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Гуманітарна місія

   14 стор.

   5 стор.

   9 стор.

   4 стор.

Гаряча тема ●

У рамках Міжнародного дня інвалідів гуманітарну допомогу для людей з особливими потребами готують голова ТРО Червоного 
Хреста України Ольга Нижник (у центрі), директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Тернопільського району Надія Бойко (справа) та соціальний працівник територіального центру Марія Бирда.

Микола Ференц: 
“Не втримаємо 

позиції на Сході – 
противник піде 

вперед”.

Надія Салабай: 
“Село моє —  
моя родина”.

   16 стор.

“Осінній ярмарок”  
у Лучківському 

“Сонечку”.

Команда с. Острів 
— переможець 

турніру на призи 
ТРР “Джерело”.

Модні тренди 
цьогорічного сезону 

“осінь-зима”.

С
ьогодні, коли Росією 
окупований Крим, а 
на території 
Донецької і 

Луганської областей війна, 
нав’язана Росією, десятки, 
сотні тисяч наших співгро-
мадян опинилися в тенетах 
гуманітарної катастрофи. 

Сотні учасників антитерорис-
тичної операції отримують пора-

нення, вийти з яких неможливо 
без нашої з вами підтримки. Ти-
сячі людей змушені покинути 
свої рідні місця, де йдуть воєнні 
дії і ллється кров. Сьогодні вони 
— біженці, і мають гостру потре-
бу в найелементарніших речах 
для виживання. Окрім того, тися-
чі наших земляків, сімей мають 
статус малозабезпечених, серед 
них багато одиноких, інвалідів. У 
цих реаліях в Україні не просто 

зросла роль і значення червоно-
хресного руху, соціальних служб, 
волонтерів. Фактично вони є 
першими, хто готовий зараз на-
дати і надає необхідну допомогу 
тим, кому ця допомога вкрай по-
трібна.

— Наше суспільство, — каже 
голова ТРО Червоного Хреста 
України Ольга Нижник, — прохо-
дить сьогодні тест на людяність. 
Події, які переживає Україна, пе-

реконують, що основним етало-
ном в житті є людські цінності. 
Тому мета Червоного Хреста бу-
ла і залишається простою і зро-
зумілою — не залишати людей 
наодинці з бідою, завжди бути 
готовим подати руку допомоги.

Сьогодні ТРО Товариства Чер-
воного Хреста України тісно 
співпрацює з волонтерськими 
організаціями з-за кордону. 

Продовження на 2 стор.

2 грудня ц. р. Верховна Рада 
“пакетом” проголосувала за кан-
дидатів на посади міністрів, за-
пропоновані коаліцією. Рішення 
підтримали 288 народних депута-
тів. На посаду віце-прем’єр-
міністра, міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства при-
значений Геннадій Зубко, віце-
прем’єр-міністра, міністра культу-

ри – В’ячеслав Кириленко, віце-
прем’єр-міністра – Валерій Во-
щевський, міністра Кабінету міні-
стрів – Ганна Онищенко, міністром 
освіти і науки – Сергій Квіт, міні-
стром енергетики та вугільної 
промисловості – Володимир Дем-
чишин, міністром внутрішніх справ 
– Арсен Аваков, міністром юстиції 
– Павло Петренко, міністром мо-
лоді та спорту – Ігор Жданов, міні-

стром екології та природних ре-
сурсів – Ігор Шевченко, міністром 
аграрної політики і продовольства 
– Олексій Павленко, міністром со-
ціальної політики України – Павло 
Розенко, міністром інфраструкту-
ри – Андрій Пивоварський, міні-
стром закордонних справ – Павло 
Клімкін, міністром оборони –  
Степан Полторак. Міністром мініс-
терства інформаційної політики 

став Юрій Стець. За словами міні-
стра, завданням новоствореного 
міністерства є розробка та реалі-
зація єдиної програми інформа-
ційної безпеки, включно із забез-
печенням населення достовірною 
інформацією з першоджерел, і за-
побігання зовнішнього впливу на 
внутрішній інформаційний простір 
України. В новому уряді три мініс-
терства очолили іноземні фахівці. 
Міністром фінансів стала грома-
дянка США українського похо-
дження Наталія Яресько. 

Продовження на 2 стор.

Україна з новими міністрами
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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.

Милосердя ●

Гаряча тема ●

Шановні сільські та селищні 
голови, працівники органів 
місцевого самоврядування, 

депутати місцевих рад!
7 грудня в Україні — День місцевого самоврядування, яке є важли-

вою складовою державотворення. Роль територіальних громад сьогод-
ні має вийти на перший план у багатьох питаннях економічного, соці-
ального, освітнього, культурного розвитку наших сіл та селищ. Саме 
завдяки Вашій участі, Вашим зусиллям, шановні колеги, посилюється 
здатність самоврядних органів активно впливати на розвиток терито-
рій, формування міцної фінансової основи для реалізації планів та за-
думів. Ваша діяльність, особливо в останні роки, засвідчила, що Вам 
під силу впровадження цивілізованих норм у сферах землекористуван-
ня, екології, розвитку підприємництва, налагодження партнерських 
стосунків із керівниками підприємницьких структур, яким небайдужі 
справи громади і які готові брати на себе роль меценатів у вирішенні 
соціальних питань територіальних громад.

Прийміть слова вдячності за Вашу самовіддану працю. Віримо, 
що місцеве самоврядування сприятиме утвердженню України як де-
мократичної правової держави, формуванню громадянського сус-
пільства. Щиро зичимо Вам, шановні колеги, наполегливості, на-
тхнення, успіхів у нелегкій відповідальній праці, у всіх добрих почи-
наннях. Василь ДІДУХ,  

голова Тернопільської 
районної ради.

Андрій СТРОЄВУС, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні сільські та селищні голови, 
працівники органів місцевого 

самоврядування! 
7 грудня — День працівників органів місцевого самоврядування - 

важливий для тих, хто працює в органах місцевого самоврядування, 
та усіх громадян, які переймаються проблемами рідного краю, дба-
ють про його розквіт і зростання. 

 Щиро вітаю Вас, шановні колеги, працівники органів місцевого 
самоврядування з цієї нагоди. Бажаю здоров’я, 
миру, злагоди, активної громадянської позиції 
та єдності у справі розбудови рідного села, 
селища, Тернопільщини, України. Нехай щира 
людська вдячність та повага будуть Вашою на-
городою за працю, а любов та підтримка ближ-
ніх зігрівають Ваші серця.

З повагою — голова асоціації сільських  
і селищних рад Тернопільського району, 

Великобірківський селищний голова  
Роман МАЦЕЛЮХ.

Шановна громадо с. Лучка!
Вітаю жителів Лучки з Храмовим празником церкви Введення в 

храм Пресвятої Богородиці. 
Зичу Вам здоров’я, радості, незламної віри в торжество добра 

та справедливості, нових перемог. Бажаю, щоб у Ваших оселях па-
нував мир і спокій, любов і злагода, добропорядність і чесність. 
Нехай Всемилостивий Господь Бог та Пречиста Діва Марія опіку-
ється нашими дітьми та молоддю, обдарує численними ласками 
наші християнські родини і подасть єдність всій громаді.

З повагою — Миролюбівський сільський голова  
Володимир КРиниЦьКий.

Редакція  газети “Подільське слово” глибоко співчуває директору 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія ім. С. Балея”  
Володимиру Михайловичу Польчію з приводу тяжкої і непоправної 
втрати – смерті батька Михайла Олексійовича.

Колектив НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія 
імені Степана Балея” висловлює щирі співчуття директору школи 
-гімназії Володимиру Михайловичу Польчію з приводу тяжкої  
і непоправної втрати – смерті батька Михайла Олексійовича.  

Продовження.
Початок на 1 стор.

Ця співпраця, каже 
Ольга Нижник, сприяє 
зміцненню матеріальної 
бази районної червоно-
хресної організації і ро-
бить допомогу для наших 
співгромадян, особливо 
для людей з особливими 
потребами, доступні-
шою.

Директор територіаль-
ного центру соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тер-
нопільського району  
Надія Бойко розповідає, 
що завдяки тісній співп-
раці територіального 
центру соціального об-
слуговування (надання 
соціальних послуг) Тер-
нопільського району з 
Тернопільською район-
ною організацією Това-
риства Червоного Хрес-
та України та сектором 
молоді та спорту рай-
держадміністрації в рам-
ках акції “Милосердя” до 
Міжнародного дня інвалідів 21 
людина з обмеженими функціо-
нальними можливостями отри-
мала комплекти постільної бі-
лизни, одяг та засоби особистої 
гігієни у селах Ступки, Жовтне-
ве, Смиківці, Плотича, Біла, Ігро-
виця, Драганівка, Козівка, Шлях-
тинці, Івачів Долішній, Малий 
Ходачків, Костянтинівка, Мишко-
вичі, Прошова, Великий Глибо-
чок, Романівка, смт. Великі  
Бірки. 

Крім цього, завдяки сприянню 
приватних підприємців Терно-
пільського району та сільських і 
селищних голів 70 інвалідів, які 
обслуговуються територіальним 
центром, отримали продуктові 
набори. Грошову допомогу отри-
мали 62 особи. Через Терно-
пільську районну організацію 
Товариства Червоного Хреста  
інваліди, переселені зі східних 
областей України та Криму, 
отримали засоби особистої гігі-

єни та комплекти постільної бі-
лизни. Одна дитина з функціо-
нальними обмеженнями поїхала 
на оздоровлення в ДБ УДУ “Мо-
лода гвардія”.

Тернопільський центр соціаль-
ного обслуговування (надання 
соціальних послуг) висловлює 
червонохресній організації Тер-
нопільського району, яку очолює 
Ольга Нижник — людина активної 
громадянської позиції, щиру по-
дяку за розуміння та співпрацю.

Гуманітарна місія

Продовження.
Початок на 1 стор.

Міністром економіки призна-
чили громадянина Литви, парт-
нера відомої шведської інвести-
ційної компанії “East Capital” 
Айвараса Абромавічуса. Охоро-
ною здоров’я в Україні опікува-
тиметься громадянин Грузії 
Олександр Квіташвілі. Прези-
дент України Петро Порошенко 
надав їм українське громадян-
ство.

Перше засідання нового 
складу уряду відбулося 3 грудня 
ц. р. Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк пообіцяв пре-
зентувати програму дій членів 
нового Кабміну у Верховній Раді 
до кінця цього тижня й окреслив 
основні завдання міністрів.  
У програму Кабміну мають вклю-
чити конкретні цілі та шляхи їх-
ньої реалізації. У плані дій ко-
жен з міністрів має визначити 
три основні пріоритети на 2015 
рік. Арсеній Яценюк окреслив 

п’ять основних завдань програ-
ми. Зокрема, йдеться про наці-
ональну безпеку та оборону 
України, економіку та реформу 
податкової сфери, боротьбу з 
корупцією, енергетику та завер-
шення реформи в енергетичній 
сфері, про реформу державної 
влади і децентралізацію. У 2015 
році необхідно вижити, аби в 
2016 досягти економічної ста-
більності, – таке завдання по-
ставив Арсеній Яценюк перед 
новими членами уряду. 

Україна з новими міністрами

1. Скликати двадцять другу сесію Тернопільської 
районної ради шостого скликання 8 грудня 2014 ро-
ку в приміщенні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 12 годині.
2.  На розгляд районної ради внести питання:
— Про роботу закладів первинної медичної допо-

моги та загальної практики сімейної медицини в Тер-
нопільському районі.

— Про хід виконання районної комплексної про-
грами профілактики злочинності та охорони громад-
ського порядку на 2011- 2015 роки.

— Про внесення змін до районного бюджету на 
2014 рік.

— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів 

обласної ради від Тернопільського району, сільських 
та селищних голів, керівників відділів та управлінь 
райдержадміністрації, керівників районних організа-
цій, установ, промислових і сільськогосподарських 
підприємств, представників політичних партій, гро-
мадських організацій, редакторів газети “Подільське 
слово” та радіокомпанії “Джерело”. 

 
Голова Тернопільської районної ради  

В. С. ДІДУХ.

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради від 2 грудня 2014 р. № 30-од  

Про скликання двадцять другої сесії Тернопільської районної ради шостого скликання

У Міжнародний день інвалідів з переселенцями зі східних областей  
України зустрілися директор територіального центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) Тернопільського району надія Бойко 
(зліва) та бухгалтер ТРО Червоного Хреста України Олександра Брикайло.

Переохолодження організму 
— гіпотермія — характеризу-
ється сильним падінням тем-
ператури тіла, яке спричиняє 
негативні зміни стану орга-
нізму. Запобігти переохоло-
дженню допоможуть дотри-
мання правил збереження 
втрати внутрішнього тепла 
людини.

Перед тим, як вийти на холод, 
добре поїжте. На голодний шлу-
нок гіпотермія може виникнути і 
при нульовій температурі, бо ор-
ганізму нізвідки буде взяти енер-
гію, щоб підтримувати температу-
ру тіла. Бажано випити також га-
рячий чай або каву.

Одягайтеся багатошарово. 
Тобто одягніть на себе декілька 

легких кофт замість однієї теплої. 
Це попередить спітніння, яке на 
морозі небезпечне. Одяг має бути 
вільним.

Захищайте відкриті ділянки шкі-
ри. Не забувайте вдягати рукавич-
ки, а ніс та вуха захищати шапкою, 
шарфом, піднятим коміром. За-
ходьте, щоб зігрітися, у тепле 
приміщення, якщо ви проводите 
цілий день на вулиці.

Деякі ліки, наприклад, для ре-
гулювання кров’яного тиску, анти-
депресанти, серцеві препарати  
підвищують чутливість організму 
до температурних  коливань, хо-
лоду. Необхідно обов’язково про-
консультуватися з лікарем.

Особливу увагу надайте запо-
біганню переохолодження та об-
мороження дітей. Щоб не сталося 

біди, радимо не виводити на вули-
цю дітей до 3-х років, якщо темпе-
ратура повітря понад 100С морозу, 
дітей дошкільного та шкільного ві-
ку при температурі нижче – 200С. 
Подбайте про калорійне харчуван-
ня дітей зі збільшенням споживан-
ня вітамінів.

Діти повинні мати адекватний 
одяг за віком (багатошаровий, з 
натуральних тканин) з обов’яз-
ковим використанням зимової бі-
лизни, шарфа, шапки, теплих рука-
вичок, взуття, теплих шкарпеток та 
устілок. Особливу увагу приділіть 
захисту носа, вух та щік дитини.

Переохолодження — проблема, 
з якою взимку може зіткнутися ко-
жен. Будьте готові вирішити її сво-
єчасно, без наслідків для 
здоров’я.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСнС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Як уберегтись  
від переохолодження

Юні спортсмени з Мишкович Тернопільського району 
(зліва направо): Захар Чайковський,  
Ростислав Гнатів і Владислав Аксюк.  
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Вітаємо! ●

Місцеве самоврядування ●

З днем наро-
дження вітаємо 
першого заступ-
ника голови  
Тернопільської 
райдержадмін і-
страції, депутата 
Тернопільської ра-
йонної ради Богдана 
Петровича ЛИХОГО. 
Щиро зичимо благополуччя, міц-
ного здоров’я, професійних успі-
хів та всіляких земних гараздів.

Життя хай квітне, як вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії!

З повагою — колеги  
по роботі.

Щиросердечно вітаємо з 
днем народження обліковця 
Богдану Данилівну ПРИТУЛЯК 
з с. Малий Ходачків.

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.

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”  

і ФГ “Березовського”.

Вітаємо з днем народження 
працівника млина ПП “Агрон” 
Юрія Сергійовича ЯЦИШИНА.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа. 

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження вчите-
ля початкових класів Галину 
Євгенівну КОСТРИБУ.

Сонця променистого — на Вашому 

обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження акушерку ФАПу с. Жов-
тневе Аллу Анатоліївну  
КРАВЧУК.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій,

Хай прекрасним цвітом шлях життя 

рясніє,

Справджуються всі заповітні мрії.

З повагою — працівники 
ФАПу, ВПЗ та бібліотеки-

філії с. Жовтневе.

Педагогічний колектив  
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ 
ст. ім. Я. Стецька щиро вітає з 
днем народження вчителя по-
чаткових класів Ганну Павлівну 
ПРОКОПИК.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Я. Стецька щиро вітає з днем 
народження вчителя хімії  
Оксану Андріївну БОСУ.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла, 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження вчите-
ля світової літератури Ірину 
Ярославівну ТРИПАЛЮК.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води –

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Колектив Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів сердечно вітає з 
днем народження медичну  
сестру Наталію Мирославівну 
ЗУБИК.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

1997 року Україна підписа-
ла Європейську хартію міс-
цевого самоврядування, 
задекларувавши визнання 
принципів європейського 
демократичного управління 
і взявши на себе певні 
зобов’язання щодо прове-
дення та законодавчої під-
тримки реформи місцевого 
самоврядування в Україні.

 У 2005 році на офіційний за-
пит Президента України Віктора 
Ющенка до Уряду Швейцарії про 
надання допомоги у сфері де-
централізації Швейцарське бю-
ро співробітництва підтримало 
проект “Підтримка децентралі-
зації в Україні” (DESPRO), який 
передбачає розбудову ефектив-
них механізмів надання якісних 
публічних послуг на рівні грома-
ди та посилення національного 
діалогу щодо реформ місцевого 
самоврядування і децентраліза-
ції. В Україні DESPRO впрова-
джується з 2007 року і передба-
чає три фази реалізації: перша 
фаза — 2007-2010 роки, друга 
— 2010-2013 рр., третя — 2013-
2017 рр. 

Щорічно Швейцарія інвестує 
через Швейцарське бюро спів-
робітництва 2,8 мільярдів швей-
царських франків на боротьбу з 
бідністю й підтримку економіч-
ного розвитку країн, що розви-
ваються, а також країн Східної 
Європи та СНД. DESPRO надає 
підтримку у просуванні реформ 
у сфері місцевого самовряду-
вання і децентралізації через 
ЗМІ та веб-ресурси, розробляє 
системи моніторингу для оцінки 
прогресу здійснення реформ, 
підвищує обізнаність населення 
про реформи місцевого само-

врядування та децентралізації 
за допомогою проведення пу-
блічних заходів та використання 
різноманітних медійних засобів.

У рамках швейцарсько-
українського проекту  
20 листопада ц. р. у Кам’янці-
Подільському в приміщенні По-
дільського державного аграрно-
технічного університету відбувся 
тренінг на тему “Реформи де-
централізації в медіа” для жур-
налістів Тернопільської, Хмель-
ницької та Чернівецької облас-
тей. Модератором тренінгу ви-
ступив журналіст, головний ре-
дактор “Громадського радіо” 
Кирило Лукеренко. Провідні екс-
перти розповіли медійникам про 
основні принципи та засади 
Концепції реформування місце-
вого самоврядування та терито-
ріальної організації влади в 
Україні, схвалену розпоряджен-
ням Кабінетом Міністрів України 
від 1 квітня 2014 року. Після 
цього журналісти мали схема-
тично показати своє бачення ви-
світлення почутої інформації в 
засобах масової інформації.

Радник екс-віце-прем’єр-
міністра України, міністра регіо-
нального розвитку, будівництва 
і житлово-комунального розви-
тку України, директор з науки 
питань та розвитку Інституту 
громадянського суспільства 
Анатолій Ткачук пояснив відмін-
ність між децентралізацією та 
федералізацією. За словами 
Анатолія Федоровича, децен-
тралізація – це процес, федера-
лізація – стан. Децентралізація 
сприяє унітарності України, в 
той час як федералізація перед-
бачає попередній поділ терито-
рії на частини. Принцип децен-
тралізації передбачає, що по-
вноваження влади передаються 
на максимально близький до 

населення рівень, де їх можна 
ефективно виконувати. На від-
міну від федералізації, коли 
максимум повноважень переда-
ється на рівень регіону, під час 
децентралізації найбільший від-
соток повноважень переходить 
до громади. Анатолій Ткачук за-
значив, що децентралізація 
зменшує ймовірність масових 
заворушень через невдоволен-
ня діями влади, які ведуть до 
кровопролиття. Змінити керів-
ника, який не справився з ви-
конанням власних обов’язків, на 
рівні громади значно простіше. 
Основне завдання реформи – 
оптимальний розподіл повнова-
жень, ресурсів та відповідаль-
ності між гілками влади.  

