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Газета Тернопільської районної ради

З Новим роком  
і Різдвом Христовим!

Шановні краяни, мешканці Тернопільського району,  
трудові колективи підприємств, установ та організацій,  
закладів соціальної сфери!

2014-ий стає історією. Переломний для України рік — час  
змужніння нашої держави, період випробувань, коли довелось пе-
режити Революцію Гідності, анексію Криму, смерть мужніх синів 
українського народу на Майдані і сході України, де сьогодні три-
вають бойові дії.

З настроєм, спрямованим на порозуміння і творення, зустріча-
ємо Новий 2015 рік та Різдво Христове. Впевнені, що світло Різд-
вяної зірки подарує Вам і Вашим родинам мирне небо, віру у 
власні сили і нову надію на Господню допомогу. Щасливого Ново-
го року і з Різдвом Христовим!

Нехай Новий 2015 рік  
буде мирним і щасливим

Шановні співвітчизники! Ми зустрічаємо 
Новий 2015 рік, покладаючи на нього світлі 
сподівання та віру в те, що він буде сповне-
ний миром, добром і процвітанням. Рік, що 
минає, видався нелегким. Це був час геро-
їв, які вибороли для нас нове життя, євро-
пейське майбутнє. Тож не маємо права за-
бути їхнього подвигу — патріотизму Небес-
ної Сотні, відваги наших солдатів, самопо-

жертви волонте-
рів. Новою самостійною Україною, ду-
хом братерства завдячуємо їм. 

З нагоди Різдва та Нового 2015 ро-
ку бажаю Вам, щоб збулося все заду-
мане, щоб прийдешній рік став часом 
добрих змін, міцного здоров’я, благо-
получчя і достатку. Веселих свят!

З повагою — Ігор ВАРДИНЕЦЬ, 
головний лікар Тернопільського 

районного територіального 
медичного об’єднання, депутат 
Тернопільської обласної ради, 

заслужений лікар України.

Віри в щасливий 
завтрашній день

Шановні працівники культури, керівники та учасники мистець-
ких колективів! Шановні краяни! Щиро вітаю 
Вас з Різдвом Христовим і Новим 2015 роком. Не-
хай ці дні щасливою зорею засяють над Вашими 
оселями, принесуть здоров’я, спокій, затишок і 
достаток. Подаруймо один одному найдорожче 
— тепло наших сердець, 
увагу і турботу, аби у при-
йдешньому році щасливих 
українців стало більше.

З повагою — Андрій 
ГАЛАЙКО,  

начальник відділу 
культури  

Тернопільської районної державної  
адміністрації, депутат Тернопільської  
районної ради, заслужений працівник 

культури України.

Різдвяні дні нехай  
принесуть мир і спокій

Шановні односельчани, працівники ТОВ “Дружба”, жителі сіл  
Лозова і Курники!

Прийміть найщиріші вітання з Різдвом Христовим і Новим роком. Із 
наближенням улюблених Різдвяних свят серце 
наповнюється теплом, яким хочеться поділити-
ся з рідними, друзями та колегами, зігріти ним 
тих, хто потребує розуміння і підтримки. Напе-
редодні Нового року та Різдва Христового щи-
ро бажаю, аби прекрасні зимові свята прине-
сли мир, злагоду, впевненість у майбутньому 
України.

З Новим роком! З Різдвом Христовим!
З повагою — Наталя ЯНКЕВИЧ,  

директор ТОВ “Дружба”, депутат 
Тернопільської  районної ради.

Нехай затишок завжди  
буде у Вашому домі!

Шановні жителі Терно-
пільського району, напе-
редодні Новорічних та 

Різдвяних свят прийміть 
сердечні вітання та найкращі по-

бажання. Нехай Різдво Христове — ві-
сник оновлення, мрій і сподівань — при-

несе Вам і Вашим родинам добро, мир і 
достаток. 

Озирнувшись назад, можна сміливо сказа-
ти, що 2014 рік був прожитий недарма. Цей рік був 
насичений подіями. Він подарував нам радість зу-
стрічей і відкриттів, перемог і 
досягнень, новий професійний і 
життєвий досвід. Щастя Вам, 
міцного здоров’я, здійснення 
найзаповітніших бажань!

З Новим Роком та Різдвом 
Христовим!

З повагою — Василь ЦАЛЬ,  
начальник відділу освіти  

Тернопільської 
райдержадміністрації.

Різдвяна зірка 
дарує надію

Від усього серця вітаю із улюбленими з ди-
тинства, світлими і радісними святами — Но-
вим роком та Різдвом Христовим —  жителів сіл 
Скоморохи, Прошова, Мишковичі, Смолянка і 
Теофілівка! 

Від усієї душі бажаю Вам великого людсько-
го щастя, міцного здоров’я, добра, вірних дру-
зів та близьких людей поруч. Нехай Новий рік 
виправдає Ваші добрі надії, принесе достаток і 
добробут Вашим сім’ям, буде щедрим на ціка-
ві плани, принесе смак нових перемог, впевне-
ність у правильності обраної мети та енергію 
для її досягнення. З Новим роком!

З повагою — 
Володимир 

КРУПНІЦЬКИЙ,  
директор ПП 
“Агрофірма 

“Медобори”, депутат 
Тернопільської 
районної ради, 

заслужений працівник 
сільського 

господарства України.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Андрій СТРОЄВУС, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні платники 
податків Тернопільського 

району!
Щиро вітаю Вас із Новим роком та Різдвом 

Христовим! Нехай свята принесуть тільки до-
бробут, благополуччя, родинне тепло, шану та 
любов від рідних та близьких людей. 

Щиро зичу, щоб Різдвяна зоря об’єднала 
усіх нас – і тих, хто зустрічає ці свята в дружньо-

му сімейному колі, і тих, 
хто знаходиться далеко 
від рідного дому, — чис-
тим світлом незгасних 
людських чеснот та  
цінностей, а в кожній ро-
дині щоб панував мир та 
спокій. Щасливого Ново-
го року та Різдва!

З повагою — 
начальник 

Тернопільської ОДПІ 
Петро ЯКИМЧУК.

Дорогі жителі Байковець! Шановні 
краяни! Прийміть найщиріші 

вітання з Новим 2015 роком та 
світлим днем Різдва Христового!
Нехай Новий рік принесе кожному з Вас добрі  

новини, зміни на краще, здійснення мрій і бажань. У 
кожній оселі нехай панує теплий затишок, дружня ат-
мосфера, святкові клопоти та щире спілкування з рід-
ними і близькими. Бажаю усім міцного здоров’я, твор-
чих успіхів та натхнення, нових звершень і вдалих 
починань. Нехай доля буде при-
хильною до кожного з Вас, до 
всієї України, а Господнє благо-
словення стане вірним супутни-
ком на весь прийдешній рік!

З повагою — голова 
Тернопільського обласного 
відділення Всеукраїнської 

асоціації сільських  
і селищних рад,  

Байковецький сільський 
голова Анатолій КУЛИК.

Побажаймо один  
одному віри, надії і любові

Шановні керівники бюджетних уста-
нов та організацій, органів місцевого 
самоврядування та очолювані Вами 
колективи!

Сердечно вітаю Вас з нагоди світ-
лих днів — Нового року та Різдва Хрис-
тового. Щиро зичу міцного здоров’я, 
щастя, добра, мирного неба над Укра-

їною. Нехай 2015 рік виправдає наші надії і сподівання, 
принесе спокій і достаток. У ці новорічні дні побажаймо 
один одному віри в свої сили. Від душі зичу кожній ро-
дині благополуччя, хай Божа благодать завжди буде з 
Вами та Вашими рідними.

З повагою — начальник фінансового управління 
Тернопільської райдержадміністрації  

Світлана МАРЧУК.

Шановні працівники  
та пайовики ТОВ 

“Вікторія”,  дорогі друзі!
Щиро вітаю Вас з Новим 2015 роком та 

Різдвяними святами! Бажаю кожній родині 
достатку і злагоди. Хай здоров’я буде міц-

ним, нехай оптимізм, ві-
ра, надія ніколи не зали-
шають Вас, а любов 
близьких зігріває та окри-
лює. Щастя Вам у Новому 
році, веселих свят!

