці-
на договірна. Тел 49-32-81, 
067-38-14-441.

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к.с.), трак-
тори (від 12 к.с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання, 
гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешев-
ше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 

49-30-00, (098) 259-19-58.
* металочерепиця, про-

фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консуль-
тації з установки, заміри, 
доставка. Тел. (097) 473-51-
37.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до уро-

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

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

*лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, Тер-
нопільський район, Орест Ми-
хайлович Лук’янець. Тел.: 42-36-
32, (068) 539-25-33, (097) 207-
65-23.

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

* виконуємо сантехнічні і га-
зозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів, лічильни-
ків; заміна стояків, водопроводу, 
каналізації, опалення. Пенсіоне-
рам та учасникам Великої Ві-
тчизняної війни — знижки. Тел. 
(097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-

35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; 
утеплення: пінопласт, вата — 35-
40 грн./м2; підвісні стелі — 50-70 
грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./
м2, “короїд”, “баранек” — 25-30 
грн./м2; набриск, драп в кольорі 
— 20-25 грн./м2. Власне ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

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

* штукатурка, стяжка, шпа-

клювання та фарбування, супут-
ні ремонтні роботи. Ремонт 
квартир та офісів. Тел. (097) 90-
89-170.

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

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

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

на.
* весільна фотозйомка. Тел.: 

(097) 611-18-79, 49-26-73 
(Іван).

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

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене пенсійне посвідчен-

ня, видане на ім’я Маглевич Марії 
Антонівни, вважати недійсним.

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 ●

Чи подавати 
декларацію, якщо 

за кордоном 
виплатили 
страховку?

“У 2014 році за кордоном мені 
виплатили страхову суму в ре-
зультаті страхового випадку. Чи 
маю я подавати декларацію про 
майновий стан і доходи?”.

— Дохід, отриманий з джерел 
за межами України – це будь-
який дохід, отриманий резиден-
тами, у тому числі від будь-яких 
видів їх діяльності за межами 
митної території України. У разі, 
якщо джерело виплат будь-яких 
оподатковуваних доходів є іно-
земним, сума такого доходу 
включається до загального річ-
ного оподатковуваного доходу 
платника податку – отримувача, 
який зобов’язаний подати річну 
податкову декларацію та оподат-
ковується за ставками 15-17 %.

У фізичної особи, яка уклала 
страховий договір за межами 
митної території України, вини-
кає іноземний дохід під час ви-
плати страхової суми, тобто при 
настанні страхового випадку. Та-
ка фізична особа повинна декла-
рувати свої доходи та подати 
декларацію про майновий стан і 
доходи за 2014 рік до 1 травня 
2015 року.

Заявлене бюджетне 
відшкодування

“Що буде з бюджетним від-
шкодуванням, заявленим у 2014 
році та не отриманим до 1 січня 
2015 року?”.

— Сума від’ємного значення, 
заявлена до відшкодування з бю-
джету до січня 2015 року, від-
шкодовуватиметься за правила-
ми ст. 200 Податкового кодексу, 
які діють зараз (розд. ІІ Перехід-
них положень Закону №1621). 

Звертаємо вашу увагу, що ті 
платники, які задекларували бю-
джетне відшкодування у рахунок 
зменшення майбутніх податкових 
зобов’язань, після 1 січня 2014 
року мають право змінити на-
прям його використання. Тобто, 
заявити цю суму до відшкодуван-
ня на поточний рахунок платни-
ка. Для цього необхідно подати 
уточнюючий розрахунок, де суми 
ПДВ, заявлені до бюджетного 
відшкодування, зазначити у ряд-
ку 23.2 із знаком “-” та у рядку 
23.1 із знаком “+”. Разом з уточ-
нюючим розрахунком слід пода-
ти й уточнюючі додатки: додаток 
2, додаток 3, додаток 4. 

 
За матеріалами 

інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 

об’єднаної ДПІ.

За порушення порядку  
подання звітності  

передбачена відповідальність
За неподання або несвоєчас-

не подання платником податків 
або іншими особами, 
зобов’язаними нараховувати та 
сплачувати податки, збори по-
даткових декларацій (розрахун-
ків), передбачено накладення 
штрафу в розмірі 170 гривень за 
кожне таке неподання або не-
своєчасне подання. Ті самі дії, 
вчинені платником податків, до 
якого протягом року було засто-
совано штраф за таке порушен-
ня, тягнуть за собою накладення 
штрафу в розмірі 1020 гривень 
за кожне таке неподання або не-
своєчасне подання (п.120.1 
ст.120 ПКУ). 