Села і селища об’єднають у 
громади. Рівень громади буде 
базовим, на нього передадуть 
загальну освіту; первинну ме-
дичну допомогу (амбулаторії, 
фельдшерсько-акушерські пунк-
ти); клуби, бібліотеки, будинки 
культури; спортивні заклади та 
споруди; територіальні центри 
соціальної допомоги; будинки 
для престарілих; благоустрій 
території, землеустрій, утри-
мання доріг місцевого значен-
ня, громадський транспорт, на-
дання комунальних послуг. Про-
міжним є рівень районів (субре-
гіонів), яким передаються 
школи-інтернати загального 
профілю; вторинна медична до-
помога (стаціонарні лікарні ши-
рокого профілю, стоматологічні 
поліклініки, ветеринарна допо-
мога); музичні школи та школи 
естетичного виховання; дитячі 
та юнацькі спортивні школи. На 
рівень регіонів буде передано 
школи-інтернати спеціального 
профілю, професійно-технічна 
освіта; високоспеціалізовану 
третинну медичну допомогу; фі-

лармонії, палаци культури, му-
зейну справу; інвестиційний 
розвиток території області.

Кількість областей в Україні 
залишиться незмінною. Нато-
мість буде зменшено кількість 
районів, громади об’єд-
нуватимуться довкола економіч-
но активних центрів. Раціональ-
не впорядкування територіаль-
ного устрою допоможе збалан-
сувати повноваження, ресурси 
та відповідальність на всіх рівнях 
влади, обмежити витрати на 
проміжне управління. Експерт 
швейцарсько-українського про-
екту “Підтримка децентралізації 
в Україні”, директор Інституту 
розвитку територій Юрій  
Ганущак зазначив, що замість 
посади голови районної адміні-
страції буде введена посада 
префекта, який призначатиметь-
ся Президентом України з по-
дання Кабінету Міністрів і контр-
олюватиме, координуватиме ді-
яльність органів виконавчої те-
риторіальної влади. Таким чи-
ном відбудеться відокремлення 
функцій контролю та виконання 
влади. За словами Юрія  
Ганущака, на місцях залишати-
муться такі податки, як плата за 
землю, податок на нерухомість, 
акциз на паливно-мастильні ма-
теріали, алкоголь і тютюн.

Експерти переконані, що ре-
алізація Концепції реформуван-
ня місцевого самоврядування 
та територіальної організації 
влади в Україні сприятиме по-
силенню правової, організацій-
ної, матеріальної спроможності 
громад, органів місцевого са-
моврядування, утворенню 
об’єднаних територіальних гро-
мад, спроможних самостійно 
або через органи місцевого са-
моврядування вирішувати пи-
тання місцевого значення.

Децентралізація: проведення реформ 
зменшить імовірність масових заворушень

Оксана ВОЛОШИН, 
педагог-організатор 

Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.

Насправді складно осмис-
лювати такі абстрактні по-
няття, як любов, чесність, 
відданість, патріотизм. Ко-
жен з нас  вкладає в них 
своє значення. Це не річ, яку 
можна побачити. Це щось 
невидиме, проте реально іс-
нуюче, те, що наповнює на-
ше життя змістом, роблячи 
нас людьми.

Патріотизм — це любов до 
Батьківщини. Для кожної людини 
в світі її рідний край — найдорож-
чий та наймиліший серцю. Це той 
клаптик землі, що привітав її з 
життям, де минули дитячі роки, 
де живуть найближчі люди. Такі 
почуття зрозумілі, вони природні. 
Далі вони поширюються на цілу 
країну, в якій людина живе, на 
людей, що говорять однією мо-
вою та створюють спільну культу-
ру. Бо це все робить людей 
близькими, об’єднує. У широкому 
розумінні країна — це велика ро-
дина, де всі живуть спільними 
радощами та проблемами. Тому 
ми відчуваємо свою причетність 
та відповідальність за все, що від-
бувається у державі, тому нам не 
байдуже, як до нашої Батьківщи-
ни ставляться у світі. 

Патріотизм для вчителів Жов-
тневої школи — це не лише по-
чуття, це дії, спрямовані на те, 
щоб рідній країні та нашому на-
родові було добре жити. Нещо-
давно до стін рідної школи заві-
тали її випускники — воїни, які 
сьогодні захищають південні кор-
дони держави — Ігор Маркович та 
Віктор Сорокопуд. Учні з нетер-
пінням готувалися до цієї зустрічі: 
плели обереги, малювали малюн-
ки, писали листи, готували неве-
ликі подарунки. Якими радісними 

та стривоженими були обличчя 
першокласників: “До нас йдуть 
солдати!”. Вчителів переповню-
вала гордість: “Це наші випускни-
ки! Це наші захисники. Наші ді-
ти…”.

Запам’яталися слова Ігоря 
Марковича: “Важко, але ми знає-
мо, якщо нас не буде сьогодні на 
кордоні — завтра ворог прорветь-
ся вглиб держави”. На згадку від 
учнівського та вчительського  ко-
лективів директор школи Лариса 
Вікторівна Єжижанська подарува-
ли прапор із побажаннями, а учні 
пов’язали стрічки-обереги. А ще 
більше здивування було, коли на-
ступного дня мати Ігоря принесла 

на знак вдячності кожній дитині та 
вчителю по ручці… Діти тримали 
їх, як щось найдорожче, цінний 
подарунок, зроблений від щирого 
серця, від душі.

14 листопада відбувся фести-
валь патріотичної пісні, прози і 
поезії, творів образотворчого 
мистецтва “Свята Покрова”, при-
свячений 100-річчю легіону УСС, 
воїнам УПА, героям Майдану та 
учасникам антитерористичної 
операції. Вшанували пам’ять  
Володимира Гарматія — випус-
кника 2007 року, який загинув в 
зоні АТО. Пам’ять про юнака жи-
тиме в людських серцях, а в май-
бутньому увіковічниться — школа 

має намір носити його ім’я. Шко-
лярі читали поезію, співали пісні, 
переглядали відео. Участь у фес-
тивалі взяли усі класи від першо-
го і до дев’ятого, жодна дитина 
не залишилася байдужою.

Патріотизм якраз виявляється 
у тому, що те, що робить людина, 
приносить благо її Батьківщині. 
Це розумні політики, талановиті 
вчені та педагоги, видатні митці 
та спортсмени, учні, а також ко-
жен з нас. Ми вчимося, працює-
мо, будуємо, створюємо винахо-
ди, перемагаємо. Досягаючи 
успіху в житті, ми тим самим тво-
римо успіх цілої країни. Оце й є 
патріотизм.

Служу Україні! ●

Уроки мужності

Учасники АТО Ігор Маркович та Віктор Сорокопуд 
 з педагогами Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.
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Контакти ● Це важливо ●

Консультації ●

Управління Пенсійного фонду України
 в Тернопільському районі 

просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що 
призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання 
та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечен-
ня. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У жовтні ц. р. Тернопільську 
районну організацію Товариства 
Червоного Хреста України відві-
дали представники благодійної 
організації “Допомога Східній Єв-
ропі” (Нідерланди) з метою моні-
торингу використання гуманітар-
ної допомоги, надісланої органі-
зацією в листопаді минулого ро-
ку. Активісти передали в Україну 

парти, столи та стільці для Буц-
нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів – 
ДНЗ”, Великоглибочецького бу-
динку творчості школяра та функ-
ціональні ліжка, тумбочки, елек-
троплиту для Тернопільського ра-
йонного територіального медич-
ного об’єднання. Волонтери 
отримали сувеніри від учнів “За-
гону милосердя” Буцнівської шко-
ли та працівників ТРТМО. Зі сло-

вами вдячності до закордонних 
гостей звернулися головний лікар 
Тернопільського районного тери-
торіального медичного об’єднання 
Ігор Вардинець і в. о. директора 
Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ма-
рія Дмитришин. Волонтери зали-
шилися задоволеними побаченим 
і виявили бажання на майбутнє 
співпрацювати з Тернопільською 
районною організацією Товари-
ства Червоного Хреста України.    

Триває співпраця  
з волонтерами з Нідерландів 

Заступник начальника відділу освіти Тернопільської РДА Марія Краковецька,  
голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України  
Ольга Нижник, в. о. директора Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Марія Дмитришин  

з представниками благодійної організації “Допомога Східній Європі” (Нідерланди).

Волейбольний турнір серед 
чоловічих команд, приуро-
чений Дню працівників ра-
діо, телебачення та зв’язку, 
який в Україні відзначають 
16 листопада, проводився 
п’ятнадцятий рік поспіль. 

У ньому взяли участь 7 спор-
тивних колективів. Відбіркові 
матчі проводились  23 листопада 
одночасно у Дичкові та Великих 
Бірках, а фінальні змагання — у 
спортивній залі НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ст. — дошкільний на-
вчальний заклад”.

У цікавій, напруженій та чесній 
боротьбі призові місця розподі-
лились так: третє місце у спортс-
менів Великих Гаїв, на другому 

– минулорічні лідери – волейбо-
лісти з Великої Луки. Чемпіонами  
волейбольного турніру на призи 
ТРР “Джерело”-2014 стали 
спортсмени з Острова. Традиція 
цього турніру – нагородження 
команди, яка зайняла четверту 
сходинку. Цього року це спортс-
мени з Лозови.

Фіналісти та переможці турні-
ру нагороджені кубками та гра-
мотами Тернопільської РДА, по-
дарунками від ТРР “Джерело”, 
які спортсменам вручили завіду-
ючий сектором молоді та спорту 
Тернопільської РДА Василь За-
торський та головний редактор 
ТРР “Джерело” Галина Юрса. 
Змагання судили арбітри націо-
нальної категорії Роман  Єднаків-

ський та Станіслав Шиманський.
Організатри та учасники во-

лейбольного турніру вдячні ди-
ректорові НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст. – ДНЗ” Андрію Романюку 
за надану спортивну залу для 
проведення змагань.

Матеріальну допомогу для  
проведення волейбольних зма-
гань надали директор ТОВ  “Стег-
никівське” Мирон Кубант, під-
приємці Віталій та Сергій Михай-
ловські, Наталя Прокопчук, Олег 
Клепач, Василь Ванчура, дирек-
тор ПАП “Перемога” Володимир 
Нацюк. Частину коштів, врахову-
ючи складну ситуацію в Україні в 
зв’язку з проведенням АТО на 
Сході нашої країни, передано на 
потреби українських вояків. 

Волейбол ●

На призи ТРР “Джерело”

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника 

управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському 

районі.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2014 р. 
№ 637 “Про здійснення соціаль-
них виплат особам, які переміщу-
ються з тимчасово окупованої 
території України та районів про-
ведення антитерористичної опе-
рації” передбачено, що призна-
чення та продовження виплати 
пенсій (щомісячного довічного 
грошового утримання), довічних 
державних стипендій, усіх видів 
соціальної допомоги та компен-
сацій, матеріального забезпечен-
ня, надання соціальних послуг за 
рахунок коштів державного бю-
джету та фондів 
загальнообов’язкового держав-

ного соціального страхування 
особам, які переміщуються з тим-
часово окупованої території Укра-
їни та районів проведення анти-
терористичної операції, здійсню-
ються за місцем перебування та-
ких осіб на обліку, що підтвер-
джується довідкою, виданою згід-
но з Порядком оформлення і ви-
дачі довідки про взяття на облік 
особи, яка переміщується з тим-
часово окупованої території Укра-
їни або району проведення анти-
терористичної операції, затвер-
дженим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 1 жовтня 2014 
р. № 509.

Зазначені виплати, що призна-
чені або продовжені відповідним 
особам до набрання чинності ці-
єю постановою, здійснюються за 
фактичним місцем їх проживання 
(перебування) у разі видачі їм до 
31 грудня 2014 р. такої довідки.

Соціальні виплати особам, які 
переміщуються з тимчасово 
окупованої території України 
та районів проведення АТО

Технічний прогрес не стоїть 
на місці, торкнувся він й 
документів, що посвідчують 
особу. У перших паспортах 
був словесний опис влас-
ника: колір очей, волосся, 
шкіри, зріст. Наступним 
кроком було фотографу-
вання. З розвитком техно-
логій і появою можливос-
тей фіксації біометричних 
даних людини, все більше 
держав впроваджують на 
своїх територіях біометрич-
ні паспорти.

Цьогоріч у травні Уряд Украї-
ни прийняв Постанову “Про за-
твердження зразка бланка, тех-
нічного опису та Порядку оформ-
лення, видачі, обміну, переси-
лання, вилучення, повернення 
державі, знищення паспорта 
громадянина України для виїзду 
за кордон з безконтактним елек-
тронним носієм, його тимчасо-
вого затримання та вилучення”. 
У ній, зокрема, визначено, що 
бланк біометричного паспорта 
громадянина України для виїзду 
за кордон виготовлятиметься у 
формі книжечки розміром 88 х 
125 міліметрів, складатиметься 
з м’якої обкладинки, форзаца, 
сторінки даних і 32 паперових 
сторінок. У праву частину обкла-
динки буде вмонтований без-
контактний електронний носій 
— це власне найсуттєвіша від-
мінність нових документів.

Електронний чип міститиме ту 
ж інформацію, що надрукована 
на паперових сторінках, зокре-
ма, прізвище, ім’я, по-батькові, 

стать, дата народження, грома-
дянство, відцифровані образ об-
личчя та підпис власника. Також, 
на підставі письмової заяви гро-
мадянина, на електронний носій 
можна буде записати додаткову 
інформацію: відбитки пальців, 
відомості про дітей.

Біометричний паспорт для 
виїзду за кордон видаватиметь-
ся не пізніше, ніж через 20 ро-
бочих днів з дня оформлення 
заяви-анкети на його отриман-
ня, у разі термінового оформ-
лення — не пізніше, ніж через 
сім робочих днів.

Особам, які не досягли 16-
річного віку, біометричний пас-
порт громадянина України для 
виїзду за кордон видаватиметь-
ся строком на 4 роки, усім ін-
шим — на 10 років.

Розпочати видачу біометрич-
них паспортів для виїзду за кор-
дон планується з січня наступно-
го року. Однак слід враховувати, 
що для цього повинна бути ство-
рена відповідна інфраструктура, 
мають бути забезпечені технічні 
умови для фотографування гро-
мадян, зчитування відбитків 
пальців та внесення даних до ві-
домчої інформаційної системи у 
всіх підрозділах ДМС України, 
які видаватимуть такі докумен-
ти.

Одразу після завершення під-
готовчих заходів буде визначено 
остаточну дату, з якої територі-
альні підрозділи почнуть при-
ймати заяви з оформлення біо-
метричних документів, яка буде 
оприлюднена на офіційному 
веб-сайті ДМС України.

Право ●

Паспорт з чипом 
оформлять за 20 днів

У зв’язку із нестачею по-
тужності в енергосистемі 
України на Тернопільщині 
введено в дію графіки ава-
рійних вимкнень електрое-
нергії.

“За повідомленням головного 
диспетчера електроенергетичної 
системи України, 1 грудня було 
введено в дію графіки аварійних 
вимкнень ЛЕП (ГАВ) споживачів з 
I по V черги. Графіки  заздалегідь 
узгодженні з ОДА та Держенер-
гонаглядом, – повідомив голо-
вний інженер ВАТ “Тернопільо-
бленерго” Степан Бартків. – Гра-

фік введено на дві години, через 
дві години можливе вимкнення 
інших черг і відповідно будуть 
вимкнені інші споживачі”.

Введення графіків аварійних 
вимкнень у дію пов’язано із не-
стачею потужності в об’єднаній 
енергосистемі України, зумовле-
ною нестачею палива на тепло-
вих електростанціях та аварій-
ною зупинкою одного енерго-
блоку Запорізької АЕС потужніс-
тю 1 млн. кВт.

Відділ по роботі  
з громадськістю ВАТ 

“Тернопільобленерго”.

Введено в дію графіки 
аварійних вимкнень 

електроенергії

Суддя національної категорії Роман Єднаківський, головний редактор Тернопільської  
районної радіокомпанії “Джерело” Галина Юрса, завідувач сектору молоді та спорту  

Тернопільської РДА Василь Заторський, суддя національної категорії Станіслав Шиманський  
з переможцями волейбольного турніру на призи ТРР “Джерело”, приуроченому  

Дню працівників радіо, телебачення та зв’язку — командою с. Острів.
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Суспільство
Вітаємо! ●

Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”. 
Фото з архіву родин  
Дорош та Салабай.

Розповісти про рідну та доро-
гу людину, здавалося б, дуже 
просто. Адже знаєш про неї, 
якщо не все, то дуже багато. 
Але коли берешся за перо чи, 
як сьогодні, сідаєш за клавіа-
туру комп’ютера, відчуваєш, 
як непросто підібрати саме ті 
слова, які не збентежать душу 
близької людини, не вихлюп-
нуть на поверхню інтимне, по-
таємне, яке свято оберігаєть-
ся, та не призначене для 
всіх…

Надія Салабай (з дому Дорош) 
народилася 8 грудня 1964 року у 
Баворові. Дитячі роки пройшли на 
березі річки Гнізна біля старого 
млина. Друзями дівчинки були сіль-
ські хлопчаки, з якими купалася, 
лазила на шлюзи млина (якби ж то 
знали батьки!), грала у війну. Мож-
ливо, звідти і характер у Наді, у до-
брому розумінні, чоловічий. Змалку 
звикла все брати на свої тендітні 
плечі, за все відповідати сама.

Коли старший на рік брат Василь 
пішов до школи, йшла з ним та сі-
дала за парту. Вчителі, звичайно, 
ввічливо показували дитині на две-
рі. Надійка чемно виходила, сідала 
на шкільні сходи і чекала, поки за-
кінчиться урок, щоб на перерві, як 
мишка, забігти до класу. Дуже хоті-
ла вчитися. По-доброму заздрила 
школярам у формі та з портфелика-
ми. 

Роки навчання у Баворівській де-
сятирічці (1972-1982) промчали, як 
баскі коні. Дівчина була шкільною 
активісткою. Окрім того, що мала 
відмінні оцінки з усіх предметів від 
першого по випускний класи, їзди-
ла на предметні олімпіади та спор-
тивні змагання, добре стріляла, за-
ймала призові місця із спортивної 
гімнастики, легкої атлетики. Могла 
бути, як жартують її друзі, у бага-
тьох місцях одночасно.

Але найбільше любила Надя 
жнива. Вона поперемінно з братом 
Василем була помічником комбай-
нера (свого батька). Ще в шестиріч-
ному віці татусь вперше посадив її 
на польового “танка”. І ця любов до 
техніки, жнивування збереглась до 
дівочих літ, коли, навчаючись у вузі, 
складала екстерном іспити, щоб 
встигнути на жнива. Яке це було 
свято — збирати хліб! Опісля, чесно 
виконавши свій хліборобський 
обов’язок, справляли обжинки, за-
ймали передові місця, приймали 
вітання, нагороди. Але не це голо-
вне. Важливим був сам процес. 
Жнива – вінець хліборобської праці! 
Ці слова для Надії Салабай – не за-
тертий вислів, а стан душі, який не 
можна словами передати. Щоб  йо-
го відчути, треба самому сісти на 
комбайна, викосити неозорий лан 
збіжжя, забути про обід, почесті, 
бути дуже змученим і спраглим, а 
від того ще більш щасливим.