З повагою –  
Степан МАЦІБОРКА, 

генеральний директор 
ТОВ “Вікторія”.

Щасливого Різдва  
в родинному колі!

Голова СПП “Мричко” Надія Мричко та 
голова СФГ “Аванто” Іван Мричко щиросер-
дечно вітають своїх працівників та пайовиків сіл 
Баворів, Застав’я Тернопільського і Магдалівка 
Підволочиського районів зі 
світлими святами Різдва 
Христового та Нового року!

Нехай у теплому родинно-
му колі пройдуть Різдвяні дні, 
а новий 2015 рік стане для 
України роком миру, злагоди 
та процвітання. Господнього 
благословення, міцного 
здоров’я, достатку та спокою 
Вам і Вашим родинам на до-
вгі роки.

Щоб доля була прихильною
З Новим роком та Різдвом Христовим щиро вітаю 

працівників та пайовиків ТОВ “Стегниківське”!
Дорогі земляки! Нехай 2015 рік буде щедрим для 

кожної родини, принесе нові досягнення та професій-
ні перемоги. Нехай Різдво та Но-
вий рік принесуть благополуччя, 
родинне тепло та злагоду, щирих 
друзів, любов рідних та близьких 
людей. Щасливого Нового року 
та веселого Різдва!

З повагою — Мирон КУБАНТ, 
 директор ТОВ 

“Стегниківське”, заслужений 
працівник сільського 

господарства України. 

Наступний номер газети  
“Подільське слово” вийде 14 січня 2015 р.

Дорогі читачі!
З нагоди Новоріччя і Різдва Христового надсилаємо Вам найщиріші побажання 

добра та щастя в Новому 2015 році, щоб Ви та Ваші близькі були здорові, а всі мрії 
щоб здійснювалися. Ми обіцяємо приносити у Ваші домівки об’єктивну, неуперед-
жену, цікаву, достовірну інформацію, а, як відомо, хто володіє інформацією, той 
володіє світом. До зустрічі в Новому 2015 році!

З вдячністю — колектив газети “Подільське слово”.

На щастя, на добро!
Від щирого серця вітаю мешканців сіл Чернелів-

Руський і Жовтневе з Новим 2015 роком та  
Різдвяними святами. З нагоди величних свят ба-
жаю кожній родині, щоб 2015 рік був багатим, 
щедрим та успішним. Хай Cвятвечірня зірка осяє 
Ваші оселі щастям, радістю та любов’ю. Бажаю 
кожному добра та здійснення найзаповітніших 
мрій.

Михайло ДРУЧОК,  
сільський голова Чернелева-Руського  

і Жовтневого.



2 П’ятниця, 26 грудня 2014 року Панорама подій

Гаряча тема ●

Щиро вітаємо з 
днем народження 
завідуючу клубом 
с. Велика Лука  
Наталію Юріївну 
КУЗЕМСЬКУ.

Хай доля подарує 

                 зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, 

                                   надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 
працівників культури.

Дорогого побратима, активного 
козака, українського патріота  
Івана ПОШЕЛЮЖНОГО зі Стру-
сова Теребовлянського району  
вітаємо з 60-річчям.

За українським звичаєм

Щастя й долі Вам бажаєм,

Щоб були Ви такі багаті,

Як прадавня земля-мати,

Щоб були Ви такі здорові,

Як зелений дуб в діброві,

Щоб щастя квітло Вам розмаєм,

Щоб були Ви завжди з короваєм.

З повагою – Верховний отаман 
Українського козацтва Ігор 

Вардинець, старшина і козаки 
Тернопільського крайового 

коша.

Виконавчий 
комітет Ступ-
ківської сіль-
ської ради щи-
ро вітає з  
60-річчям та 
Днем ангела 
д и р е к т о р а 
ТзОВ “М’ясо-
продукт МПК” 
с. Ступки  
С т е п а н а  
Михайловича 
ТОМЧУКА. Підприємство є осно-
вним наповнювачем місцевого 
бюджету. За час керівництва ТзОВ 
“М’ясо-продукт МПК” Степан Ми-
хайлович надає значну допомогу у 
розв’язанні соціальних проблем 
села. За його сприяння побудова-
но сільську Площу відпочинку,  
облаштовано спортивний майдан-
чик, придбано музичний центр для 
клубу с. Ступки, спортивну форму 
для сільської футбольної команди, 
надано фінансову допомогу церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці,  
сільській раді — будівельні матері-
али. Щиро вдячні Степану Михай-
ловичу за всі його добрі справи. 
Многая і благая літа ювіляру!

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата  
Гаї-Шевченківської сільської ради 
Володимира Антоновича  
ЛУЖНОГО.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження соціаль-
ного робітника с. Плотича  
Оксану Андріївну ТАРАС.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, пюдської поваги.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження учасницю дитя-
чого фольклорно-етнографічного 
гурту “Чернелівські забави” БК  
с. Чернелів-Руський Анастасію 
КУРИК.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

З повагою – дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. Марію Миронівну 
МАРИНЮК.  

Хай здоров’я, радість і достаток 

Сиплються до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою – колектив  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера ПП “Агрон”  
Любов Миколаївну ШУГЕТУ, 
жительку с. Застінка.

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”.

Оголошення ●

Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області оголошує конкурс на визначення виконавця послуг із 
вивезення твердих побутових відходів на території села Байківці. До-
кументи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування оголошен-
ня за адресою: 47711, с. Байківці, вул. С. Стрільців, 43. Тел. 29-62-24.

Романівська сільська рада Тернопільського району повідомляє, 
що на її території рішенням №61 від 23.12.2014 р. з 01.01.2015 р. за-
тверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 
для ПП “Катруб” за 1 м куб. з ПДВ: для населення та бюджетних  
організацій – 64,92 грн.; для інших споживачів – 70,20 грн.

Ступківська сільська рада Тернопільського району повідомляє, 
що на її території рішенням №47 від 25.12.2014 р. з 01.01.2015 р. за-
тверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 
для ПП “Катруб” за 1 м куб. з ПДВ: для населення та бюджетних  
організацій – 64,92 грн.; для інших споживачів – 70,20 грн.

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району пові-
домляє, що на її території рішенням №58 від 25.12.2014 р. з 01.01. 
2015 р. затверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побуто-
вих відходів для ПП “Катруб” за 1 м куб. з ПДВ: для населення та  
бюджетних організацій – 64,92 грн.; для інших споживачів – 70,20 грн.

Учасники бойових дій у зоні АТО 
з 24-ої окремої штурмової роти 
Богдан Музика та Руслан Беркита з 
Довжанки Тернопільського району у 
телефонній розмові до редакції роз-
повіли, що перебувають нині у  
м. Щастя Донецької області, яке 
знаходиться на берегах річки  
Айдар. Непросто було після мирної 
сільської праці зробити цей рішучий 
крок. Але, коли вже саме їм випала 
доля боронити державу від сепара-
тистів та російських зайд, то, вва-
жають бійці, треба виконати свій 
обов’язок з честю і до кінця.

У Довжанці в Богдана Музики та 

Руслана Беркити залишились сім’ї, 
в яких виховуються малолітні діти. 
Українські захисники щиро вдячні 
директору ПАП “Перемога” Воло-
димиру Нацюку за те, що у час 
новорічно-різдвяних свят він прий-
шов із подарунками від Святого 
Миколая для їхніх дітей. Аграрій  
обіцяв і надалі допомагати родинам 
воїнів АТО матеріально.

Найкращою подякою для добро-
дія Володимира Нацюка, сказали 
хлопці, будуть щасливі усмішки їх 
діточок, а ще обіцянка остаточно 
вигнати ворога з України та повер-
нутися до мирної праці.

Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

23 грудня ц. р. на засіданні 
Верховної Ради народні де-
путати ухвалили Закон Украї-
ни “Про внесення змін у деякі 
закони України щодо відмови 
України від здійснення полі-
тики позаблоковості”. 