Платник податків, який само-
стійно (в тому числі за результа-
тами електронної перевірки) ви-
являє факт заниження податко-

вого зобов’язання минулих по-
даткових періодів, повинен: або 
надіслати уточнюючий розраху-
нок і сплатити суму недоплати та 
штраф у розмірі 3 % такої суми 
до подання такого уточнюючого 
розрахунку; або відобразити су-
му недоплати у складі декларації 
з цього податку, що подається за 
податковий період, наступний за 
періодом, в якому виявлено факт 
заниження податкового 
зобов’язання, збільшену на суму 
штрафу у розмірі 5 % такої суми, 
з відповідним збільшенням за-
гальної суми зобов’язання з цьо-
го податку. 

За матеріалами 
інформаційно-комунікаційного 

відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

“Гаряча лінія” ●

ДПФ “Альтфатер Тернопіль” визнано переможцем конкурсу з 
надання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відхо-
дів на території Підгороднянської сільської ради у розрахунку за 1 
куб. м ТПВ: для населення — 22,73 грн. (без ПДВ); для бюджетних 
установ — 21,38 грн. (без ПДВ); інші споживачі — 23,04 грн. (без 
ПДВ). 

Підгороднянський сільський голова С. В. ЧАПРАК.

Ірина ВАСИЛИК,  
педагог-організатор 

Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

14 листопада у Довжанків-
ській ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся 
фестиваль-конкурс патріо-
тичної пісні, прози і поезії, 
творів образотворчого мис-
тецтва “Свята Покрова”, при-
свячений 100-річчю створен-
ня легіону Українських січо-
вих стрільців, Героям Майда-
ну, воїнам АТО.

Кожен, від першокласника до 
випускника, перегорнув  сторінки 
історії, зіставляючи їх з подіями 
сьогодення України. Ведучою 
фестивалю-конкурсу була заступ-
ник директора з виховної роботи 
Довжанківської школи Ольга  
Ігорівна Литвин. 21-го учасника 
номінації “Патріотична проза і по-
езія”, 6 музичних композицій у 
номінації “Патріо-
тична пісня”, 24 
твори образот-
ворчого мисте-
цтва оцінювало 
журі у складі вчи-
теля української 
мови і літератури 
Катерини Йоси-
півни Бондар, за-
відуючої будин-
ком культури  
с. Довжанка  
Галини Миколаїв-
ни Михайлишин,  
з а в і д у ю ч о ї 
б і б л і о т е к о ю -
філією с. Довжан-
ка Ольги Петрів-
ни Нацюк, мето-
диста департа-

менту культури, релігій та націо-
нальностей Тернопільського об-
ласного навчально-методичного 
центру Оксани Володимирівни 
Козюпи, методиста відділу освіти 
Тернопільської РДА Наталії Бог-
данівни Стрийвус. Відрадно, що 
разом з нами на святі був капітан 
міліції, начальник СКМСД Терно-
пільського РВ УМВС України в 
Тернопільській області Ярослав 
Хименець, який часто відвідує на-
шу школу з профілактичними бе-
сідами, виступає на батьківських 
зборах.

Глядачі, серед яких було багато 
батьків школярів, на фестивалі ма-
ли змогу ознайомитись з історією 
виникнення легіону УСС, яку роз-
повіла у вступному слові вчитель 
історії Марія Степанівна Долішна, а 
також з результатами пошукової 
роботи її вихованців “Стежками 
бойової слави Січових стрільців на 
Тернопіллі”.

До уваги глядачів були пред-
ставлені цікаві відеоролики, віде-
озвернення учнів школи “Любіть 
Україну!”. Школярі поклали симво-
лічні букети до могили Січових 
стрільців, пам’ятника загиблим 
воїнам-односельчанам у Другій 
світовій війні, молитвою вшанували 
пам’ять всіх героїв, полеглих у бо-
ротьбі за вільну, незалежну Украї-
ну, тих, хто віддав своє життя за 
рідну Батьківщину, її світле май-
бутнє, за наш спокій і мир.

Цей фестиваль не залишив бай-
дужим нікого, а сльозинки на об-
личчях у присутніх ніби промовля-
ли: “Воскреснемо, брати і сестри, 
бо земля наша, хоч і була розіп’ята 
на хресті історії, але жива! І ми жи-
вемо на цій Богом даній землі, як 
народ, і рідне небо усміхається 
нам зі своєї високості, посилаючи 
нам силу для життя. Україна – це 
наша доля, яку, як і матір, не ви-
бирають!”.

Україна — наша доля

Виступи учасників фестивалю-конкурсу  
“Свята Покрова” оцінювало авторитетне журі.