Як не втомлюється повторювати 
моя героїня, коли її запрошують на 
шкільні свята, у неї були дуже хоро-
ші педагоги — вчителі від Бога! То-
му Надія дуже хотіла і своє майбут-
нє пов’язати зі школою. Сталось 
так, що у педагогічний вуз був вели-
кий конкурс, а у Львівський зоове-
теринарний інститут була стовідсот-
кова ймовірність успіху, бо мала 
скерування з місцевого колгоспу. 
Послухавши поради мудрих батьків 
та добрих приятелів, вирішила ско-
ристатися з шансу отримати вищу 
освіту. Хоча у юній голівці снували 
далекоглядніші плани. Дівчина хоті-
ла таким чином віддати борг бать-
кам, які бачили її спеціалістом сіль-
ськогосподарської галузі, а ще мрі-
яла про аспірантуру, наукову робо-
ту, викладацьку працю. Хотіла реа-
лізувати себе як педагог.

І п’ять років у зооветеринарному 
згадуються як одна прекрасна мить. 
Насичене студентське життя, напо-
внене цікавими лекціями, захоплю-
ючими дослідами, поїздками. Ви-
кладачі пророкували Надії Дорош 
успішну наукову кар’єру. Після за-
кінчення інституту дівчині як найкра-
щій студентці запропонували про-
довжити навчання в аспірантурі, 
уже й тема для кандидатської робо-
ти була вибрана, проте його велич-

ність випадок, як часто це буває, 
зруйнував райдужні плани нанівець. 
Дівчина захворіла. Пройшла повну 
реабілітацію та на деякий час поли-
шила думки про науку. За направ-
ленням влаштувалася зоотехніком у 
місцевому колгоспі. Потім пішла 
працювати до школи, вела уроки 
трудового навчання, що приносило 
їй велике моральне задоволення. У 
той час у сільській місцевості не ви-
старчало вчителів. Тому Надія Ярос-
лавівна заміняла вчителів хімії, ні-
мецької мови, була організатором 
позакласної роботи. Так згуртува-
лась гарна команда у складі Наталії 
Гевко, Миколи Костика, Марії Ми-
ронівни та Марії Йосипівни Гевко. 
Ці люди з часом стали ядром усіх 

добрих починань у селі.
28 жовтня 1989 року — ще один 

пам’ятний день в житті Надії. Вона 
взяла шлюб зі своїм коханим Йоси-
пом Салабаєм. У щасливого по-
дружжя народився син Андрій. Та 
недовгим було просте жіноче щас-
тя. Через чотири з половиною роки 
чоловік трагічно загинув. Від горя 
не могла відійти довго. Великою 
розрадою був малолітній синочок. 
Якби не він, його підтримка, дитяче, 
але завжди вчасно сказане по-
дорослому розумне слово, напев-
не, каже, відійшла б невдовзі після 
чоловіка у засвіти. Через деякий час 
новий удар — передчасна смерть 
матері Емілії. Залишилася вдова, як 
сама про себе каже, без рук, ніг та 
голови. Тоді вперше помітила в се-
бе пасма сивого волосся. У цей час 
отримала запрошення від родичів  
з Франції погостювати з сином. 

Приваблива молода україночка 
Надя з гарненьким синочком дуже 
припали усім до душі. Родичі мріяли 

одружити Надю з таким же вродли-
вим французом та дати шанс зали-
шитися у цій країні — країні Едіт Пі-
аф, Шарля Ознавура, Мірей Матьє. 
Коли про ці “плани” довідалась са-
ма Надія, втекла з Франції до Укра-
їни. Про це і мови не могло бути. 
Адже до безтями любила свою, а не 
чужу, хоч і дуже гарну, країну. Не 
хотіла залишати з великою госпо-
даркою овдовілого батька та дорогу 
бабусю. Тому повернулась до Баво-
рова. Працювала у колгоспі бухгал-
тером, а коли господарства 
роз’єднали, перейшла до Застав’я. 

Знаючи беручку до усього до-
брого, хоч і важкого, Надію Сала-
бай, люди запропонували їй ви-
ставити свою кандидатуру на по-
саду Баворівського сільського го-
лови на виборах до місцевих рад у 
2002 році. Не дуже вірила в успіх, 
але в останню мить подала доку-
менти. Дуже здивувалась, що про-
йшла, що люди довірились їй, по-
рівняно молодій людині. Але, як 

говорять про неї, не одягнула ко-
рону начальниці, а взялась віддя-
чувати людям за довіру. З допо-
могою, як їх називає Надія Ярос-
лавівна, людей з великим і добрим 
серцем – підприємців Івана Мрич-
ка, Анатолія Бучинського, Наталії 
та Юрія Березовських, директора 
ПАП “Агрофірма “Медобори” Во-
лодимира Крупніцького, інших ме-
ценатів упорядкували місцевий 
дитячий садок, дільничну лікарню, 
школу, клуб, побудували будинок 
культури у Застав’ї, відремонтува-
ли шмат дороги, за що щиро за-
вдячують депутату Тернопільської 
обласної ради Володимиру Чуба-
тому. Важкими зусиллями вибива-
ли автобусні маршрути, особливо 
до Застав’я. Село ніби заново від-
родилось. Урочисто відзначали усі 
державні та релігійні свята. Про 
Баворів писали у цей час усі існу-
ючі обласні періодичні видання, 
говорили по радіо та показували 
по телебаченню. У планах Баво-
рівського сільського голови Надії 
Салабай були участь у всеукраїн-
ській та міжнародній програмах 
розвитку сіл, закладка парку від-
починку з каруселями та інше. На-
дія Салабай була сільським голо-
вою двох скликань.

А нині працює бухгалтером у 
фермерському господарстві “Бу-
чинський”. Бере активну участь у 
художній самодіяльності, громад-
ському житті села. Вона всюди, ка-
жуть про неї люди.

Інколи запитую себе і людей: 
“Звідки в цієї тендітної жінки стільки 
тепла і любові до всіх, звідки так 
багато сонцесяйної енергії?”. І якесь 
невідоме відчуття підказує: “Вона 
віддає себе людям до останку, не 
залишаючи для себе самої майже 
нічого”. Чи то доля така? Якби ж 
знати.

8 грудня цього року добрий друг 
нашої газети Надія Ярославівна  
Салабай відзначає ювілей. Редак-
ційні колективи “Подільського сло-
ва” та ТРР “Джерело” разом з щи-
рими вітаннями бажають цій чудовій 
жінці здоров’я, сімейного затишку, 
душевного спокою. Хай збудеться 
те, що не збулось, і добра доля по-
дарує ще багато щасливих літ!

Надія

Дитинство Надії Салабай (Дорош) пройшло  
у невгамовній хлоп’ячій компанії. 1970 рік.

Надія Салабай – завжди усміхнена,  
позитивна, життєрадісна!

Жіночий вокальний ансамбль з Баворова (мистецький керівник Михайло Зелений), активною учасни-
цею якого є Надія Салабай (третя зліва), бере участь у всіх урочистостях, які проводять у селі.

Колектив Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з 
ювілеєм праців-
ницю кухні Надію 
І в а н і в н у  
ГОРОШОК.

Хай Вам щасливо 

            стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий 

                         сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Педагогічний колектив  
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
початкових класів Надію Петрів-
ну БУРМАКУ, вчителя трудового 
навчання Євгена Євгеновича  
ГРИЦИШИНА.

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.

Педагогічний колектив  
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.  
щиро вітає з днем народження 
вчителя музики Марію  
Богданівну ЧАПИГУ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

Щиро і сердечно вітаємо  
з днем народження вчителя  
початкових класів Ігровицької 
ЗОШ І-ІІ ст. Надію Петрівну 
БУРМАКУ.

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 — учні 1 та 5 класів 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив Довжанківської  
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження сторожа Андрія  
Миколайовича ГРИНЧІЯ.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного і щирої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого комі-
тету Великоглибочецької сіль-
ської ради Євгена Євгеновича 
ГРИЦИШИНА.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив Великоглибочецької 
сільської ради щиро вітає з днем 
народження технічного працівни-
ка Галину Тарасівну ВАВРІВ.

Здорові будьте й радісні завжди,

Хай серце б’ється легко і натхненно,

Не знайте ні тривоги, ні біди

І будьте Богом Ви благословенні.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з ювілеєм вчителя-пенсіонера 
Євгенію Михайлівну ДЕНЕГУ.

Ми здоров’я зичимо Вам щиро,

Із небес — опіки, від людей — добра,

Радості й любові, злагоди і миру.

Хай цвіте на щастя золота пора!

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження добру і чуйну 
людину, прекрасну колегу — 
практичного психолога та  
соціального педагога Світлану 
Анатоліївну ПІГОВСЬКУ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить.

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.



Програма телепередачП‘ятниця, 5 грудня 2014 року

9 грудня
Понеділок 

10 грудня
ВіВторок

11 грудня
середа

12 грудня
ЧетВер

13 грудня
П’ятниця

14 грудня
субота

15 грудня
неділя

ут 1
06.00, 00.25 Вiд першої особи.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
        18.30, 21.00 Новини.
06.50, 07.25, 07.40, 08.25 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
08.45 Телемагазин.
09.35, 19.00 Про головне.
10.35 Х/ф “Схiдний вiтер з дощем”.
12.35 Д/ф “Варшава вчора i сьогоднi”.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Моя країна.
14.30 Хочу бути.
14.50 Як це?
15.10 Книга.ua.
15.45 Euronews.
15.55 Х/ф “Собака на iм`я Герцог”.
17.30 Д/ф “Палiтра. Жорж-Пьєр Сера”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 Д/ф “Ясмiна i Мухамед”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

канал «1+1»
06.45, 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 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Шiсть кадрiв”.
10.35 “Мiняю жiнку 9”.
12.00 “ТСН”.
12.20 “Хоробрi серця”.
14.20 “Шiсть кадрiв”.
14.45 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 
       пригоди Шурика”.
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 “Кухня”.
22.30 “Грошi”.
23.30 “Сказочная Русь”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Кохання трапляється”.

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 “Ти заплатиш за все”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Ти заплатиш за все”.
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 “Поверни мою любов”.
23.00 Т/с “Колиска над безоднею”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Етнографія і фольклор»
07.50 «Слід»
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 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Мій хлопець повернувся» 
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 «Сільський календар»
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. «Учні 36 ступені Шаоліня» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Надзвичайнi новини.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.15 Х/ф “Бермудський трикутник”.
12.05 Х/ф “Код да Вiнчi”.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Код да Вiнчi”.
15.35 Х/ф “Янголи i демони”.
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф “Янголи i демони”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Багрянi рiчки”. (2).

стб
06.20 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.00 “Зiркове життя. Зацькованi батьками”.
09.55 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
11.45 Х/ф “Наречена мого друга”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 14”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-Новини”.
19.05 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.30 “Детектор брехнi 6”.
23.55 “Один за всiх”.
01.05 Нiчний ефiр.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi 
        за привидами”.
07.00 Шоуманiя.
08.15 Ревiзор.
11.05 Пристрастi за Ревiзором.
12.35 Т/с “Молодята”.
16.00 Х/ф “Невловимi”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Стажери.
20.20 Т/с “Воронiни”.
21.25 Х/ф “Заслiплений бажаннями”.
23.20 Абзац!
00.15 Репортер.
00.25 Х/ф “Як я тепер люблю”. (2).

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, 13.50, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Вiдбиток любовi”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Лягавий-2”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Єлизавета: золоте столiття”. (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 “Фiнiст 
         Ясний С й Сокiл”.
13.10 Богиня шопiнгу.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
00.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”. (3).

ттб
8.00-10.00 “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 “Час змін”
16.45 “Словами малечі
          про цікаві речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Західний експрес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Моя улюблена робота”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “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 “Новини України”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
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.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.45 Утеодин з Майклом Щуром.
11.20 Х/ф “Мiсяць i озеро”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Хто в домi хазяїн?
14.05 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Моя країна.
14.35 Фольк-music.
16.00 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 “Августин Волошин”.
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, 07.45, 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 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Т/с “Кухня”.
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 “Кухня”.
22.30 “Територiя обману”.
23.35 “Мультибарбара”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Замерзла з Маямi”.

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 “Поверни мою любов”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Поверни мою любов”.
23.00 Т/с “Колиска над безоднею”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
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»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Загублений світ» 
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 Унікальна Україна
20.30 «Етнографія і фольклор»
21.00 Наші вітання
21.30 «Щоденник для батьків»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Високі частоти» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.45 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.35 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.15 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 Цивiльна оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Чужий район”.
23.20 Х/ф “Подвiйний удар”.

стб
05.45 “Вiкна-Новини”.
06.20 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.00 “Зiркове життя. Проклятi нагородами”.
10.00 Х/ф “Вiтер в обличчя”.
13.50 “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 2”.
22.00 “Вiкна-Новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.50 Х/ф “Вiтер в обличчя”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за 
         привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор.
11.15 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 Герої i коханцi.
20.50 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
22.55 Т/с “Воронiни”.
23.55 Абзац!
00.50 Репортер.
00.55 Х/ф “Стрибок”.

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”.
11.30 Х/ф “Золотоволоска”.
13.10 Богиня шопiнгу.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 Т/с “Американська 
        iсторiя жаху”. (3).

ттб
8.00-0.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Тема дня”
14.30 “Будьте здорові”
15.00 “Діловий ритм”
15.30 “Мій Шевченко”
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 “Кулінарія від Андрія”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “На часі”
22.00 “Вісті ТТБ”
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.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Перша шпальта.
11.00 Д/ф “Луїс Сепульведа”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20 Перша студiя.
13.45, 18.05 Час-Ч.
14.15 Казки Лiрника Сашка.
14.25 Моя країна.
14.40 Нотатки на глобусi.
14.55 Як ваше здоров`я?
15.50 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.
22.40 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, 07.45, 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 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Кухня”.
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 “Кухня”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Замiж на два днi”.

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 “Поверни мою любов”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Поверни мою любов”.
23.00 Т/с “Колиска над безоднею”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Унікальна Україна
08.00 «Етнографія і фольклор»
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»
13.10 Творчий вечір В.Дунця
14.00 Х.ф. «Світло в лісі» 
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 «Формула здоров’я»
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Акла» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.35 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.15 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 Україна. Код унiкальностi: Батальйон 14.
21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Чужий район”.
23.15 Х/ф “Вуличний боєць”. (2).
01.15 Голос Америки.

стб
06.15 “Все буде добре!”
08.00 “Все буде смачно!”
08.55 “Зiркове життя. Покаранi за роль”.
10.50 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
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”.
01.05 Нiчний ефiр.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
06.05 25-й кадр.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.20 Ревiзор.
11.10 Пристрастi за Ревiзором.
12.55 Т/с “Воронiни”.
15.50 Т/с “Молодiжка 2”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
20.30 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.10 Т/с “Воронiни”.
00.10 Абзац!
01.05 Репортер.
01.15 Х/ф “Пiдозрюваний”. (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, 20.50 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий-2”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. 
       “Порту” (Португалiя)
        “Шахтар” (Україна).
23.35 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 “Гензель i Гретель”.
13.10 Богиня шопiнгу.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00, 22.00 Розсмiши комiка.
17.00 Країна У.
18.00 Т/с “Свiтлофор”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Вiталька.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Американська iсторiя жаху”. (3).

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Тема дня”
14.30 “На часі”
15.00 “Зона ризику”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “А у нас кіно знімали”
16.30 “Енергоманія”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “7 природних чудес України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “Європа очима українця”
22.00 “Вісті ТТБ”
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 Подорожуй Литвою.
10.35 Концерт з Магдебурзького собору. 
11.55 Православний вiсник.
12.25 Бiатлон. Переслiдування (жiнки).
13.20 Фольк-music.
14.50 Подорожуй першим.
15.25 Бiатлон. Переслiдування (чоловiки).
16.25 Церемонiя нагородження 
       премiями європейської
        кiноакадемiї (EFA).
19.00 Перша студiя.
19.35 Д/ф “А. Сахаров”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Укол парасолькою”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “15 республiк”.
11.05 М/ф “Ескiмоска 2: 
        пригоди в Арктицi”.
11.10 М/ф “Маша i ведмiдь”.
12.00 “Iнспектор Фреймут”.
13.45 Т/с “Кухня”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.15 “Хоробрi серця”.
23.10 Х/ф “Армагедон”.

інтер
06.05 “Великий бокс. Олександр 
        Усик - Денi Вентер”.
06.55 “Великий бокс. Бiй за
          участю Олександра Спiрко”.
08.00 “Вдалий проект”.
08.35 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
11.00 Т/с “Будинок бiля великої рiки”.
15.55 Т/с “Легковажна жiнка”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Легковажна жiнка”.
23.15 Х/ф “Перевiрка на любов”. (2).
01.15 Х/ф “Таємничий острiв”.

TV-4
06.00 Х.ф. «Відставної кози барабанщик» 
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. «Співоче деревце» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я»
15.30 «Про нас»
16.00 «Щоденник для батьків»
16.30 «Слідства. інфо»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Як судились колись в Україні»
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. «Сяюча молодь» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
05.55 Х/ф “Подвiйний удар”.
07.45 Анекдоти по-українськи.
08.35 Зiрка YouTube.
09.50 Крiт.
10.45 Т/с “Чужий район”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Трон. Спадщина”.
23.00 Х/ф “Петля часу”. (2).
01.15 Х/ф “Пiдстава”. (2).

стб
05.55 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
07.10 Х/ф “Максим Перепелиця”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
11.05 “МастерШеф 4”.
15.15 “Х-Фактор 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 14”.
21.10 “Один за всiх”.
22.20 “Вiкна-Новини”. Спецрепортаж.
23.25 Х/ф “Чудес не буває”.

новий канал
05.50 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.00 Зона ночi.
06.50 25-й кадр.
08.10 Х/ф “Робосапiєн”.
09.55 М/с “Дракони: 
        Вершники Йолопа”.
10.55 М/ф “Монстри на канiкулах”.
12.45 Х/ф “Таймлесс. Рубiнова книга”.
15.10 Х/ф “Красуня i Чудовисько”.
17.40 Х/ф “Гарi Поттер i 
        фiлософський камiнь”.
20.40 Х/ф “Гарi Поттер i таємна кiмната”.
00.05 Х/ф “Хатина в лiсi”. (3).

канал “україна”
06.40 Подiї.
07.20 Таємницi зiрок.
09.15 Т/с “Чужа жiнка”.
13.10 Т/с “Всi скарби свiту”.
19.00 Подiї тижня з О. Панютою.
20.00 Т/с “Всi скарби свiту”.
22.00 Т/с “Слiд”.
23.30 Великий футбол.

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.50 М/ф “Барбi:
         академiя принцес”.
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!”
10.35 М/с “Бiлка та Стрiлка.
        Пустотлива сiмейка”.
12.30 Х/ф “Король Дроздобород”.
13.35 Х/ф “Вуличнi танцi-2”.
15.15 М/ф “Стюарт Литтл-2”.
16.35 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
22.00 Вiталька.
00.00 Х/ф “Сорокаоднорiчний 
         незайманий”. (3).

ттб
8.00-10.00 “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 “Допомагає
         служба зайнятості”
16.30 “Вінтаж”
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 “Професійні ігри”
19.25 Музей “Чорнобиль”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Смак життя”
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.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 Слiдство. Iнфо.
11.00 Д/ф “Ясмiна i Мухамед”.
11.55 Д/ф “Футбол art”.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Школа Мерi Поппiнс.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Моя країна.
14.30 Свiтло.
15.00 Надвечiр`я...
15.55 Euronews.
16.10 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.55 Чоловiчий клуб.
17.30 Д/ф “Палiтра. Тулуз-Лотрек”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.40 Шустер Live. Буднi.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 Д/ф “Августин Волошин”.
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, 07.45, 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 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Кухня”.
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 “Кухня”.
22.30 “Право на владу”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Легка поведiнка”.