В порядку денному були зареє-
стровані чотири законопроекти 
щодо скасування позаблокового 
статусу України. 303 народні об-
ранці проголосували за документ, 
поданий Президентом України  
Петром Порошенком, і який не пе-
редбачає вступу України до НАТО. 
У пояснювальній записці до зако-
нопроекту зазначено, що відмова 
від позаблокового статусу обґрун-
тована агресією Росії проти Украї-
ни. “Агресія Російської Федерації 
проти України, незаконна анексія 
нею Автономної Республіки Крим, 
ведення проти нашої держави так 
званої “гібридної війни”, військове 
втручання у східних регіонах Украї-
ни, постійний військовий, політич-
ний, економічний та інформацій-
ний тиск з боку Росії зумовлюють 
необхідність пошуку більш ефек-
тивних гарантій незалежності, су-
веренітету, безпеки і територіаль-
ної цілісності України”, – повідо-
мляється у тексті пояснювальної 
записки. В законі не прописано, 
що вступ у НАТО – пріоритет зо-
внішньої політики держави. Наго-
лошено тільки на тому, що Україна 
інтегруватиметься в євроатлантич-
ний безпековий простір та ЄС. 

“Ми поважаємо рішення україн-
ського парламенту. Україна є неза-
лежною і суверенною державою, 
тільки вона приймає рішення щодо 
власної внутрішньої політики. Як 
було вирішено на саміті в Бухарес-
ті 2008 року, наші двері відчинені. 
Україна стане членом НАТО, якщо 
виконає стандарти і буде дотриму-
ватися необхідних принципів”, – 
прокоментували в штаб-квартирі 
НАТО прийняття закону про відміну 
позаблокового статусу України. Ге-
неральний секретар НАТО Йєнс 
Столтенберг повідомив в інтерв’ю 
норвезькому телеканалу NRK, що 
НАТО не планує найближчим ча-
сом розглядати процес прийняття 
України в Північноатлантичний 
альянс.  

Депутати не змогли з першої 
спроби прийняти Закон України 
“Про Раду національної безпеки і 
оборони України” щодо вдоскона-
лення координації і контролю у 
сфері національної безпеки і обо-
рони. Відповідний документ 253 
голосами було ухвалено 25 грудня. 
Закон розширює повноваження 
РНБО та її секретаря, яким нещо-
давно було призначено Олексан-
дра Турчинова, компетенцію РНБО 
щодо прийняття рішення з невід-

кладних заходів щодо розв’язання 
кризових ситуацій, які загрожують 
національній безпеці України, ко-
ординації і контролю діяльності 
органів виконавчої влади у сферах 
протидії корупції, забезпечення 
громадської безпеки та боротьби 
зі злочинністю. Згідно з цим зако-
ном, рішення РНБО, введені в дію 
указами Президента, є обов’яз-
ковими для виконання органами 
виконавчої влади. Поряд із цим до 
складу РНБО, крім прем’єр-
міністра, міністра оборони, голови 
СБУ, міністра внутрішніх справ, мі-
ністра закордонних справ України, 
запропоновано включити керівни-
ків інших центральних органів ви-
конавчої влади та осіб, визначених 
Президентом. Зміни передбача-
ють, що повноваження заступників 
секретаря РНБО визначає не Пре-
зидент України, а секретар Радбе-
зу, який вносить Главі держави 
пропозиції щодо призначення сво-
їх заступників.

Народні депутати затвердили 
постанову, відповідно до якої ви-
значено дні, в які поетапно будуть 
затверджувати державний бюджет 
України на 2015 рік. Перед цим мі-
ністр фінансів України Наталія 
Яресько разом зі складом Кабінету 
Міністрів презентувала основні ню-
анси головного кошторису країни, 
який враховує зміни до податково-
го законодавства, щодо реформу-
вання єдиного соціального внеску 
та децентралізації. Глава мінфіну 
підкреслила, що документ базуєть-
ся на змінах до Бюджетного і По-
даткового кодексів. Усього в бю-
джетному пакеті 44 законопроекти. 
За словами Наталії Яресько, новий 
бюджет містить перші паростки 
децентралізації. Згідно з проектом 
закону, в місцеві бюджети надхо-
дитимуть платежі від низки подат-
ків, зокрема, 80% екологічного по-
датку, 10% податку на прибуток, 
дохід від адмінпослуг. Це акумулює 
додатковий ресурс у 22 млрд. до-
ларів.

“Перед розглядом у парламенті 
держбюджету-2015 хотілося б 
розвіяти певні міфи, які нині актив-
но обговорюються в українському 
суспільстві. Перше, що стосується 
підвищення пенсійного віку. На 
даному етапі уряд не пропонує 
підвищення пенсійного віку. Дру-
ге, що стосується спеціальних ка-
тегорій пенсіонерів. Уряд не про-
понує переглядати підходи в на-
рахуванні пенсій для спеціальних 
категорій. Третє, щодо стипендій 
для українських студентів. Сти-
пендії зберігаються. Четверте, 
щодо оподаткування або заборо-
ни отримання пенсій для працюю-
чих пенсіонерів. Чинна система 
для працюючих пенсіонерів зали-
шається незмінною. Чому я кажу 
“на даному етапі”? Тому що споді-
ваюся, що пакет реформ, який 

буде прийнятий парламентом, 
дасть можливість Україні отрима-
ти додаткові доходи державного 
бюджету і покривати неймовірні 
соціальні видатки, які лягли на 
плечі українського бюджету”, – на-
писав у себе на сторінці у 
“Facebook” Прем’єр-міністр Украї-
ни Арсеній Яценюк. 

Доопрацьований проект держ-
бюджету України на наступний рік 
передбачає падіння ВВП на 4,3% 
за інфляції 13,1%, граничний рі-
вень дефіциту – 63,6 млрд. гри-
вень. Згідно з пояснювальною за-
пискою, фонд оплати праці про-
гнозується на рівні 467 млрд. гри-
вень, середньомісячна заробітна 
плата – 3 882 гривень (у реально-
му вираженні скоротиться на 
4,4%). Прибуток прибуткових під-
приємств очікується на рівні 272,1 
млрд. гривень. Обсяг експорту то-
варів і послуг, за підрахунками 
уряду, зменшиться на 8,9% – до 
59,1 млрд. доларів, обсяг імпорту 
– до 60,7 млрд. доларів (на 12,8%). 
Згідно з документом, передбача-
ється певна активізація економіч-
ної діяльності в другому півріччі 
2015 року в результаті реалізації 
економічних реформ. За іншим 
сценарієм на 2015 рік (у разі, як-
що Верховна Рада внесе зміни до 
Бюджетного та Податкового ко-
дексів) падіння реального ВВП 
становитиме 2%, номінальний 
ВВП збільшиться до 1,751 трлн. 
гривень за інфляції (на грудень 
попереднього року) 11,2%, а ріст 
цін виробників (на грудень попе-
реднього року) – 14,1%. Обсяг 
експорту товарів і послуг, за дру-
гим сценарієм, зменшиться лише 
на 4,8%, до 61,8 млрд. доларів, 
обсяг імпорту – на 7,7%, до 64,2 
млрд. доларів. Згідно з докумен-
том, доходи державного бюджету 
на 2015 рік заплановано встано-
вити на рівні 475,2 млрд. гривень, 
видатки – 527,1 млрд. гривень. 
Прожитковий мінімум на 1 січня 
2015 року пропонується на рівні 
1176 гривень, із 1 грудня – 1330 
гривень. Мінімальна заробітна 
плата у місячному розмірі стано-
витиме: з 1 січня – 1218 гривень, 
з 1 грудня – 1378 гривень.

За словами Арсенія Яценюка, 
проект бюджету на 2015 рік буду-
ється на курсі 17 гривень за долар. 
Глава уряду наголосив, що Україні 
необхідний додатковий пакет ма-
крофінансової допомоги для стабі-
лізації економіки. Розмір цієї допо-
моги має визначитися під час кон-
сультацій з МВФ і країнами “Вели-
кої сімки”. 

Проект Закону “Про Державний 
бюджет України на 2015 рік” у пер-
шому читанні депутати розглянули 
25 грудня. Друге читання має від-
бутися 28 грудня, а остаточно за-
твердити держбюджет України де-
путати планують 30 грудня ц. р.

Очікуючи на новий бюджет

19 грудня 2014 року видано розпорядження 
голови Тернопільської райдержадміністрації 
щодо посилення безпеки громадян та захисту 
населених пунктів Тернопільського району.