Учасники фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, творів  
образотворчого мистецтва “Свята Покрова” у Довжанківській ЗОШ І-ІІІ ст.
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Варто знати ●

Корисно ●Будьте здорові! ●

Кулінарна академія ●

А ви знаєте? ●

Питання очищення організму 
часто доводять до абсурду. 
Літри олій, лимонного соку 
приводять багатьох на лікар-
няне ліжко. Варто подумати і 
звернути увагу на звичайні 
продукти, які очищають орга-
нізм значно краще за будь-
які ліки і при цьому не здатні 
йому зашкодити.

Червоний буряк. Це “очищу-
вач” організму №1. У складі буря-
ків є клітковина, мідь, фосфор, ві-
тамін С і цілий ряд корисних кис-
лот, які покращують травлення і 
вбивають гнильні бактерії в кишків-
нику. До його складу входить ліпо-
тропна речовина “бетаїн”, яка зму-
шує печінку краще позбуватися 
токсинів. Буряк сприяє омоло-
дженню організму за рахунок фолі-
євої кислоти (утворюється більше 
нових клітин) і кварцу (покращуєть-
ся стан шкіри, волосся і нігтів). 
Найбільш корисний буряк відваре-
ним, можна в борщі, як салат чи у 
вигляді соку.

Часник. Понад 400 корисних 
компонентів містить лише один 
зубчик часнику. Ці компоненти чис-
тять судини, зменшують рівень хо-
лестерину в крові і вбивають при-
чину раку мозку — клітини мульти-
формної гліобластоми. Компонен-

ти часнику знищують причину ви-
разки шлунка — хелікобактер, вби-
вають глистів, дифтерійну, тубер-
кульозну паличку.

Вживати найкраще свіжим, 
можна подрібненим.

Ріпчаста цибуля. Найважливі-
ше в цибулі — фітонциди, які збе-
рігаються в ефірних оліях. Фітон-
циди за секунди вбивають біль-
шість бактерій і грибків. А також 
цибуля допомагає покращити 
травлення і засвоєння поживних 
речовин, і навіть покращує апетит. 
Цибуля містить величезну кількість 
сірки, яка знищує “все шкідливе”. 

Зазвичай вживають 
свіжою, в салаті або 
у вигляді настоянки 
на спирту.

Яблука. Стабілі-
зують роботу всієї 
травної системи за-
вдяки пектину і кліт-
ковині, яка “пов’язує” 
шлаки і токсини. 
Яблука покращують 
апетит, допомагають 
виробленню шлун-
кового соку, по-
збавляють від за-
крепів. Також яблука 
знищують збудників 
вірусів грипу А, ди-
зентерії, золотисто-
го стафілокока.За-

звичай вживають свіжими зі шкір-
кою, можна у вигляді соку і натер-
тої “кашки”, у компоті.

Журавлина. Це один із най-
сильніших “природних” антибіоти-
ків та противірусних засобів. Жу-
равлина очищає сечовий міхур і 
протоки від небезпечних бактерій. 
Не менш важливо й те, що журав-
лина допомагає боротися з утво-
ренням ракових клітин, а також 
чистить тромби і бляшки в суди-
нах. Журавлину їдять свіжою з цу-
кром або у варенні, п’ють морс чи 
сік з журавлини.

Очищаємо організм продуктами

На робочому столі завжди 
потрібно підтримувати чисто-
ту і порядок. Згідно з принци-
пами “феншуй”, на ньому не 
повинно бути нічого зайвого. 
Але для власного затишку 
робоче місце варто при-
красити улюбленими пред-
метами або букетиком квітів. 
Можна принести з дому не-
велику улюблену іграшку, 
чашку, придбати набір яскра-
вих ручок або закутатися в 
улюблений плед. Відчуття 
домашньої атмосфери пода-
рує вам комфорт, спокій і 
гарний настрій.

Колір одягу також впливає на 
стан здоров’я та психіки людини. 
Одяг з тканини теплих кольорів — 
червоний, жовтий, коричневий, по-
маранчевий — зігріває людину, 
психіка перебуває в стані творення 
і творчості.

Одяг з тканин холодних кольо-
рів — зелений, синій, блакитний, 
фіолетовий, бірюзовий, ліловий — 
охолоджує, сприяє спогляданню та 
умиротворенню. Отож, не сором-
теся одягнути на роботу улюблену 
кофтину.