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 “Поверни мою любов”.
11.50 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Поверни мою любов”.
23.00 Т/с “Колиска над безоднею”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
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 Про кіно
12.30 Культура і мистецтво
13.10 Творчий вечір В.Дунця
14.00 Х.ф. «Людина з півдня» 
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 «Слідства. Інфо»
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом
21.00 Наші вітання
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Викрасти поліцейського» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.35 Т/с “Брат за брата”.
12.45 Факти. Ранок.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.15 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 “Максимальний ризик”. (2).
01.15 Голос Америки.

стб
05.50 “Вiкна-Новини”.
06.25 “Все буде добре!”
08.10 “Все буде смачно!”
09.05 “Зiркове життя. Дiти, погубленi 
         талантом”.
10.05 Х/ф “Спокутування”.
11.55 Х/ф “П`ять рокiв i один день”.
13.50 “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 “Спокутування”.

новий канал
05.57 М/с “Справжнi мисливцi за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Шоуманiя.
08.25 Ревiзор.
11.10 Пристрастi за Ревiзором.
12.45 Т/с “Щасливi разом”.
16.05 Т/с “Молодiжка 2”.
17.10 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Герої i коханцi.
20.30 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.00 Т/с “Воронiни”.
00.00 Абзац!
00.55 Репортер.
01.05 Х/ф “Пастка”. (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, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Руда”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА. 
       “Стяуа” (Румунiя)  “Динамо” (Україна).
00.00 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 “Король Дроздобород”.
13.10 Моду народу.
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
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Тема дня”
14.30 “Європа очима українця”
15.00 “Інновації”
15.15 “Просто неба”
15.45 “Надія є”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Живі сторінки”
16.45 “Іноземна для дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Шевченків край”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Новини України”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
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.
08.45 Телемагазин.
09.40, 19.00 Про головне.
10.15 “Схеми” з Н. Седлецькою.
11.00 Д/ф “Августин Волошин”.
11.55 Театральнi сезони.
12.30, 13.15 Бiатлон. Спринт (жiнки).
13.50 Час-Ч.
14.20 Вiра. Надiя. Любов.
15.10 Euronews.
15.25 Бiатлон. Спринт (чоловiки).
17.10 Музичне турне.
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, 07.45, 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 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
09.40 “Чотири весiлля”.
10.55 Т/с “Кухня”.
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”.
22.55 “Свiтське життя”.
00.00 Х/ф “Дiм Гемiнгвей”.

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 “Поверни мою любов”.
11.45 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
16.40 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 “Щастя з пробiрки”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Х/ф “Перевiрка на любов”. (2).
22.30 “Чорне дзеркало”.
00.50 Т/с “Паралельне життя”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства. Інфо»
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом 
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. «Все, чого вона хотіла» 
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 «Сільський календар»
20.40 «Як судились колись в Україні»
21.00 Наші вітання 
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Спокута» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.35 Т/с “Лiтєйний”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Зiрка YouTube.
10.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
15.45 Факти. День.
16.10 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Крiт.
21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Чужий район”.
23.20 Х/ф “Колонiя”. (2).
01.10 Х/ф “Максимальний ризик”. (2).

стб
05.45 Х/ф “Привiт вiд Чарлi-Сурмача”.
07.05 Х/ф “П`ять рокiв i один день”.
09.00 Х/ф “Подаруй менi життя”.
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.
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 “Красуня i Чудовисько”.
21.15 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка 2”.
23.20 Герої i коханцi.

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 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Нова сукня Корольової”.
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 “Осляча
         шкура”.
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 Х/ф “Будинок 
         Великої Матусi”.
22.00 Х/ф “Велике весiлля”. (2).
00.00 Т/с “Американська
          iсторiя жаху”. (3).

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Тема дня”
14.30 “Захисник Вітчизни -
         рятувальник”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Бджілка”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Слово має
        народний депутат”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Довженківськими 
         стежками”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “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 “Новини України”
21.30 “На часі”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

ут 1
06.05 Вiд першої особи.
06.30 На слуху.
06.45 Пiдсумки.
07.00 Шустер-LIVE.
11.10 Подорожуй першим.
11.35 Зроблено в Європi.
11.55 Бiатлон. Естафета (жiнки).
13.50 Свiтло.
14.25 Хочу бути.
14.40 Нотатки на глобусi. Бейрут.
15.25 Бiатлон. Естафета (чоловiки).
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 “Проїзний квиток”.
14.30 “Вечiрнiй Київ”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал”.
23.20 “Що? Де? Коли?”
00.35 Х/ф “Крутi хлопцi”.

інтер
05.55 Х/ф “Трактир на П`ятницькiй”.
07.20 “Школа доктора 
       Комаровського. 
      Невiдкладна допомога”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.35 Д/ф “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “Кавказька полонянка,
         або Новi пригоди Шурика”.
11.35 Т/с “Будинок бiля великої рiки”.
15.30 Т/с “Легковажна жiнка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Легковажна жiнка”.
22.10 “Великий бокс на Iнтерi. 
         Олександр Усик - Денi Вентер”.
23.10 “Великий бокс на Iнтерi.
        Бiй за участю Олександра Спiрко”.
00.10 Х/ф “Сталевий метелик”.

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Відставної кози барабанщик» 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом
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. «Знайдеш друга –
         придбаєш скарб» 
14.30 «Щоденник для батьків»
15.00 Х.ф. «Співоче деревце» 
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 Ювілейний концерт гурту 
         «Орфей»
22.40 Х.ф. «Вічна північ» 
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.55 Факти.
06.30 Дача.
06.55 Х/ф “Еволюцiя”.
08.50 Україна. Код унiкальностi:
        Батальйон 14.
09.45 Дiстало!
10.45 Цивiльна оборона.
11.45 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Наркомiвський обоз”.
17.00 Т/с “Смертельна сутичка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Смертельна сутичка”.
22.10 Х/ф “Подвiйний КОПець”.
00.10 Х/ф “Пiдстава”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Мiмiно”.
07.55 “Караоке на Майданi”.
08.55 “Все буде смачно!”
10.45 Х/ф “Максим Перепелиця”.
12.40 “Танцюють всi! 7”.
15.50 “Зваженi i щасливi 4”.
19.00 “Х-Фактор 5”.
21.15 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
22.25 “Х-Фактор 5. Пiдсумки 
         голосування”.
23.35 “Детектор брехнi 6”.
00.50 Нiчний ефiр.

новий канал
06.15 25-й кадр.
07.25 Ревiзор.
09.30 Стажери.
10.50 Герої i коханцi.
12.30 Хто зверху? 3.
18.45 М/ф “Монстри на канiкулах”.
20.40 Х/ф “Гарi Поттер
         i фiлософський камiнь”.
23.50 Стенд Ап Шоу.
00.50 Х/ф “Випробування весiллям”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль-5”.
10.00 Один за сто годин.
11.10 Х/ф “Снiгуронька для 
        дорослого сина”.
13.00 Т/с “Чужа жiнка”.
17.15 Т/с “Всi скарби свiту”.
22.00 Х/ф “Мiнливостi любовi”.

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Оленцеро i Чаргодинник”.
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!”
10.40 М/ф “Цирк! Цирк! Цирк!”
12.10 Х/ф “Там, на
          невiдомих стежках”.
13.35 Дайош молодьож!
15.00 Х/ф “Вуличнi танцi-2”.
16.40 М/ф “Стюарт Литтл-2”.
18.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi”.
20.00 Панянка-селянка.
22.00 Вiталька.
00.00 Х/ф “Велике весiлля”. (2).

ттб
8.00-10.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Актуально”
14.15 “Гра долі”
14.30 “Пісні нашого краю”
14.45 “Після школи”
15.00 “На часі”
15.30 “Допомагає служба
         зайнятості”
15.45 “Думки вголос”
16.00 “ПрофStyle ”
16.15 “Чудесний канал”
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 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Чернігівщина в житті
           славетних”
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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Видання Байковецької сільської ради №12 (35)

Байківці
і байківчани

Юлія ТУРЧМАНОВИЧ,  
голова Молодіжного комітету 

при Байковецькій  
сільській раді. 

Понад сотня байківчан взя-
ли участь у Марші Гідності, 
який відбувся у селі 23 лис-
топада. Захід приурочили 
річниці Революції Гідності 
та пам’яті жертв Голодомо-
ру 1932-33 рр. 

Організатор заходу – Молодіж-
ний комітет при Байковецькій 
сільській раді, Молодіжна спіль-
нота “БУМ”. Спільними зусилля-
ми впродовж довгих дискусій та 
обговорень було складено про-
граму проведення заходу та об-
рано ведучих. Марш Гідності у 
Байківцях розпочався із молитви 
в парафіяльному храмі Преподо-
бної Параскеви, яку провів  
о. Віталій  Дзюба. Згодом присут-
ні вирушили урочистою ходою до 
Каплиці Матері Божої Неустанної 
Помочі (більш знаної, як Костел 
на вулиці Січових Стрільців).  
Байківчани тримали в руках пала-
ючі свічки як символ єдності і со-
лідарності українського народу.

Під час ходи ведучі зачитува-
ли короткі відомості про Голо-
домор, як геноцид українського 
народу, спільно молилися “Отче 
наш”, співали патріотичні пісні. 
Наступна зупинка відбулася біля 
символічної могили вояків УСС, 
під час якої присутні молилися 
за Небесну Сотню, всіх, хто від-
дав життя за волю українського 
народу. Третя, завершальна час-
тина Маршу Гідності відбулася 
біля пам’ятної стели “365 років  
с. Байківці”. 

Перед громадою того дня ви-
ступив Байковецький сільський 

голова Анатолій Кулик. Він ви-
словив вдячність всім, хто не-
байдужий до долі України та 
свого народу, хто кладе на ві-
втар своє життя так, як це зро-
били ті, хто загинув у часі Голо-
домору 1932-33 років, Революції 
Гідності та під час АТО на Сході 
України. Отець Віталій Дзюба, 
звертаючись до присутніх, наго-
лосив на важливості молитви за 
мир та спокій в Україні.

Всі тексти, що були зачитані 

під час Маршу Гідності у Байків-
цях, уклала молодь нашого се-
ла. Вони розповіли присутнім 
про актуальні для України події 
так, як вони їх бачать самостій-
но. Байківчанин Сергій Барбе-
ничук прочитав під час ходи 
авторські патріотичні вірші, які 
нікого не залишили байдужим.  

Біля пам’ятної стели “365 
років с. Байківці” під звуки пісні 
“Розійдіться тумани” молодь 
села виклала символічний три-

зуб із запалених свічок, які 
учасники акції несли впродовж 
урочистої ходи. Після спільного 
виконання Державного гімну 
України всі розійшлися по до-
мівках, тільки свічки палахкоті-
ли у величному гербі України, 
немов хотіли розігнати непро-
глядну темряву, що окутала 
Україну.

Більше фото дивіться на 
сторінці “Байківці і байківча-
ни” у соцмережі Facebook.

Марш Гідності – ініціатива молоді

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, парох с. Байківці о. Віталій Дзюба, сільська молодь біля пам’ятної стели  
“365 років с. Байківці” виклали символічний тризуб із запалених свічок, які учасники акції несли впродовж Маршу Гідності. 

Під час Маршу Гідності у Байківцях, 23 листопада 2014 року.

6 грудня 2014 року об 11 
год. у приміщенні Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. відбудеться благо-
дійний ярмарок та урочистий 
концерт “На цій землі нас не 
здолати” на підтримку сил АТО. 
Виручені кошти будуть спрямо-
вані байківчанам, які перебува-
ють у зоні антитерористичної 
операції на Сході України.

Щиросердечно 
вітаємо з днем 
народження ви-
хователя дитячо-
го садка “Мете-
лик” с. Байківці 
Олену Василівну 
ОНИШКО.

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. 

З повагою – колектив 
дитячого садка “Метелик”  

с. Байківці.
 

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження депутата Байковець-
кої сільської ради Володимира 
Ярославовича ЛУЦІВА.

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 
Байковецької сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя трудового на-
вчання Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Михайла Богдановича  
ЦІЦЬКОГО.

Бажаємо щастя i достатку, 

В житті — лиш злагоди й порядку,

В роботі – успіху й терпіння, 

У справах – вічного горіння.

З повагою –  педагогічний   
колектив 

Байковецької 
 ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. висловлює щиру вдячність 
мамі учениці Ірині ДАНИЛЕЦЬ 
за спонсорську допомогу під час 
купівлі сценічного костюма Діда 
Мороза для школи.

Бажаємо здоров’я міцного – 

без нього не милі жодні діла,

В здоров’ї – багатство і радість, 

і більшого щастя нема!

Всього, що прекрасне є у житті,

Від щирого серця бажаємо всі.

Вітаємо! ●

Наша 
сторінка

https://www.
facebook.com/pages/
Байківці-і-байківчани
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7 грудня – День місцевого самоврядування

Володимир Атаманчук – інспектор 
Байковецької сільської ради. У компе-
тенції Володимира Миколайовича – вжит-
тя заходів щодо організації комплексної 
забудови села відповідно до генерально-
го плану населеного пункту с. Байківці, 
участь у вирішенні земельних суперечок, 
контроль за використанням земельних ді-
лянок відповідно до їх цільового призна-
чення та меж земельних ділянок на тери-
торії Байковецької сільської ради. “Важ-
ливим у роботі інспектора сільської ради 
є дотримання Закону України про місто-
будівну діяльність у частині укладення до-
говорів забудовниками з органами місце-
вого самоврядування та сплати пайової 
участі у створенні і розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструкту-
ри, – зазначив Володимир Атаманчук. – У 
Байковецькій сільській раді одноразова 
сплата визначена у розмірі 3% від кошто-
рисної вартості будівництва (якщо  
йдеться про будинок більше 300 кв. м), нежитлова забудова – 8%”.

Серед проблемних питань у роботі інспектора, каже Володимир Миколайович, є 
відсутність чітких механізмів українського законодавства щодо можливості контролю 
за веденням будівництва, для укладання договорів про пайову участь. “Наразі очіку-
ємо на зміни в законодавстві України у сфері містобудування, оскільки виконання 
Закону України “Про містобудівну діяльність” покладено на сумлінність громадян, а 
покарання за невиконання у вітчизняному законодавстві не передбачено, – сказав 
Володимир Миколайович. – Цим і користується більшість забудовників, внаслідок 
чого бюджет не отримує певної суми коштів, а це – гроші для будівництва доріг, вста-
новлення комунікацій, дитячих майданчиків тощо. Механізмів для контролю у нас  
обмаль. Хоча варто відзначити, що деякі зрушення у цьому питанні є і постійний діа-
лог з забудовниками дає певні результати”.

Про фінансовий стан справ Бай-
ковецької сільської ради нашому 
кореспонденту розповів головний 
бухгалтер Андрій Курочка. “Пла-
нові надходження у бюджет Байко-
вецької сільської ради надходять 
справно, – зазначив Андрій Романо-
вич. – Станом на 30 листопада ц. р. 
виконано 103 % надходжень – 6 
млн. 567 тис. 690 грн.  
(запланованою була сума у розмірі 
6 млн. 358 тис. 689 грн.).  

Це відбулося в основному за ра-
хунок відрахувань з податку з дохо-
дів найманих працівників (близько 
80% надходжень), земельного по-
датку та орендної плати. За слова-
ми Андрія Курочки наразі найбільше 
уваги Байковецька сільська рада 
спрямовує на видаткову частину 
бюджету – фінансування проектів 
щодо електрифікації та газифікації 
нових мікрорайонів с. Байківці, здій-
снення соціальних виплат.

Вчинення нотаріальних дій у Байко-
вецькій сільській раді здійснює секретар 
Галина Гелей. За словами Галини Воло-
димирівни, цьогоріч у селі значно зросла 
кількість багатодітних сімей, та й загалом 
кількість населення збільшилася до 1957 
осіб, оскільки в цьому році в експлуатацію 
введено два нових багатоповерхових бу-
динки по вул. Корольова, №5 і №3. У 2014 
році зареєстровано шість шлюбів. 

15 листопада 2014 року Президент 
України Петро Порошенко підписав закон, 
що спрощує процедуру оформлення спад-
щини і реєстрації прав громадян на успад-
коване ними нерухоме майно, насампе-
ред, у сільській місцевості. “Поки що цей 
закон не вступив у практичне застосуван-
ня, — прокоментувала повідомлення Гали-
на Гелей. — Швидше за все, цим займати-
муться кваліфіковані нотаріуси, які при-
йдуть працювати у сільські, селищні ради 
на нові вакантні місця. Це спростить 
оформлення документів спадщини у тому, 

що громадянам не потрібно буде їхати для цього у місто, оформити документи можна 
буде за місцем проживання”. Крім того, цей закон скасовує обов’язкове проведення оцін-
ки майна і встановлює нульову ставку оподаткування у випадку оформлення спадку від 
найближчих родичів.

— Настрій напередодні професійного свята такий, що не до святкувань, — поділилася 
Галина Володимирівна. — Найбільше хочеться, щоб якомога швидше закінчилася війна, не 
калічили і не вбивали людей. 

Непроста робота і в начальника військо-
облікового столу Байковецької сільської ради 
Віри Чупило. “Зараз найскладніше виконувати за-
вдання сповіщення військовозобов’язаних осіб про 
виклик у Тернопільський об’єднаний військовий ко-
місаріат, — зазначила Віра Миколаївна. — Вручити 
повістку стало практично неможливим. Наче всі на-
зиваємо себе затятими патріотами, але, очевидно, 
це лише слова. Одиниці тепер чесно приймають 
повістку і виконують конституційний обов’язок. До 
слова, повістка не означає одночасний призов до 
війська, спочатку це просто уточнення облікових 
даних і проходження медичної комісії”. 

За словами Віри Чупило, на початок січня 2014 
року на території Байковецької сільської ради було 
590 приватних будинків. За три квартали 2014 року 
додалося ще 23 приватних будинки. “1 січня 2014 
року у Байковецькій сільській раді було зареєстро-
вано 1807 осіб (станом на листопад ц. р. 1957 жи-
телів), на початку 2013 р. було 1722 мешканці, — 
провела порівняльну характеристику Віра Микола-
ївна. — Ці цифри висвітлюють картину офіційно 
зареєстрованого населення. Хоча у Байківцях значно більше жителів”. А це, в свою 
чергу, негативно впливає на фінансове становище сільської ради. “У державну бю-
джетну формулу, згідно з якою відбувається вилучення коштів з Байковецької  
сільської ради до бюджетів вищого рівня, одним з показників закладено кількість на-
селення. Чим більше мешканців – менша сума вилучення”, — зазначила Віра Чупило.  

У компетенції землевпорядника Байковецької сільської ради Ольги Чорномаз 
– видача рішень, довідок для виготовлення документації щодо передачі земельних 
ділянок у власність та переоформлення земельних ділянок згідно зі спадщиною. “За-
раз працюємо над інвентаризацією земель сільської ради, оформленням документів 
на землі комунальної власності, — зазначила Ольга Михайлівна. — Постійно проводи-
мо роботу з орендарями та власниками земельних ділянок щодо приведення доку-
ментів на землю у відповідність до чинного законодавства України. Тобто, вносимо 
зміни в діючі договори оренди в частині встановлення орендної плати згідно з новою 
грошовою оцінкою земель Байковецької сільської ради, вносимо зміни у Державний 
реєстр інформації про земельні ділянки за державними актами старого зразка.