Згідно з розпорядженням, начальнику Тернопіль-
ського районного відділу УМВС України в Тернопіль-
ській області Андрію Купчаку спільно з сільськими, 
селищними головами Тернопільського району реко-
мендовано забезпечити патрулювання членів гро-
мадських формувань з охорони громадського поряд-

ку та представників громадських об’єднань у населе-
них пунктах Тернопільського району. Мета заходу – 
виявлення підозрілих осіб та предметів, захист 
об’єктів життєдіяльності, адміністративних примі-
щень органів влади, громадських місць.

Управлінням служби безпеки України в Тернопіль-
ській області розроблені правила поведінки посадо-
вих осіб підприємств, установ, організацій або орга-
нів виконавчої влади чи місцевого самоврядування 
під час проведення масових заходів і дій у випадку 
загрози терористичного акту. 

Добрі справи ●

Директор ПАП “Перемога”  
з Довжанки Володимир Нацюк 
турбується про дітей воїнів АТО

Більше п’яти тисяч пода-
рунків від святого Миколая 
отримали учні шкіл та вихо-
ванці дитсадків сіл, де  
корпорація “Агропродсер-
віс” орендує землю. Турбо-
та про школи та дитячі са-
дочки має багаторічну і про-
дуктивну традицію у роботі 
корпорації.

Цьогорічний Миколай набув 
особливого звучання. Він зі свята 
лише для дітей, які у цей час за-
звичай шукають гостинців під по-
душкою, перетворився у торже-

ство і для дорослих. Вони, бодай 
на короткий час, теж хочуть бути 
кимось захищеними. Даються 
взнаки тривога через війну на 
сході України, економічні та по-
бутові негаразди і незвіданість у 
завтрашньому дні.

— На щастя, у дорослих пере-
магає потреба змінювати життя 
на краще, — зазначив генераль-
ний директор корпорації  
“Агропродсервіс” Іван  
Чайківський.  — Тому День свято-
го Миколая має залишатися пе-
редусім святом дітвори. Я отри-
мав величезне задоволення піс-

ля відвідин школи у Настасові.  
Найбільше мене вразили світлі 
обличчя хлопчиків і дівчаток, їх 
по-дитячому наївні, але щирі 
слова подяки Миколаю  
Чудотворцю. 

Керівники всіх без винятку 
підрозділів корпорації  
“Агропродсервіс” побували у ди-
тячих колективах. Володимир 
Болєщук завітав з подарунками у 
дитячі садочки м. Підгайці, села 
Росохач Козівського району, Ло-
зівську школу-ДНЗ та на дитяче 
свято Миколая в церкві с. Велика 
Лука Тернопільського району.

Більше п’яти тисяч подарунків  
до Дня святого Миколая –  

від корпорації “Агропродсервіс”

У райдержадміністрації ●

Вдячність ●
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Знайомство зблизька ●

З роси і води ●
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Партнер проекту Сільські
обрії

Юрій Березовський:  
“Кожен має займатися тим, 

до чого лежить душа”

Добра і достатку  
у Новому році!

З Різдвяних свят, із світлої надії кожної людини на щасливе при-
йдешнє починається Новий рік нашого життя, наші майбутні звер-
шення у нових справах. За доброю традицією усі ми разом згаду-
ватимемо пройдений шлях, оцінюватимемо досягнуте, підсумову-
ватимемо зроблене, аналізуватимемо труднощі і перешкоди. Но-
вий відлік часу, ознаменований новонародженим Ісусом та засні-
женою гілкою красуні-ялинки, почнемо з твердим переконанням, 
що прийдешній рік буде щедрим на дорідний урожай, багатим на 
добро, мир, взаєморозуміння, спокій, любов і достаток у кожній 
селянській родині, в кожній оселі.

Висловлюємо щиру вдячність трудівникам господарства, нашим 
партнерам, усім  пайовикам, ветеранам хлібної ниви за сумлінну і са-
мовіддану працю. Прийміть найщиріші слова вітань і побажань у Ново-
му році, гарного настрою, 
любові, здоров’я та удачі. 
Божої благодаті та родин-
ного достатку Вам і Ва-
шим рідним!

З Новим Роком і Різд-
вом Христовим!
З  повагою – директор 

ПП “Агрон” Наталія 
Березовська, 

виконавчий директор 
ПП “Агрон”, 

заслужений працівник 
сільського 

господарства України, 
директор  

ФГ “Березовського” 
Юрій Березовський.

3 січня адре-
суємо найпалкіші 
вітання з нагоди 
дня народження 
с т о р о ж у  
М и х а й л у  
Я р о с л а в и ч у  
ПАЛІЮ, а 4 січня 
теплі та зворушливі слова лунати-
муть для механізатора Степана 
Ярославовича ОСАДЧУКА. На-
передодні Святвечора, 5 січня, 
святкуватиме свій день наро-
дження завідуючий виробничим 
відділком ПП “Агрон” с. Товстолуг 
Віталій Володимирович  
РОСОВСЬКИЙ.

Хай постійний успіх, радість та достаток

Сиплються до вас, як з вишні цвіт,

Хай життєвий досвід творить 

 з буднів свято,

А Господь дарує довгих-довгих літ.

Зимової днини 12 січня день 
народження відзначатиме водій 
Микола Володимирович  
МОРОЗ, а 28 січня — сторож 
Олег Миколайович БАЛАБАН.

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  
ФГ “Березовського”.

2 січня святкуватиме 30-річчя 
тракторист Володимир  
Михайлович МИКИТІВ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

ПП “Агрон” щиро вітає з днем 
народження тракториста Радіона  
Станіславовича ЛЕВИЦЬКОГО 
та механізатора Андрія Дмитро-
вича ДЕМЧУКА.

Ми раді щиро Вас вітати,

Бажаєм довгих-довгих літ,

Сили, здоров’я міцного.

Всі ми радієм від того,

Що ви народились на світ.

  

Сердечно вітаємо з днем наро-
дження водія ПП “Агрон” Ігоря 
Михайловича МАЦИШИНА.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди

                           й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння,

Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Бог допомагає.

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

*Механізація: придбано сіль-
ськогосподарської техніки, грун-
тообробних і посівних знарядь та 
агрегатів, реманенту на суму по-
над 10 млн. грн., у тому числі: 
зернозбиральний  комбайн “Нью 
Холанд”; три зерновози марки 
“ДАФ-Євро-5”; аплікатор для 
внесення рідких добрив; грунто-
розпушувачі; плуги оборотні; нові 
потужні високогабаритні приче-
пи.

*Матеріальна база: введено в 
експлуатацію дві нові електронні 
автоваги з комп’ютерним обслу-

говуванням вантажопідйомністю 
80 тонн, кожна на токових гос-
подарствах сіл Товстолуг і Ма-
лий Ходачків; завершено благо-
устрій та впорядкування терито-
рій біля адміністративного і ви-
робничих приміщень; впорядко-
вано території токових госпо-
дарств, автогаражі, майданчиків 
для зберігання сільгоспмашин і 
механізмів; розширено сад, 
збільшено кількість вуликів та 
бджолосімей; встановлено  
відеоспостереження на усіх ви-
робничих об’єктах.

Цифри і  факти ●

Коли більшість вва-
жає за краще сидіти, 
склавши руки, і нарі-
кати на життя, знахо-
дяться люди, які ви-
різняються із загалу. 
Цим вони цікаві, не-
ординарні. Наталію та 
Юрія Березовських 
сьогодні без пере-
більшення можна на-
звати лідерами ві-
тчизняного агробізне-
су. Напередодні Но-
вого 2015 року спіл-
куємося з заслуже-
ним працівником 
сільського господар-
ства України Юрієм 
Романовичем Бере-
зовським у його ро-
бочому кабінеті. 

— Рік, що минає, став 
переломним і важким 
для України: Революція 
Гідності, анексія Криму, 
відверта російська воєн-
на агресія на сході Укра-
їни, позачергові вибори Прези-
дента та Верховної Ради, новий 
уряд. В кінцевому результаті – 
посягання на незалежність і со-
борність нашої держави. Юрію 
Романовичу, як ці реалії впли-
нули на Ваше життя?

— Я не політик і не аналітик, а 
господарник і хлібороб. Але я і 
громадянин України. У мене бо-
лить серце за те, що нині відбува-
ється в державі, як надзвичайно 
складно на 24-му році незалеж-
ності утвердити ту саму незалеж-
ність. 