Щоб зосередитися на роботі 

або позбутися стресу, у вільну хви-
лину або в обідню перерву можна 
й медитувати. Медитація допомо-
же звільнитися від надмірних по-
чуттів, накопичених проблем шля-
хом особливої техніки дихання. 
Відчувши втому або внутрішнє на-
пруження, спробуйте прийняти на 
стільці зручну позу для розсла-
блення м’язів тіла.

Робота — це значна частина на-
шого життя. Від успішності нашої 
діяльності залежить загальне 
сприйняття світу, як у глобальному 
сенсі, так і в дрібних радощах жит-
тя. Саме тому робота, крім гро-
шей, повинна приносити ще й за-
доволення. Наш емоційний стан на 
роботі має бути непідвладний об-
ставинам.

Позитив — запорука успіху

Тісто: 1 банка згущеного мо-
лока (400 г), 2 яйця, 1 склянка 
борошна, 1 ч. ложка соди, пога-
шеної оцтом, 3 cm. ложки какао.

Крем: 2 склянки молока, 1 
яйце, 4 cт. ложки борошна, 1,5 
склянки цукру, 4 cт. ложки ка-
као, 250 г вершкового масла.

Корж. Розмішати згущене 
молоко і яйця, додати погашену 
оцтом соду і борошно з какао. 
Вимішати тісто, розділити на 
частини. У формі, змащеній 

вершковим маслом, спекти 2 
коржі при 1800 С впродовж 20-30 
хв. Коли коржі охолонуть, кожен 
розрізати впоперек навпіл.

Крем. 4 ст. ложки борошна 
змішати з цукром, 1 склянкою 
молока і яйцем. Добре розтер-
ти, акуратно влити решту моло-
ка і варити на малому вогні до 
кипіння. Зняти з вогню, остуди-
ти. Додати какао масло і добре 
збити. 

Змастити коржі кремом.

Для коржа: 4 яйця, 2 склянки 
цукру, 1 склянка молока, 1 склянка 
олії, пачка ванільного цукру, 3 cт. 
ложки какао, пачка розпушувача,  
2 склянки борошна.

Для безе: 4 білки, 240 г цукру.
Для крему: 1 банка згущеного 

молока, 150 г вершкового масла, 
горіхи.

Для глазурі: шоколад і вершко-
ве масло.

Безе. Білки збити з цукром на 
стійку піну, спекти один корж діа-
метром 26 см.

Крем. Варене згущене молоко 
збити з вершковим маслом кімнат-
ної температури.

Горіхи. Смажений ара-
хіс (200 г) подрібнити ка-
чалкою, але не дуже дріб-
но.

Корж. Яйця збити з цу-
кром і ванільним цукром. 
Додати молоко, олію і пе-
ремішати. Просіяти бо-
рошно, какао і розпушу-
вач, перемішати ложкою. 
Випікати в розігрітій до 
1800 С духовці 45 хв. Бі-
сквіт остудити і розрізати надвоє.

Змастити поверхню половиною 
крему, густо посипати горіхами. 
Накрити коржем безе, також змас-
тити кремом і обсипати горіхами. 

Бісквітний корж помастити зверху, 
трохи притиснути. Залити шоко-
ладною глазур’ю (розтопити шоко-
лад і вершкове масло) і посипати 
горіхами.

Торт “Снікерс”

Празький торт

Усі добре знають, як і 
що готувати з білоголо-
вої та цвітної капусти. А 
є ще одна їхня родичка, 
яку свого часу вивели 
бельгійські овочівники, і 
тепер її залюбки виро-
щують українські горо-
дники.

Капуста має оригінальний 
вигляд. На високому стеблі, 
увінчаному пучком смарагдо-
вого листя, розміщені голо-
вочки діаметром 3-5 см. На 
одній рослині їх може бути до 
90 штук. Це один із найкорис-
ніших і найсмачніших овочів. 

Серед капуст брюссель-
ська — рекордсмен за вміс-
том калію, магнію та заліза, 
вітамінів у ній утричі більше, 
ніж у білоголовій капусті. Зелені 
листові головки містять також кліт-
ковину, вітамін С, вітаміни групи В, 
провітамін А. Майбутнім мамам ре-
комендується включати в раціон 
брюссельську капусту як джерело 
фолієвої кислоти. Вона необхідна 
для правильного розвитку нерво-
вої системи та зменшує ризик вро-
джених вад у дітей.

Відвар брюссельської капусти 
не поступається за поживністю і 
смаком курячому бульйону. Меди-
ки вважають цю капусту цінним ді-
єтичним продуктом, який особливо 
корисний хворим, що перенесли 
хірургічні операції, — вона стиму-
лює процес загоювання ран. Брюс-
сельська капуста незамінна у меню 
хворих, які страждають від серцево-
судинних хвороб.