З нагоди професійного свята працівників органів місцевого самоврядування ми поспілкувалися  
з представниками Байковецької сільської ради, які розповіли про особливості своєї праці

З Днем місцевого самоврядування!
День місцевого самоврядування підкреслює вагомість  

інституту самоврядності — ознаки демократичного сус-
пільства. Саме через органи самоврядування громадяни 
реалізують своє право брати участь у вирішенні питань 
місцевого значення, відстоювати інтереси своєї територі-
альної громади.

Нехай цей день додасть усім натхнення і наполегливості 
у справі розвитку місцевих громад, відродження населених 
пунктів Тернопільського району, зміцнення авторитету  
України в європейській спільноті, у всьому демократичному 
світі!

З повагою – голова Тернопільського обласного 
відділення Асоціації сільських і селищних рад, 

Байковецький сільський голова Анатолій КУЛИК.

Добрі справи ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

3 грудня у залі засідань 
Байковецької сільської ра-
ди відзначили Міжнародний 
день інвалідів. 

Участь у зібранні взяли ди-
ректор територіального центру 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Тернопільського району Надія 
Бойко, завідуюча відділенням 
соціальної допомоги вдома те-
риторіального центру соціаль-
ного обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тетяна  
Сеник, завідуюча відділенням 
соціально-побутової адаптації 

ТЦСОТР Марія Давидова.
Піклування про соціально не-

захищених людей – пріоритет у 
повсякденній роботі Байковець-
кого сільського голови Анатолія 
Кулика. У виступі перед людьми 
з особливими потребами Анато-
лій Романович зазначив, що  
міжнародна спільнота, прогре-
сивне людство, відзначаючи що-
року 3 грудня Міжнародний день 
інвалідів, засвідчує: громадяни з 
обмеженими можливостями 
здоров’я потребують особливої 
уваги. “Ставлення до інвалідів 
визначає ступінь цивілізованості 
суспільства”, — сказав Анатолій 
Кулик. 

Продовження на 9 стор.

Озброївшись 
щирими та 

добрими намірами

Учасники зібрання з нагоди Міжнародного дня інвалідів  
у залі засідань Байковецької сільської ради, 3 грудня 2014 року.
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В і д н е д а в н а 
обов’язки завідую-
чої дитячим садком 
“ М е т е л и к ”  
с. Байківці (на час 
декретної відпустки 
Оксани Ярославів-
ни Шулик) виконує  
Олена Любомирів-
на Паращук. Ми за-
просили Олену Лю-
бомирівну поділи-
тися з читачами ви-
дання “Байківці і 
байківчани”, як їй 
ведеться у новому 
професійному амп-
луа. 

— Олено Любоми-
рівно, розкажіть, будь 
ласка, нашим читачам 
про себе.

— Народилася у Бай-
ківцях 13 серпня 1994 р. 
У сім’ї я наймолодша. 
Мама Ольга Паращук – 
повар у нашому дитячо-
му садочку. Тато Любо-
мир працює на Терно-
пільському радіозаводі 
“Оріон”, він – депутат 
Байковецької сільської 
ради. Старший брат Ва-
силь у 2012 році закін-
чив навчання на 
і н ж е н е р н о -
педагогічному факульте-
ті ТНПУ ім. В. Гнатюка. Я 
закінчила Байковецьку 
ЗОШ І-ІІ ст. 2009 року 
стала студенткою Кременецько-
го педагогічного коледжу Креме-
нецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту ім. Т. Г. 
Шевченка, навчалася на держав-
ній формі навчання за спеціаль-
ністю “Дошкільна освіта”. У 2013 
році здобула диплом молодшого 
спеціаліста за професією “Вихо-
ватель ДНЗ та вчитель англій-
ської мови в ДНЗ”. У тому ж році 
в липні успішно склала вступні  
іспити на заочну форму навчання 
до КОГПА ім. Т. Г. Шевченка, за-
раз продовжую здобувати вищу 
освіту на четвертому курсі, на-
ступного року – захист наукового 
статусу магістра.

— Нещодавно Вас призна-
чено виконуючою обов’язків 
завідуючої дитячим садком 
“Метелик” с. Байківці. З чого 
почали роботу?

— Навчаючись на 4 курсі в ко-
леджі, я паралельно почала пра-
цювати в дитсадку “Метелик” у 
Байківцях. Тому перейшла на ін-
дивідуальну форму навчання. 
Вперше почала працювати з ді-
тьми, як вихователь молодшої 
групи, у 17 років. Спочатку було 

важко, хвилювалася. Втім, зараз 
впевнено можу стверджувати, 
що задоволена вибором профе-
сії. Люблю свою роботу, дітей, 
комфортно з колегами, із вели-
ким задоволенням щодня прихо-
жу до дитячого садочка. 
Обов’язки завідуючої виконую 
три тижні, але це тільки на час 
відпустки Оксани Ярославівни 
Шулик.  

— Які проблеми вбачаєте у 
дошкільній освіті? 

— Вада вітчизняної дошкільної 
освіти у тому, що для дошкільнят 
діє заважка програма навчання. 
Я б її дещо спростила, скоротив-
ши навантаження, водночас до-
давши більше пізнавально-
розвивальних ігор, як це успішно 
практикується у країнах Європи. 

— Який режим дня у друзів 
“Метелика”?

— Ранкова гімнастика, сніда-
нок, розвивальні заняття з пере-
рвами по 15-20 хв., прогулянка, 
обід, денний сон, вечеря, вечірні 
заняття. Коли світловий день був 
довшим, у “Метелику” була ще 
одна прогулянка на свіжому пові-
трі.

— Кого в садочку більше: 

хлопчиків чи дівчаток?
— Наразі хлопчиків 

більше.
— Як люблять прово-

дити час сучасні діти? 
Що їх цікавить?

— Як і діти всіх часів, 
друзі “Метелика” люблять 
гратися. Маленькі байків-
чани особливо прихильні 
до занять з музики, малю-
вання, ліплення. 

— Розкажіть, будь 
ласка, про свій колек-
тив.

— Колектив у нас згур-
тований, товариський, за-
вжди один одного підтри-
муємо. У молодшій групі 
“Сонечко” з 15 дошкільня-
тами працюють виховате-
лі Олена Василівна Ониш-
ко, Христина Василівна 
Борсук та помічник вихо-
вателя Галина Ярославів-
на Борсук. З Христиною 
Василівною ми товаришу-
ємо з дитинства, разом 
вчилися у коледжі, спіль-
но знімали квартиру в сту-
дентські роки у Кременці. 
У старшій групі “Ромашка” 
навчається 17 дітей, їхні 
вихователі – Галина Пе-
трівна Петришин, поміч-
ник вихователя Світлана 
Іванівна Томашевська і я. 

Корисні, смачні обіди для 
вихованців “Метелика” го-
тує моя мама. Дітки обо-
жнюють заняття музикою з 

нашим музичним керівником 
Світланою Володимирівною Гу-
сак. Перші знання про іноземні 
мови дошкільнята-байківчани 
отримують від професіонала – 
вчителя англійської мови Зоряни 
Романівни Гуменної. Дружний і 
професійний колектив дитячого 
садка “Метелик” — це, безумов-
но, заслуга нашої завідуючої 
Оксани Ярославівни Шулик. З 
колективом “Метелика” ми — як 
одна велика сім’я, незважаючи 
на те, що в кожного вдома своя 
родина.

— Як плануєте провести у 
“Метелику” заходи з нагоди 
новорічних свят?

— 18 грудня в садочку відбу-
дуться традиційні урочистості до 
Дня святого Миколая за участю 
місцевого пароха о. Віталія Дзю-
би та Байковецького сільського 
голови Анатолія Кулика. До 30 
грудня запланований “Новоріч-
ний ранок”, втім, з конкретною 
датою ще не визначилися. 

— Дякую за цікаву розмову, 
Олено Любомирівно! Хай  
щастить!

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Олена Паращук:  
“Маленькі байківчани особливо 
прихильні до занять з музики” 

Байківчанка Олена Паращук — в.о. завідуючої 
дитсадком, вихователь старшої групи  
“Ромашка” ДНЗ “Метелик” с. Байківці.

Продовження.
Початок на 8 стор.
На жаль, за роки незалежності 

України державна політика сто-
совно людей з обмеженими фі-
зичними можливостями не зазна-
ла кардинальних змін. Принцип 
соціального захисту інвалідів по-
лягає у створенні належних умов 
та рівних можливостей для реалі-
зації життєвих потреб, здібностей, 
творчого потенціалу кожного.

Того дня учні Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. подарували учасни-
кам урочистостей концертну про-
граму. Цим вони довели, що 
будь-яку проблему можна подо-
лати, озброївшись посмішкою та 
добрими намірами. На завер-
шення свята кожному інваліду І 
та ІІ групи, дитині-інваліду, які 
проживають на території Байко-
вецької сільської ради, а таких у 
Байківцях нині 41 особа, вручили 
грошові винагороди у розмірі 
100 гривень. І хоч сума не така 
вже й значна, проте, безсумнів-

но, подібний вчинок місцевої 
влади додав краплинку добра і 
віри тим, хто, можливо, найбіль-
ше цього потребує. Адже, як за-

значила ведуча зустрічі, художній 
керівник БК с. Байківці Марія  
Вацик, людина живе, щоб зали-
шити сліди добра. 

Добрі справи ●

Озброївшись щирими  
та добрими намірами

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик вручає грошову 
допомогу байківчанам з нагоди Міжнародного дня інвалідів.

Короткими і стри-
маними були  
відповіді  мого   
співрозмовника – 
учасника антитеро-
ристичної операції 
на Сході України, 
байківчанина Мико-
ли Ференца. Поміт-
но, йому не хочеть-
ся згадувати про 
досвід війни, якого 
достатньо, аби зна-
ти реальну ціну 
Батьківщини, свого 
життя, щастя пере-
бувати поруч з рід-
ними. Пропонуємо 
увазі читачів деякі 
деталі розмови з  
М и к о л о ю  
Ференцом.

— Миколо, розка-
жіть, будь ласка, про 
Ваш перебування у 
зоні АТО.

— У зоні АТО пере-
бував з 18 вересня до 
19 листопада ц. р. у 
складі 24 механізованої 
бригади. Спочатку виконував 
військовий обов’язок у с. Ми-
хайлівка біля селища Новоайдар 
Луганської області. Через майже 
два тижні нас спрямували ближ-
че до м. Щастя Новоайдарів-
ського району. Згодом пере-
йшли на блокпости у села Оріхо-
ве, Трьохізбенка, Кримське в 
Луганській області. Останній 
пункт – біля Лисичанська на Лу-
ганщині. Працював оператором-
навідником бойової машини пі-
хоти. 

— В яких умовах Ви жили?
— Переважно у бліндажах – 

викопана в землі глибока яма 
розміром 3х5 метрів, накрита 
дерев’яними брусами. Щоб зі-
грітися, запалювали буржуйку. 

— Зараз усіх найбільше 
турбує питання “Коли закін-
читься війна?”. У Вас є відпо-
відь?

— На жаль, ні. Комусь вигідно 
якнайдовше утримувати дестабі-
лізацію в Україні. Найперше – 
президенту Росії Володимиру 
Путіну. Та й наше керівництво 
вищого рівня неохоче поспішає 
закінчити з війною. 

— Якими засобами воює 
українське військо?

— Кількісно зброї вистачає, 
однак вона старого покоління – 
БМП, приміром, кінця 1960-их – 
початку 70-х років випуску, авто-
мати не були у використанні, 
але теж з 80-90-их рр. 

— А військових вистачає?
— Достатньо, щоб втримати 

противника. Бракує порядного і 
компетентного військового ке-
рівництва – це думка багатьох 
бійців. Погана організація ве-
дення військових дій зводить на-
шу перемогу нанівець. 

— Часто доводиться чути, 
що інформація у провідних 
українських ЗМІ щодо висвіт-
лення фактів АТО неправдива 
або невичерпна. Як вважаєте, 
про що не договорюють жур-
налісти?

— Власне, саме не договорю-
ють. Не секрет, що у новинах 
зазначають неточну кількість за-
гиблих на війні. Насправді циф-
ра значно більша.

— Що змінилося у Вашому 
світогляді після участі в АТО?

— Незважаючи на недавній 
тривожний досвід, у моєму житті 
з’явилося більше радості. По-
іншому сприймаю моменти по-
руч з сім’єю — більше ціную їх, 
радію навіть звичайному побуто-
вому комфорту.

— Ми багато разів чули сло-
во “війна”. Цього року дізна-
лися про неї на власному до-
свіді. Як Ви для себе розціню-
єте поняття війни?

— Війна — страшна річ. Кра-
ще б нікому цього не бачити на 
власні очі. Це безліч смертей – 
мирних і військовослужбовців з 
обох боків фронту. Інфраструк-
тура Сходу України тепер у жах-
ливому стані і навряд чи підля-
гає відновленню. 

— Що б Ви сказали іншим 
чоловікам-українцям, які мо-
жуть захищати український 
кордон, але вважають недо-
цільним ризикувати життям?

— Однозначно комусь треба 
їхати зараз на Схід. Не втримає-
мо позиції там – противник про-
йде вперед.   

— Дякую за розмову,  
Миколо! 

Розмову вела Ірина ЮРКО.

Микола Ференц:  
“Не втримаємо позиції 
на Сході – противник 

піде вперед”

Війна і ми ●

Учасник антитерористичної операції 
на Сході України, байківчанин  

Микола Ференц.

Вірші з конверта ●

Сергій БЕРБЕНИЧУК,  
с. Байківці.

Благослови ж мене ти, нене,
Благослови у сиву далечінь,
Нехай не тут, не тут я буду,
Але завжди буду твоїм.
Я знаю, не завжди є змога
І часу не завжди багато є,
Але для тебе, мамо сивочола,
Я завжди, рідна, поруч є!
Ти знаєш, пусткою є хата,
Коли тебе поруч нема,
Ти знай, я завжди буду дбати,
За те, що ти життя дала.
Подарувала ти мені любов 
І ласкою мене ти наділила.
Я виллю сльози із твоїх 

долонь,
Щоби не менше ти мене 

любила.
* * *

Пройшов вже рік, пролинув,
 немов хвиля. 

Скажи мені, будь ласка, 
брате мій,

Чи щось, хоча би щось 
змінилось?

Чи щось змінилось 
у країні цій?

Та ні, все стало якось
 у тумані,

Ті самі шахраї, ті впевнені 
обмани...

Чи за те “Небесна Сотня” 
впала,

Щоб мати гірко так ридала?
Щоб бачила дитя у домовині?
Піднімися, рідна моя нене,
Піднімися, прошу, із колін.
Покажи, хто пан у цій країні. 
Помолімся, 

люди благодатні,
Хай Господь пошле нам

 із небес 
Опікунства, матерям — живих 

нащадків, 
Здоров’я, миру і чудес!
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Флешмоб “Рука допомоги” відбувся у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст.1 грудня.  
Акцію приурочили першій річниці Євромайдану в Києві. Як зазначили організатори  

флешмобу, подібні заходи відбулися у всіх школах Тернопільського району.  
Мета проведення заходу – спрямувати увагу громадськості на допомогу українським 

 військовим у зоні АТО, а також на лікування військових у госпіталях.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Нещодавно у Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст.  відбулася не-
пересічна подія для най-
молодших школярів – для 
них провели “Посвяту в 
першокласники”. 

У 2014-2015 навчальному 
році у Байковецькій школі на-
вчаються дев’ятеро першоклас-
ників – четверо хлопчиків і п’ять 
дівчаток:  Матвій Букартик,  
Андрій Бутковський, Каріна Го-
рак, Софія Грабас, Віктор Луі-
джі Делла Валле, Юлія Павлюк, 
Діана Пилип’юк, Ростислав 
Онуфреїв, Марта Чикало. 

Атмосфера свята була наси-
чена усмішками, позитивним 
настроєм, казковістю, непо-

вторністю спогадів як для пер-
шокласників, так і для гостей. 
Ведучими свята були семи-
класниця Анастасія Чикало та 
учениця 6 класу Мар’яна Дани-
лець. На свято до учнів завіта-
ли казкові герої у ролі учнів 5 
класу – Королева Знань (Олена 
Гелей), Буратіно (Тарас  
Башняк), Незнайко (Павло  
Павлюк),  Зла Фея (Марія  
Чорняк), їх помічники Двійка 
(Назар Бутковський), Одиниця 
(Максим Букартик), а також 
підручники Рідна мова, Мате-
матика, Музика, Малювання, 
Природознавство, ролі яких ви-
конували учні 3 та 4 класів. 

За допомогою цікавих вікто-
рин, веселих конкурсів, казкові 
персонажі допомогли першо-
класникам зрозуміти важли-
вість навчання у школі. Першо-
класники з легкістю впоралися 

з усіма поставленими завдан-
нями, і як нагороду, кожен 
отримав пам’ятку “Посвята в 
першокласники” від учнів 2 кла-
су. 

По-святковому вбрані вину-
ватці дійства читали вішики та 
заспівали пісню “Ми першо-
класники”. Ведучі оголосили 
“Клятву учня Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст.”, а першокласники хо-
ром повторювали “Обіцяємо!”. 
Як доказ того, що вони стали 
учасниками великої шкільної 
родини, президент школи  
Максим Касарда  вручив учням 
грамоти. Захід підготували 
учасники учнівського парла-
менту “УСПІХ”.

Бажаємо першокласникам 
сміливо вивчати світ науки, то-
варишувати з книгами, навча-
тися української мови, усім 
серцем любити рідний край.

Учнівський парламент ●

Першокласники  
сказали: “Обіцяємо!”

Школярі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. під час “Посвяти в першокласники”,  
яку організували представники учнівського парламенту “УСПІХ”.

Доглядати за екзотичною господаркою батькам  
залюбки допомагає Роксоланка Паук.

На байковецькій кухні ●

Інгредієнти:
•6 солодких перців,
•2 морквини,
•2 цибулини,
•2 помідори,
•1 баклажан,
•4 зубчики часнику,
•1 склянка рису,
•500 мл овочевого або 

курячого бульйону,
•олія,
•томатна паста,
•сіль, спеції за сма-

ком.
Приготування
Перець вимийте, вида-

літь плодоніжки, очистіть 
від насіння. Овочі дрібно наріжте 
і тушкуйте на розігрітій олії до 
готовності, додавши сіль, спеції 
за смаком.

Відваріть рис до напівготов-
ності та змішайте з овочевим 
фаршем – начинка готова. На-
фаршируйте перці, викладіть їх у 
каструлю, на дно додавши олію, 

а зверху залийте бульйоном. 
Тушкуйте на середньому вогні 15 
хвилин, потім додайте дрібно на-
різану свіжу зелень, томатну пас-
ту, спеції і дрібно нарізаний час-
ник. Зменшіть вогонь і тушкуйте 
ще 25-30 хвилин. Готовий фар-
ширований перець подавайте до 
столу зі свіжою зеленню, смета-
ною і часником.

Кіш Лорен — відкритий 
французький пиріг 

Інгредієнти для тіста:
•300 г муки,
•пачка маргарину,
•яйце,
•1 столова ложка  

сметани,
•30 г коньяку.
Для начинки:
•8 шампіньйонів,
•півголовки цвітної  

капусти,
•півголовки капусти 

броколі,
•200 г риби сьомги або 

форелі.
Для заливки:
•4 яйця,
•пачка розпушувача 

для тіста,
•200 г вершків,
•4 плавлених сирки.
Спосіб приготування
У муку додати пачку нетоплено-

го маргарину і посікти ножем впро-
довж 15 хв., додати яйце, сметану 
та коньяк. Замісити і розкачати тіс-
то діаметром дека, в якому випіка-
тимете пиріг. Змастити деко олією, 
злегка притрусити мукою і виклас-

ти у нього тісто, поставити пектися 
у розігріту до 180 градусів духо-
вку. 

Поки тісто печеться, соломкою  
поріжте гриби, капусту, пластина-
ми наріжте рибу. В іншому посуді 
приготуйте заливку: збийте яйця, 
додайте решту інгредієнтів. На на-
півготове тісто викладіть рибу, гри-
би і капусту, залийте все заливкою 
і продовжуйте запікати ще впро-
довж 40 хв. Смачного!