Ми, як можемо, допомагаємо 
нашим військовим на Сході Украї-
ни: продуктами харчування, те-
плим одягом, технікою, коштами, 
за які придбали військову амуні-
цію, медпрепарати, товари осо-
бистої гігієни. Свій внесок зроби-
ли і територіальні громади тих сіл, 
де ПП “Агрон” орендує землю. 

— Війна... Але треба сіяти і 
збирати хліб, дбати про продо-
вольчу безпеку держави, за-
безпечувати народ продуктами 
харчування, покращувати соці-
альний розвиток сіл та селищ, 
піклуватися, щоб люди мали 
хліб і до хліба.

 — Безперечно. Ми це все пе-
ретерпимо, допоможемо один  
одному пережити. Я оптиміст і ві-
рю, що завтра буде краще.  
Я пишаюся своїм підприємством, 
фермерське господарство, за ту 
роботу, яку ми робимо, за те, що 
платимо зарплату — вчасно і офі-
ційно.

— Основний вид діяльності 
ФГ “Березовського” та ПП  
“Агрон” — рослинництво. Хоті-
лося б почути, як вдалося за 
декілька років майже удвічі на 
тих же полях і ланах збільшити 
урожайність пшениці, ячменю, 
кукурудзи та цукрових буряків?

— У веденні землеробства,  
обробітку та догляду за рослина-
ми, боротьба зі шкідниками та 
хворобами злакових і технічних 
культур — це основа основ ста-
більного урожаю. Поряд зі мною 
трудяться кваліфіковані спеціаліс-

ти — головний агроном Володи-
мир Новосад, головний інженер 
Володимир Чміль, досвідчені ме-
ханізатори, комбайнери, водії, що 
складають основу колективу. 
Структура посівів у нас майже не 
змінюється. Дотримання сівозміни 
— це основний закон у рослин-
ницькій галузі і порушувати його 
нікому не даю, незважаючи навіть 
на те, що диктує ринок. 

— Як щодо тваринництва? 
— Маємо проект і дуже багато 

задумів. Але, на жаль, не завжди є 
можливість все реалізувати. На-
разі відновлюємо скороспілу га-
лузь — свинарство. За останніми 
технологіями зробили реконструк-
цію одного свинарника. Люди там 
працюють у чистоті та порядку. 
Свиней маємо чим годувати, є до-
статньо концкормів, грису, без 
преміксів. Нині утримуємо двісті 
свиней. Вже маємо проектно-
кошторисну документацію з від-
новлення і будівництва молочно-
товарного комплексу.

— Ви людина товариська, ко-
мунікабельна, любите спорт, 
особливо футбол, підтримуєте 
місцевих спортсменів, довгий 
час фінансово забезпечували 
футбольну команду “Агрон”, 
яка виступала на першості  
області, підтримуєте дитячий 
фольк-гурт “Ходаки” з Малого 
Ходачкова, займаєтесь меце-
натством і благодійністю. В усіх 
цих добрих справах Вас підтри-
мує дружина Наталія. Під час 
нашої з Вами розмови до мене 
на мобільний телефон зателе-
фонувала заступник директора 
Товстолузької школи Оксана 
Кучер з проханням через газету 
“Подільське слово” винести 
Вам подяку. Учні та вчителі дя-
кують Вам, Юрію Романовичу, 
та адміністрації приватного під-
приємства за подарунки до дня 
Святого Миколая, спонсорську 
допомогу, а також за сприяння 
у ремонті спортивного залу.

— Не  можна на землі лише 
збагачуватися, треба допомагати 
іншим. Кошти спрямовуємо і про-
довжуватимемо це робити на 

соціально-культурний 
розвиток населених 
пунктів, шкіл, дитячих 
садків, релігійних гро-
мад. У свою чергу, ви-
словлюю вдячність 
партнерам по агробіз-
несу, тим, хто допома-
гає нам вирощувати 
стабільні урожаї, вико-
ристовувати новітні тех-
нології, поповнювати 
сучасною і високопро-
дуктивною технікою 
машино-тракторні пар-
ки, застосовувати на 
практиці рекомендації 
н а у к о в ц і в -
селекціонерів. Це ком-
панії “Агроскоп Украї-
на”, “Трейдер Агрохім”, 
“Лан”, “Лемке”, корпо-
рацію “Агропродсер-
віс”, науково-дослідні 
інститути Києва, Миро-
нівки, Одеси, Білої 
Церкви, селекційні цен-
три, Тернопільська 
науково-дослідна стан-

ція. Варто додати ще й особисту 
дружбу з фермерами Іваном 
Мричком, Петром Семехою, Іва-
ном Гусарем, агрономами Зенові-
єм Дольним, Юрієм Панасом та з 
багатьма аграріями і фермерами 
Тернопільського району, області 
та України. Бажаю їм здоров’я, 
щастя, достатку в родинах, миру, 
спокою та Божої благодаті.

— Юрію Романовичу, у 39 ро-
ків Ви стали наймолодшим за-
служеним працівником сіль-
ського господарства в Терно-
пільській області. Робота дуже 
важлива для Вас, але головне 
— це сім’я. 

— Маємо трьох  дітей, наймен-
шому Максимкові дев’ять років. 
Коли його в дитячому садочку спи-
тали, ким хоче стати в майбутньо-
му, відповів — фермером, як тато. 
Донька Маруся працює разом з 
нами у господарстві. Торік вона ви-
йшла заміж, зять Сергій — нині за-
відувач млина, серйозна і відпові-
дальна молода людина, а це най-
кращі риси для агробізнесмена. 

У цьому році разом з дружиною 
Наталією справили весілля синові 
Роману, маємо гарну невістку 
Мар’яну. Роман закінчив юридич-
ний факультет Львівського націо-
нального університету ім. І. Фран-
ка, нині працює в прокуратурі Гу-
сятинського району. Коли торік 
восени я потрапив в аварію, він 
якраз закінчив університет і за до-
лею випадку прийняв на себе 
обов’язки керівника підприємства. 
Роман гідно замінив мене. І коли, 
дякуючи Богу, лікарям, рідним і 
друзям, я став на ноги і повернув-
ся до роботи, сказав синові, щоб 
повертався на “свої ази”. А в нашу 
сімейну спільну справу завжди бу-
де можливість повернутися. Ко-
жен має займатися тим, до чого 
лежить душа.

— Дякую за розмову, Юрію 
Романовичу. Миру і спокою та 
міцного здоров’я Вам. З Новим 
роком та Різдвом Хрестовим!

Спілкувався  
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Виконавчий директор ПП “Агрон”, заслужений 
працівник сільського господарства України,  

директор ФГ “Березовського” Юрій Березовський.
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Пригадалися слова україн-
ського поета Григорія Кова-
ля “Людина в світ зерно 
повинна нести, як зерно 
людям несе колосок”. На-
таля та Юрій Березовські 
дбають як про власний  
агробізнес, так і соціальну 
сферу населених пунктів, 
де орендують земельні паї. 
2014 – рік, що минає, був 
для нашої держави надзви-
чайно важким: Революція 
Гідності, військова агресія 
Росії та її найманців на  
Сході України.

— Добро породжує добро — 
це прописні істини людського 
співіснування. На усіх відрізках 
життя треба допомагати людям, 
громаді, селу, в якому прожили 
життя наші батьки, народилися 
наші діти, — каже директор ПП 
“Агрон” Наталія Березовська. — 
Зважаючи на те, які труднощі 

виникають з транспортом у зоні 
бойових дій на Сході України, в 
зону АТО ми безкоштовно пере-
дали вантажний автомобіль мар-
ки “КАМаЗ”. Спільно з корпора-
цією “Агропродсервіс” придбали 
тернопільським правоохоронцям 
легковий автомобіль для патру-
лювання доріг та населених 
пунктів у зоні АТО. Допомагаємо 
продуктами харчування, борош-
ном, крупами. Долучалися до 
цієї благородної справи і наші 
виробничники. Майже на пів-
мільйона гривень придбали те-
плих речей, бронежилетів та ін-
ших необхідних речей. Спільно 
із сільгоспвиробниками, ферме-
рами краю передали на Схід 
аграрну гуманітарну допомогу: 
22 тонни борошна, гречку, мед, 
мак і кутю для воїнів АТО. Це не 
одноразова акція, а спільна 
участь усіх, кому небайдужий су-
веніретет нашої держави, утвер-
дження української нації.