Вуглеводи, ефірні олії та орга-
нічні кислоти надають цій капусті 
особливо пікантного смаку. Під час 
варіння брюссельська капуста 
збільшується в об’ємі, тоді як всі 
інші види капусти зменшуються 
приблизно на 20%.

Головки брюссельської капусти 
відварюють, готують із них салати, 
супи, тушкують, смажать у паніру-
вальних сухарях до рум’яної ско-
ринки та подають до столу з верш-
ками або сметаною.

Щоб головки рівномірно прова-
рилися, треба на качанчиках зро-
бити хрестоподібні надрізи. Її мож-
на заморозити.

Суп “Смакота”
1 середня цибулина, 1 середня 

морква, 1 корінь петрушки (теж се-

редній), 1 корінь селери, 4-5 се-
редніх картоплин, 1 стручок со-
лодкого (болгарського) перцю 
(можна різного кольору, так буде 
красивіше), 300 г брюссельської 
капусти, яйця, зварені на круто 
(кількість яєць залежить від кіль-
кості людей), 2 лаврові листочки, 
4 горошини чорного перцю, сіль, 
мелений перець до смаку, 3-4 ст. 
ложки олії, 1 невеликий помідор.

Для заправки підійдуть порей і 
зелень петрушки, сметана, сухарі 
з чорного хліба (бажано у формі 
невеликих квадратиків).

Можна варити суп на воді (2 
л), та смачніше на легкому 
м’ясному бульйоні. Цибулю, ко-
рінь петрушки, селери нарізаємо 
соломкою або маленькими куби-
ками, моркву тремо на грубій 
тертці. А в цей час воду або буль-
йон доводимо до кипіння. У ско-
вороді розігріваємо олію, смажи-
мо підготовлені овочі до золотис-
того кольору (приблизно 10 хв.). 
Ці овочі, лаврове листя і перець 
горошком кладемо у закипілий 
бульйон, солимо й варимо до на-
півготовності. Перець нарізаємо 
соломкою, помідор і картоплю — 
кубиками, порей — дрібними ко-
лечками. Кладемо в суп карто-
плю, через 10-15 хвилин — качан-
чики капусти та перець. Майже 
наприкінці додаємо посмажений 
помідор, порей і зелень петруш-
ки. Доварюємо до готовності. По-
даючи на стіл, у кожну тарілку 
кладемо варене яйце (розминає-
мо виделкою), наливаємо суп, за-
правляємо сметаною, замість  
хліба — сухарі.

Гостя з Брюсселя  
на українському столі

Багато людей мріють про 
пружну шкіру, блискуче во-
лосся та здорові нігті. Для 
того, щоб покращити свій зо-
внішній вигляд, слід вживати 
продукти, які містять речови-
ни, що роблять нас красиві-
шими.

Природним за-
хистом від зморшок 
є какао, багате мід-
дю. Такі овочі, як 
огірки, редиска або 
картопля, — чудові 
поглиначі кислот, 
які гальмують “до-
строкове” старіння 
шкіри. Крім того, за 
даними продо-
вольчих експертів з 
Німеччини, деякі ві-
таміни діють на шкі-
ру як бальзам.

Вітаміни С і Е містять, напри-
клад, особливо багато антиокси-
дантів, які зменшують кількість так 
званих вільних радикалів. Ці части-
ни молекули виникають в організмі 
внаслідок впливу спеки, куріння 
або стресу і за дуже високої кон-
центрації спричиняють появу змор-
шок.

Найбільше вітаміну С міститься 
в ківі, шипшині, червоному перці, 
цитрусових, чорній смородині, ци-
булі, томатах, листкових овочах 

(салат, капуста білоголова, броко-
лі, брюссельська та цвітна), печін-
ці, нирках, картоплі. Вітамін Е міс-
тять листкові овочі, зернові (але 
тільки неочищені), висівки, олія, 
борошно, хліб житній, варені яйця, 
сир, свіже молоко, масло, горох 

зелений, квасо-
ля, морква, кар-
топля. Достатнє 
постачання ор-
ганізму вітамі-
ном А важливе 
для еластичної 
та пружної шкі-
ри. Тому в меню 
постійно мають 
бути також зеле-
ні й жовті овочі 
(морква, гарбу-
зи, солодкий пе-
рець, шпинат, 
броколі, зелена 
цибуля, зелень 

петрушки), боби (соя, горох), абри-
коси, яблука, виноград, кавуни, 
дині, шипшина, обліпиха, черешні, 
печінка, вершкове масло, яєчні 
жовтки, вершки, молоко.