Фарширований перець  
без м’яса з овочами
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Він жив “за так званої першої 
колонії, в темній, вогкій каме-
рі, куди ніколи не заглядало 
сонце, яке до того ще на ост-
рові було не частим гостем. 
Нари з блощицями, важке, 
аж гірке від махорки повітря, 
тут же розвішані мокрі онучі, 
штани, бушлати, валянки, а 
навколо холод і голод”. Так 
згадує про всесвітньовідомо-
го вченого, географа Степана 
Рудницького на Соловках ще 
один соловецький в’язень, іс-
торик і публіцист Семен Під-
гайний (1907—1965). Підгай-
ному пощастило, він вижив, 
залишивши нам унікальні сві-
доцтва про багатьох великих 
українців, з якими його звела 
доля в ГУЛАГу. 

Степан Рудницький народився в 
місті Перемишлі 3 грудня 1877 ро-
ку в сім’ї вчителя гімназії. Батько 
викладав історію та географію. Це 
була високоосвічена родина. По-
чаткову освіту хлопець здобув у 
Тернополі, куди перевели його 
батька, професора гімназії. В сім’ї 
було четверо дітей, які рано зали-
шилися круглими сиротами. Але і 
Степан, і всі троє інших отримали 
вищу освіту. Старший брат Левко 
став висококваліфікованим юрис-
том, молодший брат Юрій — про-
фесором Львівської академічної 
гімназії. А ще Юрій відомий як 
письменник Юліан Опільський, 
який писав на історичну тематику. 
Наймолодша Софія закінчила 
Львівську консерваторію та Віден-
ську музичну академію, стала дру-
жиною професора Львівського уні-
верситету Станіслава Дністрян-
ського, який згодом був обраний 
академіком ВУАН. Отже, родина 
Рудницьких залишила помітний 
слід в українській науці і культурі.

Степан продовжував навчання у 
Львівському університеті, 6 грудня 
1899 року склав випускні іспити. 
Отримав право викладати геогра-
фію та історію українською, ні-
мецькою та польською мовами. А 
вже через рік здобув ступінь док-
тора філософії. На вибір професії 
великий вплив зробив, як і на вибір 
Володимира Кубійовича, не хто ін-
ший, як Михайло Грушевський. 
Саме під його керівництвом Сте-
пан Рудницький у 1895 році напи-
сав низку статей з історії України, 
що не залишилося непоміченим. 
Так, Іван Франко 1904 року зазна-
чав, що “ряд молодих робітників по 
історії України (С. Томашівський, 
С. Рудницький та ін.) дали вже цін-
ні внески для вивчення української 
історії”. На початку ХХ століття 
Степан Рудницький вивчав басейн 
Дністра, викладав в українських 
гімназіях Львова і Тернополя, тоді 
також побачила світ його перша 
наукова праця — “Нинішня геогра-
фія” (1905 рік).

Завдяки своїй вдачі — все до-
сліджувати ґрунтовно і в динаміці з 
суміжними науками — вчений опра-
цьовує унікальну концепцію ви-
вчення географії, в її структурі се-
ред перших виділяє математичну 
географію, куди відносить, зокре-
ма, геодезію й картографію; фізич-
ну географію й геофізику, біогео-
графію — це географія рослинного 
й тваринного світу, а також антро-
погеографію — географію людини, 
економічну, політичну географію й 
географію культури.

Він одним із перших запрова-
джує до наукового обігу географіч-
ний термін “Україна” і вперше фор-
мує як наукову дисципліну “полі-
тичну географію України”. До гео-
графічної науки він увійшов також 
як картограф, автор перших мап 
України. Йому завдячуємо випус-
ком підручних мап, потрібних для 
навчання і освіти, навчальних атла-
сів для учнів і студентів, мап для 
війська, для туризму і мандрів. 
Степан Рудницький також створив 
великі настінні мапи України — по-
літичну і фізичну, велику етногра-
фічну мапу України, опрацював 
теорію математичної картографії.

Степан Рудницький є автором 
низки підручників з географії, які і 

нині не втратили актуальності. Він 
написав понад сто наукових праць, 
які сходинка за сходинкою підніма-
ли вгору вагу його думки в світі. 
Водночас він не відходив від го-
ловного — викладацької роботи, 
любив спілкуватися зі студентами 
там, де йому довелося працювати: 
спочатку — у 1908-1918 роках на 
кафедрі географії Львівського уні-
верситету, у 1920 році — у Відні. 
Насиченим був і празький період, 
коли був професором географії і 
деканом філософського факульте-
ту Українського вищого педагогіч-
ного інституту імені Михайла Дра-
гоманова, викладав у Карловому 
університеті.

Степан Рудницький був членом 
Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка, одним із фундаторів і 
членів Інституту прогресу Заходу і 
Сходу у Відні, Географічного това-
риства у Відні, обраний почесним 
закордонним членом Чеського ге-
ографічного товариства у Празі, 
Німецького географічного товари-
ства у Берліні. Також у цей, осо-
бливо плідний, період сформува-
лася одна з найважливіших і дуже 
сучасних з нинішнього погляду 
державотворчих концепцій Руд-
ницького: “Утворення української 
національної держави в етногра-
фічних границях є одиноким спо-
собом, щоб запобігти заколотам і 
конфліктам у південно-східному ку-
ті Європи, так важному для світо-
вого господарства й для світової 
політики. Без національної україн-
ської держави доживемо в найко-
ротшому часі до нових тяжких во-
єнних і революційних катастроф”. 
Тільки в Європі, її невід’ємною 
складовою, бачив він Україну.

У 1926 році Степана Рудницько-
го запросили переїхати до СРСР, 
до Харкова і очолити кафедру то-
пології та картографії Геодезично-
го інституту, обіцяли повну творчу 
свободу і нові перспективи. На-
справді все виявилось інакше: з 
перших місяців роботи на батьків-
щині відчував пильну увагу до се-
бе, прискіпливе ставлення до всіх 
починань, недовіру в спілкуванні. 
Та наперекір обставинам невтомно 
працював, хотів втілити свої великі 
надії і плани — розширити дослі-
дження географії рідної землі 
(встиг побувати на Дніпрі й Донеч-
чині), розбудовувати українську на-
уку. Всупереч труднощам, таки зу-
мів реалізувати одну зі своїх голо-
вних цілей: у жовтні 1927 року за 
його активної участі був заснова-
ний Український науково-дослідний 
інститут географії і картографії, він 
став його першим директором, та-
кож завідував кафедрою географії 
Української академії наук, працю-
вав у краєзнавчій комісії Музею 
антропології та етнографії імені 
Федора Вовка.

На початку 1930-х атмосфера 
навколо Степана Рудницького різ-
ко погіршилась, учений відчував, 
що його кінець близько. Передчут-
тя збулись. Навесні 1933 року 
НКВД арештувало вченого і звину-
ватило в тому, в чому тоді обвину-
вачувались тисячі українців: у лю-
бові до України. Мовою НКВС: 
шпигунство, шкідництво, контрре-

волюція проти країни Рад. Спочат-
ку була харківська тюрма, потім 
“Свірлаг”, далі Біломорканал у Ка-
релії, від 1935 року — Соловки. 

Коли НКВС заарештувало Сте-
пана Рудницького (березень 1933 
року), вченому вже минуло 55 ро-
ків. Посивілого і замученого після 
безконечних катувань та допитів у 
підвалах НКВС, у 1935 році Степа-
на Рудницького вислали на Солов-
ки. У  книжці “Українська інтеліген-
ція на Соловках” Семен Підгайний 
зауважує, що від перших днів “Руд-
ницький вже не надавався до будь-
якої праці. Від самого початку його 
перебування на Соловках лікарі 
визнали академіка Рудницького за 
абсолютно не працездатного. Його 
записали до інвалідної команди, де 
він дуже страждав, як і всі інваліди, 
від поганих харчів і тяжких побуто-
вих умов”. На Соловки — “Совєт-
ський Союз в мініатюрі”, як його 
називали самі каторжани — Степан 
Рудницький потрапив у найвищий 
пік розгулу тиранії, саме в 1935—
1937 роках. Розправам, знищенню, 
ліквідації інакодумців в Україні не 
було краю.

Незважаючи на нелюдські умо-
ви життя, постійне відчуття голоду, 
зневажливе ставлення табірної 
охорони, Степан Рудницький “три-
мав себе цілком незалежно і ніко-
ли не звертався за жодними про-
ханнями до будь-якого урядництва, 
— він просто його ігнорував і вчив 
молодь географії”, — писав Семен 
Підгайний. На Соловках “завжди 
нагадував соловецьким українцям, 
що вони мають любити, розуміти і 
знати свою Батьківщину; бо без 
цього, — казав він, — не будете ні 
дипломатами, ні міністрами, ні уря-
довцями, ні порядними українця-
ми”. Він був переконаний, що укра-
їнська державність має завжди бу-
ти “нерушимою святістю, яку му-
сить оберігати кожен український 
громадянин, не то уряд чи який-
небудь його представник” (“Огляд 
національної території України”, 
1923 рік). 

І в неволі Рудницький продо-
вжував працювати. У харківському 
ізоляторі написав “Геономію” 
(Астрономічну географію), а у 
“Свірлагу” книжку “Ендогенна ди-
наміка земної кори”. Обидві праці 
конфіскувала охорона, їхня доля 
невідома.

Так склалось, що ім’я Степана 
Рудницького відоме більше у світі, 
ніж на Батьківщині. Не дивно: ра-
дянський режим не вніс навіть ря-
дочка про одного з найбільших 
українців до “Української Радян-
ської Енциклопедії”, упродовж де-
сятиліть про вченого не можна бу-
ло ні згадувати, ані посилатись на 
його праці. А саме в них Рудниць-
кий — географ і народознавець — 
вибудував детальну концепцію не-
залежної Української держави, ра-
ціонально довів, що терени України  
унікальні і самодостатні, що її на-
род має “питомі прикмети”, які йо-
го об’єднують та уніфікують: свою 
окрему мову, літературу, свої істо-
ричні традиції, свою економіку і 
своєрідну культуру (більше про це 
в книжці “Прага — Харків — Солов-
ки”. Архівно-слідча справа акаде-
міка Степана Рудницького. Київ, 
2007 рік).

Творча, наукова, педагогічна 
(виховав низку послідовників) 
спадщина Степана Рудницького 
могла б бути іще більшою, та його 
земна дорога наближалась до кін-
ця. Режим поспішав, страшна ма-
шина НКВС працювала безупинно, 
планово і без осічки. В урочищі 
Сандармох 3 листопада 1937 року 
академіка Степана Рудницького за 
вироком “трійки” НКВС розстріляв 
особисто майор Матвєєв. Раціо-
нально, жорстоко, без емоцій, з 
бухгалтерською точністю в Сан-
дармосі було розстріляно 1111 
учених, поетів, письменників, акто-
рів, дослідників, просто чесних, 
працьовитих і талановитих людей. 
Страчених, знищених, розстріля-
них, замордованих загиблих не 
ховали, їх просто закопували у ве-
ликих ровах чи ямах, які часто вони 
самі собі і готували. 

Степан Рудницький — автор 
перших мап України

Основоположник української 
політичної та військової  

географії Степан Рудницький.

Ірина ЮРКО.

Нещодавно завершила кни-
готрапезу “R2U” (себто, 
“Russia-to-Ukraine”) улю-
бленого телеведучого пері-
оду дитинства Юрія Мака-
рова. Власне, ця книга була 
у перших позиціях з мого 
списку “купити на Львів-
ському форумі-2014”. Тут 
залишу вибрані мною цита-
ти з “R2U”.

*“Бути росіянином — це все 
одно, що не мати національнос-
ті. Так би сказати, “мінус-
національність”.

*“Прочитати в шістнадцять 
років свою першу шафу кни-
жок”.

*“Режисер — це головним чи-
ном не вміння чи навички й на-
віть не талант, а право 
нав’язувати великій кількості лю-
дей, з якими він працює, своє 
бачення”.

*“Вони були абсолютно по-
збавлені того, що Михайло Іллєн-
ко колись назвав “окулярами з 
радянськими діоптріями”.

*“Віра в існування української 
України, але в європейській сис-
темі координат”.

*“Афоризм Камілло ді Кавура, 
політичного діяча Рісорджіменто: 
“Ми створили Італію, тепер зали-
шилося створити італійців”. Між 
тим, Сицилія та Ломбардія досі 
відрізняються одна від одної не 
менш, ніж Донбас від Галичини, 
— як за говіркою, так і за культу-
рою та побутовими звичками. Їх 
цементує літературна мова”.

*“Доки ти живий, ти завжди 
маєш шанс щось зробити, щось 
змінити в своєму житті й житті 
тих, хто поруч із тобою”.

*“У порядному товаристві ма-
ють бути речі, які в інтересах 
адекватності й здоров’я не толе-
руються”.

*“Мова — система значущих 
опозицій”.

*“Стаття 3 іспанської конститу-
ції констатує, що всі громадяни 
зобов’язані знати державну мову 
й мають право нею користувати-
ся. Ну зовсім, як на Донеччині”.

*“Поки не пізно, хай наші вожді 
довідаються в пана Лукашенка, 
чи не кусає він собі нині лікті. Пів-
тора десятиліття тому, коли баць-
ка серйозно сподівався стати на-
ступним президентом відновле-
ного СРСР, він увімкнув на повну 
процес дебілорусизації, довівши 
кількість білоруських шкіл до жа-
люгідних 20%. Аргументи були 
бронебійні: “Білоруською не мож-
на висловити нічого великого”. 
Тепер, коли шанси на москов-
ський престол дорівнюють нулю, 
а тиск зі Сходу вже вилився на 
російські телеканали, президент 
раптом згадав рідну мову: 4 ве-
ресня [йдеться про 2010 рік — 
ред.] вперше за 16 років звернув-
ся нею до співвітчизників, та чи 
не запізно?”.

*“Кажуть, брак інтелекту замі-
няє інстинкт самозбереження. 
Хай би вже ввімкнули чи що”.

*“Російська” модель економіки 
здатна націлити ракету на Амери-
ку й навіть послати людину в кос-
мос (і водночас категорично не-
здатна забезпечити всім підда-
ним дах над головою й гречку в 
магазині), тільки якщо має нафту 
або інший експортний ресурс, а 
також ГУЛАГ”.

*“Журналіст — це санітар полі-
тичного лісу, кожен його окремий 
вислів не може і не має бути без-
доганним, важливий загальний 
контекст. А засіб для чищення, 
перепрошую на слові, унітазів не 
повинен пахнути парфумами 
“Rochas”, не те призначення”. 

*“У хворому суспільстві важко 
лікувати пресу”.

*“Почати з жінок. Принципово 
нові обставини життя пропонують 
їм два сценарії: або реалізовува-
тися повною мірою, робити 
кар’єру, здобувати освіту, само-
вдосконалюватись, як, власне, це 
робиться скрізь у сучасному світі 
(принаймні, в країнах так званого 
“золотого мільярда”, до якого ми 

підсвідомо себе зараховуємо), 
або брати на озброєння стару 
казку про “прекрасного принца” і 
з тією чи тією мірою ідеалізму або 
ж цинізму її реалізовувати”.

*[Про 8 Березня]: “В якості 
сумнівної компенсації раз на рік 
отримувати підтвердження своєї 
нерівності у вигляді ритуальних 
подарунків і декларацій тимчасо-
вого джентльменства”.

*“Одні слова змушують дума-
ти, інші дають змогу відключити 
мозок”.

*“Жодна релігія поки що не за-
безпечила народам, які її сповід-
ують, безгрішної історії”.

*“Україна також далеко не в 
останню чергу є альтернативою 
ненависному Союзу, точніше, Ім-
перії зла в її різних інкарнаціях. 
Так до неї ставляться чимало су-
часних українських патріотів (па-
тріотів без жодних лапок), колись 
нібито байдужих до національної 
ідеї як такої. Інакше кажучи, Укра-
їна для них — це не так минуле, як 
майбутнє, потенція, шанс”.

*“Демонізація Сходу й ідеалі-
зація Заходу — одна з традицій-
них оман українського патріота”.

*“Емпіричні дослідження зафік-
сували, що виборець стає адек-
ватним, коли доходи на особу 
перевищать… ну, скажімо, $5тис. 
за рік”.

*“Я готовий поважати чужі сма-
ки, тим більше переконання, як-
що це справді переконання, 
осмислені й вистраждані, а не 
умовні рефлекси рабства, проек-
ції психотравм, привиди з мину-
лого”.

*“Гроші у світі є, але вони чо-
мусь люблять ніжний клімат”.

*“Так, це правда. Європі потрі-
бен санітарний кордон від тієї, 
іншої частини, з ракетами. Зара-
ди цього нам можуть подарувати 
певну недосконалість”.

*“Європейська перспектива 
для України, як і п’ять, і десять 
років тому, — це не обіцянка раю, 
а лише інструмент, за допомогою 
якого можна почати витягувати 
себе з багнюки. Навіть не знаю, 
що тут важливіше: делікатні коп-
няки з боку Єврокомісії та МВФ 
чи сила моральної спокуси, але 
шанс полягає в тому, щоби зміни-
ти стандарти, розігнати хмари, як 
той барон, за розкладом! Сказати 
собі зранку, що зараз на часі по-
двиг”.

*“Як казав не модний нині 
Маркс, фальш позиції неминуче 
викликає фальш характеру”.

*“Журналіст сам краще знає, 
на кого чи на що працює. Ким хо-
че стати: лікарем чи сантехніком, 
фахівцем зі зливних бачків. Теж 
суспільно корисна функція. Тільки 
медикам подекуди ставлять 
пам’ятники, а про сантехніків роз-
повідають анекдоти”.

*“З подивом відкрив для себе, 
хто є автором терміна “русофо-
бія”. Виявляється, поет Фьодор 
Тютчєв, автор віршів “Люблю гро-
зу в начале мая” та “Умом Рос-
сию не понять”.

*“Німцям так само важко було 
б попрощатися з нацизмом, якби 
вони досі мали змогу милуватися 
пам’ятником Адольфові Гітлеру 
на розі Gцringstraze та 
Himmlerplatz”.

Russia-to-Ukraine
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ПРОДАМ
* розпродаж автомобілів укра-

їнського виробника під виплату 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 договірна. 
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, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

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

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-

новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочис-

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

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

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної 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; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 

грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

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

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні 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. Ірина.

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

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

* весільний, святковий, вечірній 
макіяж, розпис обличчя, нарощен-
ня вій, стрази, боді-арт. Тел. (067) 
313-58-58.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* Тимчасове посвідчення 

№001099, видане на ім’я Мико-
ленко Олег Михайлович, вважати 
недійсним.

* Загублений додаток до свідо-
цтва про базову загальну середню 
освіту 12СВN264002, виданий 11 
червня 2013 року комунальним за-
кладом Великоглибочецькою ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Тернопіль-
ської районної ради Тернопіль-
ської області на ім’я Савчук Любо-
ві Вячеславівни, вважати недій-
сним.

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 ●

ПП “Катруб”, що надає послуги з вивезення побутових  
відходів, доводить до відома споживачів Чернелево-Руської 

сільської ради Тернопільського району інформацію  
щодо коригування тарифів

Згідно з рішенням виконавчого комітету Чернелево-Руської сільської 
ради № 35 від 24.05.2012 р., ПП “Катруб” є виконавцем послуг з ви-
везення твердих побутових відходів на цій території. Рішенням  № 54 
від 26.12.2013 р. встановлено тарифи на послуги з вивезення твердих 
побутових відходів у розрахунку за 1 м куб.: для населення та бюджет-
них організацій – 46,94 грн., для інших споживачів – 47,58 грн. (з ПДВ). 
Причини перегляду тарифів – значне зростання відсотка основних 
складових тарифу: паливно-мастильні матеріали – 78,6%; шини і аку-
мулятори – 26,6%; основна заробітна плата працівників – 26,87%; на-
рахування на заробітну плату – 26,87%. Відсоток підвищення тарифу: 
для населення та бюджетних організацій – 38,3%; для інших споживачів 
– 47,5%. 