— Юрій і Наталя Березовські 
також посприяли в освітленні 
школи, дитячого  садка, Народ-
ного дому, церкви й території 
пам’ятника Тарасу  Шевченку, — 
каже Товстолузький сільський 
голова Юрій Присяжний. — Вони 
власними коштами сприяють ре-
монту школи, клубних закладів, 
бібліотеки у селах, де оренду-
ють паї, допомагають релігійним 
громадам. Завжди йдуть назу-
стріч сільським радам, виділя-
ють транспорт, очисні механіз-
ми, матеріали та кошти для до-
ріг. Коли взимку сільські дороги  
закурить снігом так, що немож-
ливо доїхати вантажівкам з про-
дуктами чи “швидкій” на виклик 
до хворих, дітям добратися до 
школи, усі згадують добрим сло-
вом подружжя Березовських, бо 
вони завжди приходять на допо-
могу.

— Для утримання сільських 
вулиць у зимову пору придбано 

снігоочисні машини. Щоб вони 
були в належному стані, госпо-
дарства ПП “Агрон” та ФГ “Бе-
резовського” щороку витрача-
ють понад 100 тисяч гривень, — 
каже головний бухгалтер ПП 
“Агрон” Орися Гоцко. — Ми та-
кож забезпечуємо цілодобове 
чергування вогнеборців, утриму-
ємо пожежну команду, яка здій-
снює протипожежний захист 
майна, будівель у 12 населених 
пунктах.

У  Малому Ходачкові є зраз-
ковий фольклорний дитячий гурт 
“Ходаки” (художній керівник —  
заслужений працівник культури 
України Михайло Полюга), якого 
“агронівці” завжди фінансово 
підтримують. А також інші ху-
дожні самодіяльні колективи, 
майстрів прикладного мистецтва 
і народної творчості, поетів, гу-
мористів і, звісно, спортсменів. 
Футбольний клуб “Агрон”-
Поділля” має все необхідне для  

перемоги — спортивну форму, 
майданчики для тренувань, тран-
спорт для участі у футбольних 
змаганнях району та області. 
Молодь сіл Товстолуг, Застінка, 
Білоскірка, Кип’ячка, Красівка, 
Дичків, Малий Ходачків підтри-
мала всеукраїнську ініціативу 
щодо розфарбування населених 
пунктів у синьо-жовті барви. 
Господарства Юрія і Наталі Бе-
резовських спонсорували мате-
ріали та засоби для роботи — і 
мости заясніли національними 
кольорами.

Підприємці Наталя та Юрій 
Березовські обладнали не одну 
автобусну  зупинку в селах, лав-
ки для пасажирів. І зручно, і 
приємно. Бо, як писав терно-
пільський поет Михайло Левиць-
кий: “Де живемо, там мусимо 
цвісти”.

 
 Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора та з сімейного 

архіву Віктора та Надії 
ШУГЕТІВ.

“Добрі слова сказати не-
складно, але їх відлуння довго 
живе в людських серцях”.

Мати Тереза. 

В агропідприємстві “Агрон” 
працюють чимало династій 
хліборобів — Матушевські, 
Осадчуки, але найбільша 
за трудовим стажем — ро-
дина Шугетів. Старійшина 
роду, безперечно, Василь 
Шугета, який працював у 
товстолузькому колектив-
ному господарстві та де-
кілька років у ПП “Агрон” 
механіком, на інших поса-
дах — понад сорок років. 
Нині вже на заслуженому 
відпочинку, але ще пора-
ється по домашньому гос-
подарству, біля фруктових 
дерев. За словами дочки 
Ірини, яка працює вихова-
телем у дитячому садочку 
“Барвінок” с. Товстолуг, її 
батько, в основному,  
доглядає внуків — Сашу,  
Максимка, Віталіка і Мат-
війка. Живуть у с. Застін-
ка.

 У свій час Василь Миколайо-
вич разом із дружиною Любов’ю 
Миколаївною, яка в ПП “Агрон” 
працює бухгалтером з часу ство-
рення приватного підприємства, 
побудували хату, посадили ро-
дючий сад, провели газ та ви-
копали криницю, а головне — 
виростили працьовитих і відпо-
відальних дітей. Батьківським 
шляхом пішов син Віктор. 1998 
року прийшов працювати водієм 
у колишнє сільське господар-
ство “Нива” в с. Товтолуг. Тру-
дився за кермом бортового  
“УАЗа”, вантажного автомобіля, 
бензовоза, а останні п’ять років 
— в ПП “Агрон” та ФГ “Березов-
ського” комбайнером потужного 
бурякозбирального комплексу 
“Холмер”. На той час машини 
такого класу були рідкістю для 
сільгосптовариств, їх закупову-
вали цукрові заводи і давали 
господарствам, які вирощували 
на переробку цукрову сировину, 
в оренду на час “солодких 
жнив”. 

Товстолузьці були в числі 
перших у Тернопільському райо-
ні, хто придбав такий сучасний 
багатоопераційний буряковий 
комплекс, і довірили цю імпорт-
ну техніку саме Віктору Шугеті 
та його напарнику і помічнику 
Володимиру Балабану. Цей екі-
паж має в експлуатації новий, 
придбаний у 2014 році, зерноз-
биральний комбайн “Нью Хо-

ланд”, який обійшовся підпри-
ємцям в кругленьку суму. 
Комп’ютерне управління, чима-
ла панель приборів та важелів 
— щоб на ній працювати на хліб-
них масивах, треба мати хист і 
відповідний багаж теоретичних і 
практичних знань. Але досвідче-
ні механізатори не підвели — 
вчасно обмолотили посіви ран-
ніх зернових озимих та технічних 
культур, довели усім та собі, що 
саме їм під силу керувати новою 
технікою. Автору цих рядків до-
водилося бачити цей екіпаж в 
роботі на жнивному та буряко-
вому ланах. Головний агроном 
Володимир Новосад та голо-
вний інженер Володимир Чміль 
в унісон  говорили, що хлопці — 
молодці. Не лише на своїх полях 
викопали понад 550 гектарів цу-
крових буряків, але допомагали 
сусідам з Грабівця, копали со-
лодкі корені в корпорації “Агро-
продсервіс”. Загалом бурякоз-
биральним комплексом “Хол-
мер” викопали 1100 гектарів со-
лодких коренів, або половину з 
того, що у 2014 році зібрали 
аграрії та фермери Тернопіль-
ського району. 

Не має Віктор Шугета пере-
починку після завершення посів-
них чи збиральних робіт. Бо по-
сіяти пшеницю чи ячмінь, ріпак 
чи кукурудзу — це півсправи, а 
треба ще доглянути те, що за-

роблено в грунт. Урожай зале-
жить від вчасного обробітку рос-
лин і посівів проти хвороб та 
шкідників. Тому Віктор вже тре-

тій сезон працює на 
імпортному само-
хідному оприскувачі 
марки “Хаусен” ан-
глійського виробни-
цтва, а його напар-
ник — механізатор 
Володимир Микитів 
постійно довозить 
воду для цистерни. 
Нещодавно застав 
їх обох за фарбу-
ванням рами та під-
крильників багато-
тонажного причепа. 

У вільні хвилини, 
які бувають не час-
то, Віктор Шугета 
любить разом із си-
нами та дружиною 
Надією відпочивати 
на природі, гуляти 
садом, слухати му-
зику. Надія із селян-
ської сім’ї, початко-
ву освіту отримала в 
рідній Білоскірці та 
досі з любов’ю і гли-
бокою пошаною ста-
виться до першого 
класного керівника 
Ольги Іванівни Ти-
чинської. У перший 
клас до своєї вчи-
тельки у Товстолузь-
ку ЗОШ І-ІІІ ст. при-
вела сина Олексан-
дра, який нині уже 

п’ятикласник. Надія Шугета пра-
цює бухгалтером, а раніше була 
інспектором з кадрів у ПП “Аг-
рон”, магістр, закінчила Терно-

пільський націо-
нальний економіч-
ний університет. У 
колективі хліборо-
бів працює понад 
5 років. Схвально 
про Надію та її 
свекруху Любов 
Миколаївну відгу-
куються працівни-
ки бухгалтерської 
служби:

— Надзвичайно 
старанні та відпо-
відальні, фахові 
спеціалісти, які до 
найменших тонко-
щів знають свою 
справу, — каже 
ветеран агропід-
приємства, голо-
вний бухгалтер 
Орися Гоцко. — 
Люба Миколаївна, 
яка в останні дні 
грудня відзначить 
свій день наро-
дження, ветеран 
праці, джерело 
знань і практично-
го досвіду, над-
звичайно скромна і 
працьовита жінка, 
берегиня роду. 