Для стрункої фігури природі теж 
є що запропонувати. Гіркі речови-
ни, що містяться в деяких видах 
салату і салатного цикорію, знижу-
ють апетит. У лавровому листі та 
цикорії містяться елементи, корис-
ні для швидкого і безперебійного 
травлення.

Природний захист  
від зморшок
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вміщений у №47 

від 21 листопада 2014 року.

Розраховуйте лише на свої сили. Вам 
доведеться з головою зануритися в по-
всякденні справи, адже до нового року за-
лишився один місяць. Від начальства мо-
жуть надійти ділові пропозиції. У кінці тиж-
ня та у вихідні будете мати справи, пов’язані 
з різними обновками або зустрічами.

Присвятіть цей тиждень легкій роботі, 
підсумкам зробленого, зміцненню здоров’я. 
Якщо матимете можливість, на тиждень ку-
дись поїдьте і добре відпочиньте. На робо-
ті та в дорозі будьте обережні і досить при-
скіпливі до всього. За вашою спиною мо-
жуть точитися якісь плітки. Не зривайтеся 
через дрібниці вдома. Вихідні — час духо-
вного наповнення.

Маєте шанс саме зараз проявити свої 
приховані здібності і таланти. І оточуючі зо-
всім по іншому будуть оцінювати і ставити-
ся до вас. Розпочніть більш активний спо-
сіб життя і ви відчуєте, наскільки легше 
йтимуть ваші справи. Вихідні присвятіть 
домашнім справам.

Займайтеся тим, що вам належить і не 
влазьте там, де вас не просять. Контро-
люйте власні сили та емоції. Уникайте не-
порозумінь з органами правопорядку. За-
раз сприятливий час для активізації корис-
них знайомств. У вихідні займіться само-
освітою або підбийте підсумки зроблено-
го.

Спілкування та проекти з діловими парт-
нерами на цьому тижні можуть зайняти 
більшу частину вашого часу. Дзвінки, пере-
говори, значний обсяг інформації вимага-
тимуть від вас послідовного плану дій.  
У вихідні знайдіть час для відпочинку.

Час впорядкувати свої почуття і мрії. 
Вмійте зазирнути у себе і спробуйте врів-
новажити свій емоційний стан. Сприятли-
вий час для відновлення втрачених контак-
тів, які дуже знадобляться вам одразу після 
нового року.

Причиною можливих неприємних ситуа-
цій саме цього тижня може стати ваша 
надмірна захопливість, схильність до запіз-
нень або байдужість. Плани, які виношуєте 
на цей тиждень, здійсняться за умов нала-
штування себе і партнерів на їх виконання.

Саме тепер вам потрібно зосередитися 
і згрупуватися перед рішучим стрибком 
вверх у кар’єрному плані. Цьому сприяти-
муть вдалі ділові перемовини, які постав-
лять вас на більш високий фінансовий ща-
бель і підіймуть вашу соціальну планку. 
Вихідні присвятіть тим, хто вас любить.

Проаналізуйте свої дії та вчинки і зро-
біть відповідні висновки. Зараз вам, як ні-
коли, потрібні зібраність та цілеспрямова-
ність, адже на роботі та в побуті складати-

муться сприятливі обставини для вирішен-
ня справ і кар’єрного росту. У вихідні не 
проявляйте агресії до близьких.

Наступний тиждень вимагатиме від вас 
обережності в думках і особливо в діях. 
Якщо ви не хочете, щоб ваші таємниці були 
розголошені для загального обговорення, 
вмійте тримати язик за зубами. Стосунки з 
клієнтами або друзями можуть стати про-
блемою цього періоду. Будьте уважні за 
кермом.

Незважаючи на передноворічний час, 
вам потрібно якось полегшити свій актив-
ний ритм, особливо у фізичному плані. Ін-
телектуальна праця принесе чи не найкра-
щі результати у всіх починаннях. Вмійте 
контролювати свій енергетичний потенці-
ал. Уникайте людей, які нав’язливо хочуть 
переконати вас у чомусь перспективному.

З початку тижня швидше за все керівни-
цтво буде не дуже задоволене вашою ро-
ботою або пропозиціями чи планами на 
найближчий час. Претензії матимуть на те 
підстави. Наберіться терпіння і все уважно 
вислухайте, створіть діловий вигляд. Вже в 
середині тижня емоції вщухнуть.

від Івана Круп'яка з 1 по 7 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)

В автобусі чоловік із великим животом 
звертається до хлопчика: 

— Малий, поступися місцем дядькові з 
акваріумом. 