Економічно обґрунтований тариф на вивезення твердих побутових 
відходів (за 1 м куб.) для населення та бюджетних організацій – 64,92 
грн., для інших споживачів  – 70,20 грн. (з ПДВ). Періодичність надання 
послуг — згідно з укладеними договорами. Детальна інформація — на 
веб-сайті  www.katrub.com.ua  в мережі Інтернет, на інформаційних 
стендах біля адміністративних будинків Чернелево-Руської сільської 
ради, балансоутримувачів будинків.  Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом 15 календарних днів з дня опублікування в газеті “По-
дільське слово”, за адресою: 48120, Тернопільська область, Теребов-
лянський район, смт. Микулинці, вул. Санаторна, 2, тел./факс (03551) 
5-15-47

ПП “Катруб”, що надає послуги з вивезення побутових відхо-
дів, доводить до відома споживачів Ступківської сільської ради 
Тернопільського району інформацію щодо коригування тарифів

Згідно з рішенням виконавчого комітету Ступківської сільської ради 
№ 36 від 21.06.2012 р., ПП “Катруб” є  виконавцем послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на цій території. Рішенням № 52 від 
29.11.2013 р. встановлено тарифи на послуги з вивезення твердих по-
бутових відходів в розрахунку за 1 м куб.: для населення та бюджетних 
організацій – 46,94 грн., для інших споживачів – 47,58 грн. (з ПДВ). 
Причини перегляду тарифів – значне зростання відсотка основних 
складових тарифу: паливно-мастильні матеріали – 78,6%; шини і аку-
мулятори – 26,6%; основна заробітна плата працівників – 26,87%; на-
рахування на заробітну плату – 26,87%. Відсоток підвищення тарифу:  
для населення та бюджетних організацій – 38,3%; для інших споживачів 
– 47,5%. 

Економічно обґрунтований тариф на вивезення твердих побутових 
відходів (за 1 м куб.) для населення та бюджетних організацій – 64,92 
грн., для інших споживачів  – 70,20 грн. (з ПДВ). Періодичність надання 
послуг — згідно з укладеними договорами. Детальна інформація — на 
веб-сайті  www.katrub.com.ua  в мережі Інтернет, на інформаційних 
стендах біля адміністративних будинків Ступківської сільської ради, ба-
лансоутримувачів будинків.  Зауваження і пропозиції приймаються про-
тягом 15 календарних днів з дня опублікування в газеті “Подільське 
слово”, за адресою: 48120, Тернопільська область, Теребовлянський 
район, смт. Микулинці, вул. Санаторна, 2, тел./факс (03551) 5-15-47.

ПП “Катруб”, що надає послуги з вивезення побутових відхо-
дів, доводить до відома споживачів Романівської сільської ради  
Тернопільського району інформацію щодо коригування тарифів
Згідно з рішенням виконавчого комітету Романівської сільської ради 

№ 65 від 27.06.2012 р., ПП “Катруб” є виконавцем послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на цій території. Рішенням № 50 від 
26.12.2013 р. встановлено тарифи на послуги з вивезення твердих по-
бутових відходів у розрахунку за 1 м куб.: для населення та бюджетних 
організацій – 46,94 грн., для інших споживачів – 47,58 грн. (з ПДВ). При-
чини перегляду тарифів – значне зростання відсотка основних складових 
тарифу: паливно-мастильні матеріали – 78,6%; шини і акумулятори – 
26,6%; основна заробітна плата працівників – 26,87%; нарахування на 
заробітну плату – 26,87%. Відсоток підвищення тарифу: для населення та 
бюджетних організацій – 38,3%; для інших споживачів – 47,5%. 

Економічно обґрунтований тариф на вивезення твердих побутових 
відходів (за 1 м куб.) для населення та бюджетних організацій – 64,92 
грн., для інших споживачів  – 70,20 грн. (з ПДВ). Періодичність надання 
послуг — згідно з укладеними договорами. Детальна інформація — на 
веб-сайті  www.katrub.com.ua  в мережі Інтернет, на інформаційних стен-
дах біля адміністративних будинків Романівської сільської ради, балансо-
утримувачів будинків.  Зауваження і пропозиції приймаються протягом 15 
календарних днів з дня опублікування в газеті “Подільське слово”, за 
адресою: 48120, Тернопільська область, Теребовлянський район, смт. 
Микулинці, вул. Санаторна, 2, тел./факс (03551) 5-15-47.

Податок на прибуток: хто є 
платниками, які терміни по-
дання декларації. Цьому було 
присвячено черговий теле-
фонний сеанс “гарячої лінії” 
Тернопільської об’єднаної 
ДПІ. На запитання додзвоню-
вачів відповідала начальник 
відділу податку на прибуток 
Олеся Ярославівна Гураль. 

— Хочу дізнатися, який термін 
подачі річної податкової декла-
рації з податку на прибуток?

— Податкові декларації за звіт-
ний рік подаються у терміни, пе-
редбачені для подання річної звіт-
ності — протягом 60 календарних 
днів, що настають за останнім ка-
лендарним днем звітного (податко-
вого) року. 

Якщо платник податку на при-
буток подавав податкові декларації 
з податку на прибуток за І квартал, 
півріччя, 9 місяців звітного року, то 
річну податкову декларацію за та-
кий рік подає протягом 40 днів, на-
ступних за останнім календарним 
днем звітного (податкового) року.

— Мій товариш — іноземець. 
Він планує відкрити у Тернополі 
свою фірму. Скажіть, чи буде в 
такому випадку його підприєм-
ство сплачувати податок на при-
буток? 

— Так, буде. Відповідно до По-
даткового кодексу України, платни-
ками податку з числа нерезидентів 
є: юридичні особи, які створені в 
будь-якій організаційно-правовій 
формі, та отримують доходи з дже-
релом походження з України, за 
винятком установ та організацій, 
що мають дипломатичні привілеї 
або імунітет згідно з міжнародними 
договорами України; постійні пред-
ставництва нерезидентів, які отри-
мують доходи із джерелом похо-
дження з України або виконують 
агентські (представницькі) та інші 

функції стосовно таких нерезиден-
тів чи їх засновників.

Постійне представництво до по-
чатку своєї господарської діяльнос-
ті повинно обов’язково стати на 
облік у встановленому порядку. Як-
що ж господарська діяльність роз-
почата до реєстрації у податковому 
органі, в такому випадку представ-
ництво вважається таким, що ухи-
ляється від оподаткування, а отри-
мані ним прибутки вважаються 
прихованими від оподаткування.

— Наше підприємство буде 
займатися вирощуванням сіль-
ськогосподарської продукції — 
зернових культур. Чи маємо ми 
право не сплачувати авансові 
внески з податку на прибуток?

— Звернімось до Податкового 
кодексу України, який передбачає, 
що не повинні сплачувати авансові 
внески з податку на прибуток: но-
востворені платники податку на 
прибуток; платники, які пройшли 
державну реєстрацію та взяті на 
облік як платники податку на при-
буток в органах державної податко-
вої служби протягом IV кварталу 
року, що передує звітному; вироб-
ники сільськогосподарської про-
дукції. Отже, на це право ви маєте.

— Цікавить мене таке питан-
ня. Ми плануємо торгувати дитя-
чим харчуванням. Чи буде опо-
датковуватись податком на при-
буток такий дохід?

— Наскільки я зрозуміла, це буде 
продукція не власного виробни-
цтва?

— Так, ми закуповуватимемо 
та сортуватимемо уже готові су-
міші.

— Дійсно, дохід отриманий від 
продажу на митній території Укра-
їни продуктів дитячого харчуван-
ня, звільняється від оподаткуван-
ня податком на прибуток. Проте, 
це стосується лише тих підпри-
ємств, які самостійно виготовля-

ють таку продукцію. 
Постановою Кабінету Міністрів 

України від 08 серпня 1997 року № 
859 визначений перелік спеціаль-
них продуктів дитячого харчування і 
порядок віднесення цих продуктів 
до продукції власного виробни-
цтва.

Пунктом 2 цього Порядку вста-
новлено, що спеціальні продукти 
дитячого харчування визнаються 
продукцією власного виробництва, 
якщо вони були повністю вироблені 
в спеціалізованих цехах підпри-
ємств незалежно від форм влас-
ності на території України з вико-
ристанням вітчизняної сировини:

а) молоко, фрукти, овочі, заку-
плені у вітчизняних товаровиробни-
ків за контрактами або у населення, 
що підтверджується довідками міс-
цевих органів виконавчої влади;

б) плодоовочеві напівфабрика-
ти, крупи та круп’яне борошно, ви-
готовлені на вітчизняних підприєм-
ствах з фруктів, овочів і зерна.

Не можуть визнаватися продук-
цією власного виробництва спеці-
альні продукти дитячого харчуван-
ня: виготовлені із сировини, плодо-
овочевих напівфабрикатів, круп та 
круп’яного борошна, закуплених за 
імпортом, за винятком вітамінів, 
компонентів, рисового і вівсяного 
борошна, які не виробляються в 
Україні; закуплені організаціями, які 
займаються підготовкою їх для про-
дажу (подрібнення партії, форму-
вання відправлень, сортування та 
перепакування), продажем, тран-
спортуванням, зберіганням (п. 3 
Порядку).

Оскільки ви будете закуповувати 
та сортувати продукцію, то податок 
на прибуток повинні сплачувати.

 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Платимо правильно  
податок на прибуток

У січні-вересні 2014 р. в 
економіку Тернопільської 
області іноземними інвесто-
рами вкладено 454,5 тис. 
дол. прямих інвестицій (ак-
ціонерного капіталу). У той 
же час відбулося зменшен-
ня акціонерного капіталу 
нерезидентів переважно за 
рахунок курсової різниці на 
8398,4 тис. дол. та за раху-
нок вилучення грошових 
внесків – на 2122,7 тис.
дол.

Станом на 1 жовтня 2014 р. за-
гальний обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), 
внесених в економіку області, ста-
новив 58,8 млн. дол. США, або 
54,9 дол. США в розрахунку на од-
ну особу. Інвестиції надійшли із 38 
країн світу. До п’ятірки основних 
країн-інвесторів, на які припадає 
73,6% загального обсягу прямих 
інвестицій, входять: Німеччина – 
17,1 млн. дол., Кіпр – 9 млн. дол., 
Чехія – 7,5 млн. дол., Естонія – 6,1 
млн. дол., Польща – 3,7 млн. дол.

Найбільш привабливими під-
приємствами іноземного інвесту-
вання були підприємства м. Тер-
нополя, в їх розвиток вкладено 
28% загальнообласного обсягу 

інвестицій.
Найбільші обсяги іноземних ін-

вестицій зосереджено на підпри-
ємствах промисловості – 34,1 млн.
дол. (58% загального обсягу пря-
мих інвестицій в область). На під-
приємствах транспорту, склад-
ського господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності акумульова-
но 9,2 млн. дол. (15,6%); сільсько-
го, лісового та рибного господар-
ства – 8,1 млн. дол. прямих інвес-
тицій (13,7%).

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Цифри і факти ●

Іноземне інвестування в області



14 П’ятниця, 5 грудня 2014 року Порадниця
Побутові хитрощі ●Стиль ●

Перевірені рецепти ●

Багато модниць за-
мислюються про те, 
які сюрпризи нам при-
готували кутюр’є у 
своїх осінньо-зимових 
колекціях 2014-2015. 
Перше, що хочеться 
відзначити, — це тор-
жество конструктивіз-
му. Восени і взимку 
дизайнери пропону-
ють носити одяг, в 
якому великого зна-
чення надається фор-
мі. Строгі лінії, геоме-
тричність, чіткість — 
ось на що варто звер-
нути увагу при ство-
ренні модного образу.

Звичайно, при виборі 
модного одягу ми завжди 
звертаємо увагу на ткани-
ну. Якою ж має бути най-
модніша тканина осені-зими — 
2014-2015?

Головним трендом є натуральні 
тканини — незабарвлені, необро-
блені і навіть не попрасовані. Ба-
гато хто пам’ятає, що недавно в 
моді були штучно зістарені, по-
дерті або забруднені речі. Ось те-
пер у моді “штучна” натуральність. 
Багато дизайнерів всіма силами 
намагаються надати одягу макси-
мальної непоказності.

З моди не виходить і хутро, але 

якщо минулого року в тренді були 
шуби незвично яскравих кольорів, 
то тепер увага сконцентрована на 
принті. Щодо довжини — це або 
хутряне пальто максі до підлоги, 
або ультракороткий хутряний жа-
кет.

Як завжди, в моді чорний і бі-
лий кольори, а також їх поєднан-
ня. Восени і взимку знову в тренді 
образ, створений в одному кольо-
рі. Повертається й інша забута 
тенденція: підбирати аксесуари та 

взуття в одній колірній 
гамі і стилі. Що ж до 
принтів, то, крім етніч-
них мотивів і квітково-
го узору (до речі, на-
стільки незвичайного 
для зимової пори ро-
ку), дизайнери черпа-
ють натхнення з оточу-
ючих речей і природи. 
Як візерунок, можна 
часто побачити вико-
ристання фактури роз-
ламання мінералів, са-
моцвітів, мармуру, 
граніту, дерева. Часто 
одяг прикрашає принт 
у вигляді якоря, дель-
фіна, різних рибок і 
морських зірок.

Цієї зими не тільки 
можна, а й треба по-
єднувати різні принти. 
Смужка і горох в одно-

му образі? Легко! 
І, звичайно ж, неможливо 

створити модний образ без від-
повідного взуття. Що ж пропону-
ють нам носити восени і взимку 
законодавці моди? Цього разу 
ультрамодними будуть ботфор-
ти, причому нереальної довжини. 
Чобітки повинні доходити міні-
мум... до середини стегна! З ма-
теріалів найкраще замша, при-
чому, будь-якого кольору. З де-
кору — шнурівка.

Найоригінальніші та найцікавіші  
ідеї модного подіуму

При виборі 
обробної до-
шки, насам-
перед, треба 
орієнтувати-
ся на те, з 
якого матері-
алу вона зро-
блена.

З дерева. 
Традиційний ва-
ріант, який не 
втрачає популяр-
ності вже багато 
десятиліть.

Переваги. До-
ступні за ціною і 
довговічні. До-
шки з берези і 
сосни  — 
найм’якші, вони 
мінімально туплять ніж, проте 
можуть тріснути, не прослужив-
ши й року. Вироби з дуба — 
найміцніші, але досить важкі. 
Середній за твердістю (і за ці-
ною) варіант — бук і бамбук.

Недоліки. Дерево — порис-
тий матеріал, який вбирає сік 
від овочів, кров від м’яса. Це 
чудове живильне середовище 
для бактерій, небезпечних для 
людини. Тим, хто надає пере-
вагу дереву, потрібно мати 
окрему дошку для кожного ви-
ду продуктів: овочів, хліба, си-
рого м’яса, готового м’яса, ри-
би... А ще дерев’яну дошку слід 
ретельно мити і потім витира-
ти.

При виборі. На бічній по-
верхні дошки має чітко прогля-
датися деревний малюнок. В 
іншому випадку перед вами ви-
ріб з фанери. Різати буде зруч-
но, але, на жаль, верхній шар 
біля дошки швидко починає 
кришитися.

Із пластику. Традиційні різ-
новиди пластикових дошок теж 
не втрачають популярності, 
адже коштують вони найчасті-
ше дешевше від дерев’яних і 
бувають різного кольору, роз-
міру і форми.

Переваги. Пластикові дошки 
не вбирають воду і соки, що є в 
продуктах, тому з точки зору 
гігієни вони кращі від 
дерев’яних.

Недоліки. Ніж залишає на 

поверхні пластику подряпини, в 
яких з часом можуть поселяти-
ся бактерії. Такі дошки ковза-
ють по столу, на додаток до 
них бажано купувати гумові 
прокладки, які допоможуть їх 
зафіксувати. А ще по дошці 
ковзають самі продукти. Багато 
виробників, щоб уникнути цьо-
го, роблять поверхню ребрис-
тою.

При виборі. Намагайтеся 
з’ясувати, з якого пластику 
зроблена дошка, адже деякі 
види пластмас надто м’які і при 
нарізанні їх частинки можуть 
потрапляти в їжу. Ідеальний ва-
ріант — виріб із поліпропілену.

Зі скла. Такі дошки увійшли 
в моду зовсім недавно. Вони 
дуже ефектно виглядають.

Переваги. Склокераміка без-
печніша з точки зору гігієни, 
ніж пластик або дерево. Вона 
зовсім не вбирає запахів і во-
логи. Такі дошки тонші, ніж 
дерев’яні і пластикові, і займа-
ють менше місця. Їх дуже легко 
мити.

Недоліки. Скляні дошки мо-
ментально туплять ножі, тому 
таке кухонне начиння краще 
використовувати для гарного 
сервірування або нарізати на 
ній м’які страви, наприклад, 
пиріг або сир. Для овочів та 
м’яса склокераміка не годить-
ся.

При виборі. Бажано, щоб у 
скляної дошки були гумові “ніж-
ки”, так вона не ковзатиме.

Обробна дошка:  
дерево, пластик чи скло?

Цінність рослинних олій —  
у ненасичених жирних кисло-
тах. Вони стимулюють імуні-
тет і є антиоксидантами. Ан-
тиоксиданти уповільнюють 
процеси старіння. Рослинні 
олії містять вітамін Е, який 
оберігає від окиснення жирні 
кислоти мембран клітин, 
впливає на функцію статевих 
та інших ендокринних залоз. 
Причому він не втрачає своїх 
властивостей при кулінарній 
обробці, але руйнується вна-
слідок згіркнення жирів.

Соняшникова олія — найпопу-
лярніша у нас. Вона містить вітамі-
ни груп A, D, Е, а також вітамін F 
— поліненасичені жирні кислоти 
(близько 60%). Ці кислоти запобі-
гають відкладенню холестерину в 
артеріях, сприяють здоров’ю шкіри 
і волосся. 

Дефіцит вітаміну F може стати 
причиною екземи і прищів.12 чай-
них ложок насіння соняшнику — це 
денна норма цього вітаміну. Крім 
цього, поліненасичені жирні кисло-
ти допомагають знизити вагу, спа-
люючи насичені жири.

Вітаміну Е в соняшниковій олії 
теж багато — у 12 разів більше, ніж 
в оливковій. Цей вітамін захищає 

клітини від пошкодження вільними 
радикалами і тим самим запобігає 
старінню.

Оливкова олія містить мононе-
насичені жири (олеїнову кислоту). 
Вони знижують рівень “поганого” 
холестерину і підвищують рівень 
“хорошого”. Таким чином борють-
ся з бляшками в судинах.

Олія оливи позитивно впливає 
на травлення і є профілактикою 
виразки шлунка — для цього пе-
ред їдою радять з’їдати 12 оли-
вок. Також оливкова олія — ба-
гате джерело антиоксидантів.

З незапам’ятних часів відо-
мі протизапальні властивості 
оливкової олії. Її часто вико-
ристовують і в косметології.

Кукурудзяна олія. У ку-
курудзяній (маїсовій) олії ві-
таміну Е найбільше, вдвічі більше, 
ніж у соняшниковій. Вона покра-
щує роботу мозку і м’язів, має сти-
мулюючу, пом’якшувальну та по-
живну дії.

Кукурудзяна олія найбільш зба-
лансована за складом жирних кис-

лот, ніж інші олії. Тому її вважають 
дієтичною.