— Працює в ПП “Агрон” з по-
чатків його виробничої діяльності, 
дбайлива дружина, любляча ма-

ма та лагідна бабуся, яка разом з 
чоловіком Василем Миколайови-
чем прожили у сімейній парі по-
над сорок років, надзвичайно лю-
бить своїх внуків. Її очі, як дві 
тернинки, випромінюють добро і 
теплоту, сповнені життєвою му-
дрістю, — каже дочка Ірина Про-
рацька, вихователька дитячого 
садка “Барвінок”. 

—  2008 року прийшла працю-
вати в їдальню ПП “Агрон” куха-
рем Ганна Муляр — моя мама, — 
каже дочка Надія Шугета. — До 
того вона готувала обіди в сіль-
госптоваристві “Прогрес” у с. 
Грабовець. Тато Василь Іванович 
все життя аж до виходу на пенсію 
працював водієм. В жовтні 2002 
року батьки справили нам з чоло-
віком Віктором весілля, на якому 
гуляло два села — Білоскірка і За-
стінка. Тепер виховуємо двох си-
нів Сашка та Максимка. Живемо 
поряд із батьками в Білоскірці. 
Крім мене, батьки виростили двох 
синів, моїх рідних братів Юрія і 
Тараса, які також не цураються 
селянської праці. 

Життя продовжується в дітях 
та онуках, кипить у роботі, що-
денних клопотах, має свої будні і 
свята. Головне, щоб мир був у 
нашій молодій українській держа-
ві, а спокій і достаток — у кожній 
родині та оселі. Саме це побажа-
ла усім на прощання пані Надія. 

З роду роботящого

Добрі справи ●

“Людина в світ зерно повинна нести”

Віктор та Надія Шугети під час Першого причастя сина Олександра 
на подвір’ї Греко-католицької Церкви Серця Христового.

Працівники ПП “Агрон” — помічник комбайнера  
Володимир Балабан та комбайнер Віктор Шугета (справа).
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Актуально!
Країна знань ●

Оксана БРИКАЙЛО, 
випускниця ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, 
вчитель іноземних 
мов Мишковицької  
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У наш час такий 
заголовок викли-
кає щонайменше  
іронічну посміш-
ку. Тим паче, як-
що мова йде про 
такий аспект 
освіти, як послу-
ги репетиторів. 
Про захмарні ці-
ни на послуги 
(іноді досить сум-
нівної якості) ре-
петиторів у наро-
ді ходять леген-
ди. Пересічний 
учень чи його 
батьки запопад-
ливо викладають 
від 50 грн. до 20 
у. о. за годину навчання 
(залежно від помпезності 
регалій та апетиту викла-
дача), гадаючи, що таким 
чином гарантовано отри-
мають якісні знання. 

Але ж, як кажуть у народі, 
“можна привести коня до водо-
пою, але неможливо примусити 
його напитися”. Лише від ба-
жання учня здобути ці знання 
залежить їх якість. Причому 
останнім часом це можна зро-
бити абсолютно безкоштовно!  
І асоціативне “безплатним бу-
ває лише сир у мишоловці” тут 
недоречне, адже послугами вір-
туальної самоосвіти користу-
ються вже тисячі людей і радо 
діляться своїми враженнями зі 
скептиками.

Переможець учнівських олім-
піад та конкурсів, студентка  І 
курсу факультету іноземних мов 
ТНПУ ім. В. Гнатюка Ірина  
Бастюк впевнена: зайняти таку 
серйозну позицію їй вдалося 
завдяки власній допитливості, 
ініціативності та престижним 
онлайн-курсам Тернопільського 
національного педагогічного  
університету. “На сайт http://
academia.in.ua/ вперше зайшла, 
шукаючи твір з німецької мови, і 
раптом натрапила на такі курси, 
зареєструвалася, пройшла всі 
навчальні ігри та тести до від-
повідних тем. Мене приємно 
здивувало те, що навчання на 
освітньому порталі абсолютно 
безкоштовне”, — розповідає ді-
вчина.

З часу свого існування, а це 
вже рівно два роки, проект на-

дихнув величезну кількість укра-
їнських школярів отримувати та 
вдосконалювати свої знання, 
практично не виходячи з дому, 
та якісно підготуватися до ЗНО. 
“Проект “Академія” – це чудова 
можливість самостійно надолу-
жити пропущений шкільний ма-
теріал, знайти твір майже на 
кожну задану тему з української 
мови та літератури, із світової 
літератури, а також німецької та 
англійської мов. Навчаючись в 
онлайн-режимі, маєш доступ до 
теоретичних матеріалів і за-
вдань із різних предметів, а за 
рахунок мультимедійних ресур-
сів і нових форм навчання під-
вищується мотивація та інтерес 
до навчання”, – ділиться вра-
женнями учениця Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Вероніка Войціхов-
ська.

Варто відзначити, що реє-
струються на курси не лише 
школярі, але й студенти та всі 
охочі вдосконалити свої знання 
з певної дисципліни. “Ці курси 
– один із способів отримання 
сучасної корисної інформації, 
яка допомагає як у навчанні, так 
і повсякденному житті. Тому й 
записуюсь на різні курси – від 
біології та хімії до іноземних 
мов. Ще одним плюсом таких 
курсів є те, що планувати на-
вчання можна самостійно, тобто 
ти сам вирішуєш, коли і скільки 
займатися, до того ж кожен 
курс включає персональні кон-
сультації викладача або автора 
курсу”, – пояснює лікар-інтерн 
ТДМУ iм. I. Я. Горбачевського 
Тарас Лівар.

Ініціатор проекту – викладач 
ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидат 

історичних наук, доцент Воло-
димир Брославський – ствер-
джує, що навчання повинно не 
лише приносити практичну ко-
ристь, а й бути цікавим. Саме 
тому команда “Академії”, а це 
найкращі студенти, викладачі та 
вчителі, пропонує високоякісні 
матеріали: онлайн-курси, кон-
спекти уроків, твори, сценарії 
свят і виховних заходів, елек-
тронні варіанти підручників та 
посібників, описи ВНЗ та багато-
багато іншої корисної і цікавої 
інформації. Своїм досвідом ді-
ляться на порталі як теоретики, 
так і практикуючі педагоги. Ко-
манда проекту завжди готова 
вам допомогти не лише у на-
вчанні, а й проконсультувати з 
певних питань, вчасно проін-
формувати та психологічно під-
тримати. Для зручного зв’язку 
створена група у соціальній ме-
режі “ВКонтакті” (https://vk.com/
zno_academia) та сторінка у ме-
режі “Фейсбук”.

Навчання на освітньому  
порталі “Академія” особливо 
підходить людям, які прагнуть 
змін і не будують своє життя за 
усталеними шаблонами, а ви-
ходять за їх рамки, або іншими 
словами, онлайн-навчання при-
значене для саморозвитку  та 
самовдосконалення особистос-
ті.

Успіх вашого навчання зале-
жить, перш за все, від вас са-
мих, від бажання навчатися та 
дотримуватися рекомендацій. 
Якщо ви прагнете вдосконалити 
свої знання, не витрачаючи при 
цьому кошти і дорогоцінний час, 
– реєструйтесь на освітньому 
порталі “Академія”.

Якісно і безкоштовно!

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

16 грудня ц. р. у Головному 
управлінні статистики в 
Тернопільській області від-
булася прес-конференція, 
присвячена темі цінової 
ситуації на Тернопільщині. 