Хлопчик чемно встав і запитав: 
— Дядьку, а де ж акваріум? 
Чоловік погладив себе по животі: 
— П’ять літрів пива і дві тараньки.

Якщо фотоальбомчик маленький і то-
ненький, а фотокартка — одна і страшнень-
ка, то це — паспорт. 

— Як закінчилася вчорашня сварка з дру-
жиною? 

— Вона приповзла до мене на колінах. 
— І що сказала? 
— Вилазь з-під ліжка, я більше не сер-

джуся. 

Знайшов сотню в кишені зимової курт-
ки? Не витрачай. Поклади в літню. Інвестуй 
у майбутнє. 

— Тату, купи мені шоколад! 
— Ти вже доросла для солодощів. 
— Правда? Отже, мені можна пити, кури-

ти і приводити додому хлопців? 
— Тобі молочний чи з горіхами?

Кохання ХХІ століття: починається  
“ВКонтакті”, продовжується в “Скайпі” і за-
кінчується в “чорному списку”.

Як тягнути на собі п’ять пакетів із про-
дуктами, то нічого. А як нагрубіянила, то: 
“Ти ж жінка!”.

Ніч — хороший час для спілкування. Крім 
“Привіт, як справи?”, можна запитати: “Чого 
не спиш?”.  
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Допоможемо армії ●

Традиції ●

Тетяна СВИСТ, 
педагог-організатор 

Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.
 
“Живуть в нас батьків 

заповіти,
Свободи палкий 
                   оксамит,
Ми роду козацького діти,
Землі української цвіт!”

Під таким девізом 14 жов-
тня у Петриківській ЗОШ 
І-ІІ ст. відбулося свято ко-
заччини “Козацькому роду 
нема переводу”.

Великий та сильний україн-
ський народ, з героїчним мину-
лим та славним майбутнім, за-

вжди відрізнявся та відрізня-
ється своєю мужністю, воле-
любством, свободою, шануван-
ням звичаїв та традицій поміж 
інших народів. Від покоління до 
покоління, від діда батьку, від 
батька сину передається не-
зламний дух наших предків.

Перш ніж розпочати свято, 
учні старших класів під керівни-
цтвом вчителя історії Миросла-
ви Степанівни Нетефор запали-
ли свічки-пам’яті на могилі вої-
нів ОУН-УПА, адже 14 жовтня 
— це й день воїнів УПА, які по-
лягли за волю і незалежність 
нашої держави.

Курінні отамани здали ра-
порт кошовому отаману. Козаки 
успішно відповідали на запитан-

ня кошового отамана Олега Гу-
дзя, проявляли свою ерудицію 
та обізнаність з історії козаччи-
ни. Під керівництвом вчителя 
фізичного виховання Володими-
ра Ярославовича Васильця та 
козацької старшини наші козаки 
і козачки пройшли ряд випро-
бувань на перевірку спритності, 
сили та витривалості. Найсприт-
нішими  виявились козаки куре-
ня ім. І. Сірка (9 клас) та козаки 
і козачки з куреня “Запорожці” 
(3 клас).

Кульмінацією свята стала по-
свята у козачата найменших 
учнів школи — першокласників. 

Після ряду випробувань, які ді-
ти пройшли, вони прийняли ко-
зацьку присягу, виконали свою 
пісню та девіз. Куреню “Коза-
ченьки” (1 клас) було вручено 
емблеми, які засвідчили, що 
вони є справжніми членами 
шкільного об’єднання “Козаць-
ка республіка”. Усій козацькій 
родині на завершення свята ко-
шовий отаман вручив грамоти 
за їхні старання у козацьких ви-
пробуваннях.

Любіть свою історію! Любіть 
свою Батьківщину! Ми маємо 
чим пишатися, адже ми нащадки 
славних та мужніх козаків.

Козацькому роду нема переводу

Курінь “Козаченьки” (1 клас)  
з козацькою старшиною та педагогами.

Жанна БАСЮК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Одному юнакові наснилося, 
що він увійшов до крамниці, 
за прилавком якої стояв ан-
гел. Ангел сказав, що юнак 
може купити все, що заба-
жає. Хлопець захотів припи-
нення всіх воєн, справедли-
вості для скривджених, тер-
пимості та щедрості для чу-
жинців, любові в родинах… 
Проте ангел сказав, що він 
не продає плодів, а тільки 
насіння (“Короткі історії для 
душі”, Бруно Ферреро).

Добре зерно, посіяне в серці 
дитини, дасть добрі плоди. Завдя-

ки батькам, учням та вчителям 
волонтерський загін “Зернятко 
добра” Малоходачківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів зібрав цього року 1 
тисячу гривень. Діти разом з 
педагогом-організатором Олек-
сандрою Михайлівною Стібель ор-
ганізували “Осінній ярмарок”. Ба-
гато учнів принесли домашню ви-
пічку. 