Застосовують кукурудзяну олію 
для приготування салатів, майоне-
зів та маргарину, у хлібопекарській 
промисловості.

Лляна олія — лідер серед олій 
за біологічною цінністю. Це найба-

гатше джерело поліненаси-
чених жирних кислот. За її 
вмістом вона вдвічі перевер-
шує риб’ячий жир.

Лляна олія знижує ризик 
захворювання на ішемічну 
хворобу серця та інфаркт 
міокарда, а ризик інсульту 
знижує на 37%. Благо-
творно впливає на імунну 
систему людини. У на-
родній медицині цю олію 
застосовували від глис-
тів, печії, різних вира-
зок, захворювань сугло-
бів.

У лляної олії гіркува-
тий специфічний смак. 
Її рекомендують дода-
вати в салати, віне-
грети, а також за-

правляти каші, варену картоплю, 
квашену капусту, перші страви для 
надання їм делікатного аромату.

Гарбузова олія. Олія з насіння 
гарбуза містить велику кількість 
біологічно активних речовин, а та-
кож мононенасичені і поліненаси-

чені жири. Вона є одним із найба-
гатших джерел цинку, необхідного 
особливо чоловікам.

Гарбузова олія нормалізує об-
мін речовин, її використовують при 
виразці шлунка, атеросклерозі, за-
хворюваннях печінки, сечового мі-
хура та аденомі передміхурової 
залози — усуває біль у простаті, а 
також виводить з організму токси-
ни.

Всі олії ще діляться на нерафі-
новані (неочищені) та рафіновані.

Нерафіновані корисніші від ра-
фінованих. У них міститься повний 
набір корисних речовин. Але такі 
олії мають обмежений термін збе-
рігання. 

Нерафінованою соняшниковою 
олією краще заправляти салати, а 
не смажити на ній або робити кон-
сервацію.

Рафіновані олії піддають ви-
щому ступеню очищення, внаслі-
док чого відбувається видалення 
вільних жирних кислот, барвників, 
ароматичних і смакових речовин. 
Тому рафіновані олії містять менше 
корисних сполук, зате довше збе-
рігаються.

У рафінованої олії не має бути 
осаду. На такій олії найкраще ви-
пікати і смажити, вона не піниться і 
не “стріляє” на сковороді.

Назва цього оригі-
нального пляцка співз-
вучна його зовнішньо-
му вигляду: це гірка, 
схожа на стріху або 
гірську вершину. При-
готування цієї смакоти 
доволі просте, швид-
ке, порівняно недоро-
ге. Обов’язкові вишні 
без кісточок (у влас-
ному соку) або чор-
нослив.

Отож, “будівельний 
матеріал”: 1 пачка 
маргарину, 200 г сме-
тани (можна кислого 
молока), 1 яйце, 1 ч. 
л. соди, борошна, як 
на вареники. Додати ванільний цу-
кор — буде ароматніше.

Замісити тісто, поставити на хо-
лод на 2-3 год. Для зручності роз-
качувати частинами, качати тонко, 
у вигляді прямокутника, який роз-
ділити смужками по 7-8 см. Має 
вийти 15 смужок тіста — 15 трубо-
чок.

Перед тим відцідити сік з ви-
шень. Вишні розкладати вздовж 
краю кожного пасма тіста, з якого 
закочувати трубочки, щоб вишні 

були всередині довгих “палиць”. 
Викласти на деко, випікати, пиль-
нувати, щоб трубочки були одна-
кової довжини. Духовка має бути 
добре нагрітою, пекти 20-25 хв.

Крем. Щоб пляцок вийшов 
смачним і соковитим, крему знадо-
биться чимало. Краще використа-
ти крем “сметанний” — збити 0,5 л 
сметани з 300 г цукру-пудри, до-
давши сік лимона.

Перекладаємо, складаючи “гір-
ку”. Для цього на тверду поверхню 
спочатку на всю довжину насипати 

трохи подрібнених вафель. 
Перший шар — 5 трубочок, 
злегка змащуючи знизу кре-
мом, кладемо на подрібнені 
вафлі одна біля одної. Зверху 
накладаємо крему, щоб тру-
бочки добре з’єднались. Далі 
кладемо зверху 4 трубочки, 
знову щедро змащуємо кре-
мом, щоб пляцок в результаті 
не був сухим. Так само далі 
“йдемо вгору” — ще 3, 2, 1 
трубочка для завершення 
“стріхи”.

Отриманий виріб нехай так 
трохи постоїть (кілька годин), 
щоб трубочки просочилися 
кремом. Тоді легко стиснути 
по всій довжині, зверху ще по-

крити кремом, щедро посипати по-
дрібненими вафлями та подрібне-
ними горіхами, можна додати інший 
“декор”.

Маленьке зауваження: “Смере-
кова хата” нашвидкуруч не вийде, 
треба готувати її завчасу, хоча б 
за день перед приходом гостей. 
Різати на порції “Смерекову хату” 
дуже просто і зручно — навпопе-
рек. У результаті кожен отримає 
часточку цієї дивовижно смачної 
“гірки”. 

“Смерекова хата”, або “Карпати”

Вибираємо олію
Куточок споживача ●

Що таке ГМО?
ГМО — організм, генотип якого був штучно змінений за допомо-

гою методів генної інженерії. ГМО на 99% рослинного походження: 
соя, кукурудза, пшениця, картопля, рис, трохи цукрового буряка. 
99% імпортних продуктів, що мають вміст цих культур (той же де-
шевий шоколад, чіпси, пиво (там солод та інше), усілякі шоколадні 
батончики, готові консервовані салати, кукурудзяні пластівці, кра-
бові палички (ізолят м’яса тріскових риб, сої і добавок) містять 
ГМО.
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Цього тижня ваші плани і задуми по-
чнуть реалізовуватися. Не руйнуйте ситуа-
цію, що склалася. Ви схильні проявляти 
надмірну прямоту. Спілкування буде дина-
мічне та конструктивне, особливо з жінка-
ми, партнерами і співробітниками.

Будьте обережні з емоціями, вони вам 
тільки нашкодять, тому намагайтеся зва-
жено підійти до питань зміни роботи або 
кола своїх обов’язків. Багатьох чекають 
розчарування, невдачі у підприємницькій 
діяльності. Бажання пришвидшити деякі 
процеси вестимуть лише до створення пе-
решкод. Обережно з гострими предмета-
ми.

Тиждень вимагатиме мінімального на-
пруження в той момент, коли потрібно не 
упустити свій шанс. Ваша дипломатичність 
і готовність до компромісу забезпечать 
вам позитивно налаштовані жінки на робо-
ті. Цього тижня ви будете користуватися 
надзвичайним успіхом в осіб протилежної 
статі. У вихідні можна влаштувати якийсь 
похід-прогулянку.

На початку тижня слід потурбуватися 
про свою безпеку. Ні з ким не вступайте у 
суперечки, особливо у громадських міс-
цях. Найближчими днями на вас чекає на-
пружений графік і великий обсяг турбот як 
на роботі, так і вдома. Це сприятиме впев-
неності у своїх силах і бажанню діяти.

У вас може виникнути бажання привести 
до ладу своє робоче місце. Дехто захоче зро-
бити це в новорічно-святковому дусі. Саме 
тепер маєте можливість бути безтурботними, 
матимете привід для радості. Проте 
обов’язками нехтувати не слід. У вихідні ство-
ріть собі і тим, хто поруч, свято.

На роботі з початку тижня вас може чекати 
затишшя. Воно буде тимчасовим, відтак у вас 
з’явиться більше часу для налагодження ко-
рисних контактів і щирого, дружнього спілку-
вання. Ви матимете більшу свободу дій, шу-
катимете можливість фінансового і творчого 
самовираження в колективі.

Бажано присвятити собі більше часу, тому 
сконцентруйтеся тільки на тих справах, які 
треба реально виконати. Бо саме тепер ви не 
можете правильно оцінити ситуацію, не здат-
ні висувати об’єктивні умови до підлеглих, 
ставити реальні завдання і ухвалювати адек-
ватні рішення. У вихідні очікуйте приємних 
сюрпризів.

Робіть те, що хочете, якщо тільки це не 
піде на шкоду оточуючим і не відобразиться 
на сімейному бюджеті. Ви не повинні витра-
чати час і акцентувати увагу на дрібницях, а 
зосередитися на найголовнішому. Час кличе 
до подвигу і ви ставтесь до цього так, як під-
казує вам серце.

Перша половина тижня ідеально підходить 

для досягнення поставленої мети і реалізації 
планів. Але коли все заплановане зроблено, 
навіть не думайте зупинятися — час, що за-
лишився до початку нового року, швидко 
спливає, а вам потрібно виконати ще цілу 
низку завдань.

Стримуйте вашу щедрість і довірливість, 
бо вас використовуватимуть найбезсоромні-
шим чином. Вмійте рішуче відмовити тим, хто 
настирливо крутиться біля вас. Не ризикуйте 
і намагайтеся бути спостерігачем у різних 
конфліктних справах, але братися за їх вирі-
шення небажано. У вихідні більше відпочи-
вайте.

На вашу увагу претендуватимуть всі, по-
чинаючи від найближчих родичів і закінчуючи 
випадковими знайомими. Фортуна готова по-
дарувати усмішку, але за такої умови, якщо 
ви не будете плисти за течією. Дійте так, як 
вам підказують сумління й розум, а не поради 
сторонніх.

Активно спілкуйтеся з колегами і друзями, 
але уникайте розмов з начальством. Живіть 
реальним життям. Будьте обережні у вислов-
люваннях і намагайтеся скоротити свої витра-
ти. Буде ризик довіритися нещирим людям, 
які захочуть вас використати. У вихідні захо-
питеся чимось цікавим.

від Івана Круп'яка з 8 по 14 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)

— Алло, це МНС?
— Так.
— Допоможіть мені звідси вилізти.
— А де ви?
— “Вконтакті”.

“Такого вірусу в мене ще не було”, —  
сказав зять, побачивши тещу за 
комп’ютером.

Акушерка запитує молоду матусю:
— А батько дитини буде присутній при по-

логах?
— Навряд чи.
— А чому?
— Та він із моїм чоловіком у поганих сто-

сунках.

Sms до весілля: “Люблю, чекаю, сумую.” 
Sms після весілля: “Хліб, туалетний папір, мо-
локо.”

Привезла з магазину 12 пляшок пива, 6 
пляшок вина, 3 пляшки горілки і 2 батони.

Чоловік:
— До нас що, гості прийдуть?
— Ні!
— То навіщо нам два батони?

Йде вулицею огрядна жінка. У неї врізаєть-
ся хлопець на мопеді. Та в крик:

— Ти, що, об’їхати не міг?!
Хлопець:
— Боявся, що бензину не вистачить.

Діалог у в’язниці:
— Ти за що сів і на скільки?
— На 10 років за надання першої медичної 

допомоги...
— Це як?
— У тещі кров з носа пішла, а я наклав їй 

джгут на шию...
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Вітаємо! ●Світ дитинства ●

Наталя КУБЕНКО, 
вихователь ДНЗ 

“Сонечко” с. Лучка.

14 листопада 2014 року у 
дитячому садку “Сонечко” 
села Лучка Тернопільського 
району відбулося свято 
“Осінній ярмарок”, на якому 
були представлені всі дари 
осені.

Вихованці дитячого садка під 
керівництвом своїх наставників 
Тетяни Богданівни Осадовської 
та автора цих рядків, у супроводі 
музичного керівника Романа 
Ярославовича Гарматія своїми 
виступами подарували батькам 
та гостям незабутні миті. Діти 
розповідали віршики, були чес-
ними продавцями: продавали не 
тільки овочі та фрукти, а й ліни-
вого чоловіка, перевтілювались в 
казкових героїв з казки “Коза-
дереза” та чарівницю Осінь, тан-
цювали з листочками, водили 
хороводи та співали українських 
пісень. Незабутнім було виконан-
ня дітьми завершальної пісні 
“Одна калина”.

На добрий ярмарок завітали 
також бабусі та дідусі дітей. Одні 
продавали, інші купували, смія-
лись, співали та ще й танцюва-
ли. 

Від щирого серця дякую му-
зичному керівнику Роману Ярос-
лавовичу Гарматію та всім пра-

цівникам дитячого садка “Соне-
чко”, які підготували цю театралі-
зовану розвагу та долучилися до 
проведення святкового дійства, 
гостям, батькам та нашим чудо-

вим діткам. Ярмарок закінчився, 
а побажання дітей нехай супро-
воджують усіх весь наступний 
рік: “Щоб завжди на Ваших сто-
лах був достаток, щоб було що 

продавати і за що купувати, щоб 
родила щедро нива, щоб у хаті 
було все, як слід. Щоб довіку був 
щасливим український славний 
рід!”.

Дари “Осіннього ярмарку”

Вихованці дитячого садка “Сонечко”  
с. Лучка під час “Осіннього ярмарку”.

Наталія ЩЕРБІНІН, 
вчитель історії 

Великоберезовицької  
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Україна – єдина країна. 
Логічним продовженням 
теми єдності народу Укра-
їни та цілісності її терито-
рії є розмова про мужність 
і героїзм в ім’я свободи, 
незалежності та демокра-
тичного розвитку нашої 
держави.

В умовах сьогодення у нас в 
школі проводяться уроки муж-
ності, звитяги та патріотизму, 
які мають на меті підняти патрі-
отичний дух наших учнів. Вчи-
телі нашої школи ведуть мову 
про мужність українських вій-
ськових і добровольців, їхню 
вірність присязі українському 
народу, готовність віддати жит-
тя за мир і спокій в Україні.

Говоримо також і про геро-
їзм простих українців, які з пер-
ших днів антитерористичної 
операції допомагають забезпе-
чувати війська захисним споря-
дженням, ліками, продоволь-
ством, та, незважаючи на ри-
зик, вивозять із захоплених 
міст і сіл мирних жителів.

У нашій школі проходила ак-
ція “Намалюй малюнок солда-
ту”. Волонтери з педагогічного 
університету, до речі, наші ви-
пускники, організували в школі 
збір теплих речей, засобів гігі-
єни, харчів бійцям АТО. Наш 
випускник Василь Соя також 
воював на передовій. Отримав 
серйозні поранення. Громада, 
учні та вчителі школи допома-
гали йому, чим могли. Велика 
вдячність батькам, які допома-
гають нам в цьому напрямку 
роботи, зокрема, Уляні  
Степанівні Шевченко, яка з ме-
тою формування в учнів патріо-
тизму і розуміння значення 
життя як найвищої цінності до-
помогла організувати екскур-
сію на склад логістичного цен-
тру допомоги бійцям АТО №2. 
Його відвідали шості, сьомі  
та одинадцятий класи із клас-
ними керівниками Інною  
Вікторівною Стодолою,  
Оксаною Михайлівною Граб та 

автором цих рядків.
Школярі побачили, як для 

солдатів виготовляють буржуй-
ки, як збирають і в’яжуть одяг 
роблять костюми для маску-
вання. Діти, як і дорослі, мають 
розуміти ситуацію, яка склала-
ся в нашій країні, і спільно до-
помагати військовим, бути обі-
знаними і не байдужими. Моло-
дому поколінню треба показа-
ти, чого потребують солдати і в 
яких умовах живуть. Учні роз-
питували про обладнання, 
спальники та харчі, як вояки го-
тують, що їм потрібно і як це 
все доправляють на Схід. Та-
кож діти написали листи нашим 
захисникам.

На складі уже звели цехи 
для порізки, шліфування і зва-
рювання матеріалів, з яких ви-
готовляють потрібні речі для 
побуту солдатів. Показали, чим 

займаються волонтери. Волон-
тер Тарас Білан зазначив: “Ми 
їм розказуємо, що робимо на 
складі для допомоги воякам 
АТО, робимо буржуйки, спіртів-
ки для хлопців, показуємо, як 
це все працює, тобто намагає-
мось чимось допомогти, щоб 
наша перемога була швидкою. 
Люди активно приносять по-
трібні речі”.

Невтомно працюють на скла-
ді в’язальниці: в’яжуть шкар-
петки, шарфи, жилетки, розпо-
відають, що якщо люди прино-
сять добротний в’язаний одяг, 
то передають його солдатам, 
якщо річ уже надто зношена і 
військового не зігріє, порють і з 
ниток виготовляють нові виро-
би. “Зараз поки що тепло і сол-
датипотребують дві пари шкар-
петок і туалетний папір між ни-
ми, а коли настануть холоди, 

такий спосіб їх вже не зігріє, — 
зазначає волонтер Ніна Міля-
новська. — Є жінка, яка в’яже 
балаклави, вони дуже потрібні 
хлопцям”.

Діти приміряли маскувальні 
костюми для військових,  спо-
стерігали, як виготовляють по-
бутові речі, як працюють спеці-
ально виготовлені обігрівачі і 
навіть куштували так званий су-
хий борщ, який готують місцеві 
господині-волонтерки та від-
правляють на фронт.

На завершення учні школи 
заспівали Державний гімн Укра-
їни, щоб підтримати тих, хто 
щодня, захищаючи Україну від 
ворога, ризикує своїм життям. 
Тож нехай наші діти відчують 
свою причетність до сьогод-
нішніх подій, які відбуваються в 
Україні. Слава Україні! Героям 
слава!

Виховна година ●

Діти приміряли маскувальні 
костюми для військових 

Учні та педагоги Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
біля логістичного центру допомоги бійцям АТО №2 у м. Тернопіль.

К о л е к т и в 
Шляхтинецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
ім. О. Барвінсько-
го вітає з днем 
народження ди-
ректора школи 
К а т е р и н у  
Іванівну ЛЕВЧУК і вчителя україн-
ської мови і літератури Оксану 
Петрівну КРИШІВСЬКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Щиросер-
дечно вітаємо 
з 17-річчям 
дорогого сина, 
онука, племін-
ника Артура 
Віталійовича 
БАРАНА із  
с. Смиківці 
Т е р н о п і л ь -
ського району.

Сонця Тобі, 

             рідненький, і тепла,

Здоров’я, щастя, радості, добра!

Хай для Тебе ранки будуть золоті,

Хай цвітуть троянди у Твоєму житті.

Хай крокують поруч вірність і кохання,

Збудуться всі мрії, задуми, бажання.

Хай світлою буде життєва дорога,

Опіка і ласка від Господа Бога.

З любов’ю – мама Наталія, 
тато Віталій, бабця Оля і дідусь 

Мирослав, бабця Ліля і тітка 
Оксана з сім’єю. 

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем  
народження вчителя основ еконо-
міки, бібліотекаря Інну Вікторівну  
СТОДОЛУ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

 

Вітаємо з днем народження 
лікаря-кардіолога ТРТМО Ольгу 
Миколаївну ЦАРЕНКО, 
фельдшера-лаборанта Надію  
Іванівну БІЛІНСЬКУ, медсестру з 
дієтичного харчування Марію 
Олександрівну ТУРЧИН, медсе-
стру стаціонару Маріанну  
Тарасівну СТЕПАНЮК.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – блакиті,

Хай обминають горе і біда.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження мо-
лодшу медичну сестру ФАПу  
с. Грабовець Ольгу Володими-
рівну ОСАДЧУК, медичного реє-
стратора ТРТМО Галину Василів-
ну БОГАЧ, працівницю кухні Ірину 
Володимирівну МАТИЧАК.

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 ТРТМО.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  соціального ро-
бітника с. Гаї-Шевченківські Ната-
лію Вікторівну КОРОЛЬЧУК.

День народження раз в рік 

Переступить Ваш поріг. 

З ним до Вас хай завітає 

Все, що серце забажає. 

Нехай Вам віднині й далі 

Щасливо живеться, 

Хай лише добро й достаток 

У домі ведеться!

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального ро-
бітника с. Смиківці Наталію  
Мирославівну ЯКИМЕНКО.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш згоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння.