Участь в ярмарку взяли всі учні, 
а найактивнішими були: 5 клас — 
Катя Шкодінська, Вадим Кибало, 
Павло Слабаш, Павло Луків, Ольга 
Пастущак; 6 клас — Ліля Турчин, 
Катерина Саламандра, Олег За-
блоцький, Василь Молоток; 7 клас 
— Юлія Хрущ, Лілія Осаулко,  
Роман Осаулко; 8 клас — Христи-
на Мудра, Юлія Вівчар, Христина 
Соколова; 9 клас — Тетяна Лозін-
ська, Христина Слабаш, Юлія Гар-

діяш; 10 клас — Олена Хоптяна, 
Анастасія Паласюк, Олена Кузюк. 
Зібрані кошти активісти загону ви-
користають лише на добрі справи. 
Вони приготують самотнім людям 
на Різдво новорічно-різдвяні по-
дарунки.

Учні вже написали та відпра-
вили в місто Донецьк листи вої-
нам — захисникам рідної землі. 
За ініціативи директора школи 
Олександра Миколайовича Гасі-
ліна учні школи разом з Олек-
сандрою Михайлівною Стібель 
та соціальним педагогом Люд-
милою Володимирівною Мальо-
ваною сплели з бісеру ангелят, 
прикрашених синьо-жовтими 
стрічками. Багато учнів взяли 
активну участь в акції “Оберіг 
для воїна”: 3 клас — Анна Осаул-
ко, Вікторія Заремба, Катерина 

Сапила; 5 клас 
— Катерина 
Шкод інська , 
Ольга Пасту-
щак, Вікторія 
Талько; 6 клас 
— Катерина 
Саламандра; 7 
клас — Лілія 
Осаулко, Юлія 
Хрущ; 9 клас 
— Світлана 
Водяна, Хрис-
тина Ціх, Нео-
ніла Цимбал, 
Тетяна Лозін-
ська, Юлія 
Гардіяш; 10 
клас — Олена 
Кузюк, Анас-
тасія Паласюк, 
Олена Хоптя-
на. Найактив-
нішим учасни-
ком акції стала 
учениця 5 кла-
су Катерина 
Шкод інська . 
Парох села  
о. Василь 
Сліпчук посвя-
тив, виготов-
лені дітьми, обереги для воїнів.

У суботу 15 листопада жителі 
с. Малий Ходачків, вчителі, пра-
цівники садочка “Сонечко” Ірина 
Олегівна Кузюк, Галина Василів-
на Будій, завідуюча клубом  
с. Малий Ходачків Дарія Іванівна 
Попів та школярі зустрічали 
воїнів-односельчан, які лише на 
кілька днів повернулися додому. 
Один з них — наш односельча-
нин Ігор Романович Войцехів-
ський та його побратими з Гуся-
тина — Роман Михайлишин та 
Володимир Каліновський.  

Учениця 10 класу Олена Кузюк 
найщирішими словами привітала 
воїнів. Вчителі початкових класів 
Галина Зіновіївна Івасечко та 
Любов Тадеївна Саламандра ра-
зом зі своїми вихованцями зігрі-
ли їх теплими словами, а Дмитро 

Пастущак вручив на вишитому 
рушникові хліб. Анастасія Пала-
сюк, Олена Кузюк та Юлія Вівчар 
вручили захисникам обереги, а 
решту виробів попросили пере-
дати їхнім побратимам. 

Не кожного з воїнів-патріотів 
с. Малий Ходачків та с. Костян-
тинівка ми змогли зустріти уро-
чисто і привітати із повернен-
ням, не кожному з них сказали 
слова вдячності і любові, проте 
за всіх них щемить серце кожно-
го односельчанина. Ми вас 
пам’ятаємо, хлопці! Повертайте-
ся живими! Учні школи разом з 
вчителями кожного дня молять-
ся за ваше життя і просять у Бо-
га для вас захисту і щасливого 
повернення у рідні домівки. Ми 
дякуємо батькам за підтримку, а 
дітям — за їхні добрі, співчутливі 
серця.

Захистити Вітчизну

Учні Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
з педагогом-організатором  

Олександрою Стібель (зліва) та соціальним  
педагогом Людмилою Мальованою.

Бійців АТО у Малому Ходачкові зустрічали усією шкільною родиною.

Біля пам’ятного знака воїнам ОУН-УПА, що у с. Петриків.