За словами першого заступ-
ника начальника ГУ управління 
статистики в Тернопільській  
області Тетяни Грищук, в Україні 
з метою визначення індексу спо-
живчих цін проводиться спосте-
реження за 283 товарами та 52 
послугами, які купує населення 
для невиробничого споживання. 
Для отримання інформації про 
цінові коливання реєстратор про-
тягом певного періоду реєстрації 
збирає на продукт детальну ха-
рактеристику, яка містить дані 
про повну назву продукту, ви-
робника, марки, моделі, ґатунку, 
величини та вид пакування, хіміч-
ного та поживного складу. В Тер-
нопільській області реєстратори  
обстежують 396 підприємств 
торгівлі, 295 підприємств  сфери 
послуг, 16 міських ринків у Тер-
нополі, Борщові та Кременці. 

Щомісяця фахівці реєструють 
близько 5 тисяч окремих значень 
цін.

Як повідомила Тетяна Гри-
щук, індекс споживчих цін у 
Тернопільській області в листо-
паді ц. р., порівняно з груднем 
2013 року, становив 121,8%. Ці-
ни на продукти харчування та 
безалкогольні напої зросли на 
20,6%. Найбільш суттєво 
(40,7%) зросли ціни на фрукти. 
На 32,7% подорожчали продук-
ти переробки зернових: крупа 
гречана – на 37,9%, пшоно – на 
36,4%, борошно пшеничне – на 
32,3%, крупи манні – на 28,6%. 
М’ясо та м’ясопродукти стали 
дорожчими на 28,5%, у тому 
числі яловичина – на 43,7%, 
птиця – на 37,9%, свинина – на 
29,4%. На 24,9% зросли в ціні 
хліб і хлібобулочні вироби 
(21,6%), на 51,7% – рис, на 
17,9% – макаронні вироби. Мо-
локо, сир та яйця в листопаді  
ц. р., порівняно з груднем мину-
лого року, збільшилися в ціні на 
10,7%. Найбільше з цієї групи 
подорожчали яйця (на 20,4%), 
кисломолочна продукція 
(14,9%), сири (9,7%), сметана 

(9,2%) і молоко (7,6%). 
Зростання тарифів на житло, 

воду, електроенергію, газ та ін-
ші види палива в листопаді 2014 
року, порівняно з груднем 2013 
року, на 30,7% відбулося за ра-
хунок підвищення цін на при-
родній газ на 62,8%, гарячу во-
ду – на 34,3%, каналізацію – на 
33,7%, опалення – на 27,8%, 
водопостачання – на 21,8%, 
електроенергію – на 11,3%, 
квартирну плату – на 9,8%. 

Ціни на транспорт з початку 
року зросли на 34,1% здебіль-
шого через подорожчання 
паливно-мастильних матеріалів 
і транспортних засобів. На 
20,7% і 13,5% підвищилася вар-
тість перевезень залізничним та 
автодорожнім транспортом.  
У сфері охорони здоров’я ціни 
збільшилися на 25,9%. Найбіль-
ше (на 34,4%) подорожчала 
фармацевтична продукція. Одяг 
і взуття у січні-листопаді ц. р. 
подорожчали на 18,8%. Зрос-
тання цін у сфері зв’язку  
на 2,1% відбулося за рахунок 
підвищення абонентної плати  
за користування телефоном  
на 14%.  

Статистика ●

Цінова лихоманка

Інтернет-сторінка освітнього порталу “Академія” —  
для цікавого і грунтовного навчання онлайн.

Катерина ВЕЛЬГОШ,  
практичний психолог 

Жовтневої ЗОШ I-II ступенів.

Цікаво і насичено в Жовтне-
вій ЗОШ I-II ступенів прой-
шов тиждень психології під 
назвою “Країна Психологія”. 

Мета заходу — створення по-
зитивного психологічного клімату 
в школі, розширення та насичення 
емоційного життя дітей і підлітків, 
розвиток інтересу до свого вну-
трішнього світу і світу іншої люди-
ни, розкриття творчого потенціалу 
школярів.

План тижня включав різнома-
нітні акції, ігри, конкурси,  
заняття з учнями та педагогами. 
Всі ці заходи сприяли покращен-
ню психологічного клімату в клас-
них та педагогічних колективах, 
взаєморозумінню між всіма учас-
никами навчально-виховного про-
цесу. Учні та вчителі взяли участь 
у підготовці і проведенні заходів. 

Протягом тижня діяла “Пошта 
довіри”, куди учні зверталися із 
різноманітними запитаннями до 
психолога, скринька служила для 
побажань та компліментів. Учні 

всіх класів змагалися за перемогу 
в конкурсі малюнків “Психолог: 
яким він має бути?”. 

Протягом тижня діяли такі  
акції: хвилинка спілкування з пси-
хологом “Посміхайся разом із сон-
цем”, “Що робити коли життя зда-
ється зовсім похмурим”, “Відвер-
тості малюємо крейдою” (на вели-
кій перерві малювали разом на 
шкільній дошці), психологічна гра 
“Дізнайся більше про себе”, гру-
пові тематичні консультації для 
учнів “Чому буває кепський на-
стрій”.

Також проведені інтерактивні 
заняття “Подорож до країни каз-
ки” (для учнів початкових класів); 
“Знайомство зі світом емоцій” 
(для учнів 5-6 класів); “Що у нас 
спільне та відмінне” (7-8 класи); 
“Професія мрії” (8-9 класи). Для 
учнів школи проведено відеолек-
торій на тему “Професія психоло-
га”, а для педагогів — тренінгові 
заняття “Стрес у житті людини: як 
його попередити”. Неодмінними 
супутниками творчого процесу бу-
ли гарний настрій, активні обгово-
рення та дружні посмішки. Тиж-
день психології став справжнім 
святом для душі. 

Знайомство  
зі світом емоцій

З перших робочих днів  
січня 2015 року на Тернопіль-
щині буде розпочато процес 
оформлення і видачі паспор-
та громадянина України для 
виїзду за кордон з безкон-
тактним електронним носієм, 
так званих біометричних пас-
портів. Про це повідомили в 
управління Державної мігра-
ційної служби України в Тер-
нопільській області.

У грудні в приміщенні управ-
ління ДМС у Тернопільській  
області встановлено обладнання 
для виготовлення біометричних 
паспортів. Проведено навчання з 
працівниками, здійснено тестові 
випробування системи. У другій 
половині січня 2015 року на тери-
торії Тернопільської області вста-
новлять ще 6 комплексів облад-
нання.

Сьогодні можна впевнено ска-
зати, що оформлення біометрич-
них паспортів в області буде роз-
почато з 5 січня. Однак спочатку 
буде діяти лише один комплекс. 

Ускладнює ситуацію те, що в січні-
лютому традиційно спостерігаєть-
ся “сезонне” зростання кількості 
бажаючих виготовити закордонний 
паспорт. Це пов’язано з тим, що 
багато наших співвітчизників, які 
працюють за кордоном, на Різдвяні 
свята повертаються додому. Цей 
короткий період перебування в 
Україні вони намагаються викорис-
тати для приведення до порядку 
документів. Найімовірніше, цього-
річні святкові дні не стануть винят-
ком.

Відтак, з метою запобігання 
утворення великих черг, в мігра-
ційній службі просять громадян, 
за можливості, відтермінувати свої 
звернення за оформленням біо-
метричних паспортів до кінця 
січня-початку лютого. Саме тоді в 
Тернопільській області запрацю-
ють ще 6 комплексів, і документи 
можна буде оформити без зайво-
го очікування.

 
За матеріалами управління 

ДМСУ в Тернопільській області.

Новації ●

З січня міграційна служба 
розпочне оформлення 
біометричних паспортів

У святому Письмі читаємо, що призначення жінки – народжувати та 
виховувати дітей. Тим вона спасає свою душу. Уродженка с. Чернелів-
Руський Євгенія Андріївна Кузь народила та виховала трьох дітей.  
Важко працюючи у колгоспі, жінка усю свою ніжність і теплоту віддава-
ла синам і доньці, які виросли гідними, шанованими людьми. Усі випро-
бування, які випали на вдовину долю Євгенії Андріївни, були для неї 
нічим у порівнянні з раннім відходом у засвіти двох старших синів. За 
ними тужила та возносила щирі молитви до Господа до останніх днів 
земного життя. 23 грудня на дев’яностому році її не стало.

Ми — колективи редакції газети “Подільське слово” та  
Тернопільської районної радіокомпанії “Джерело” — глибоко сумуємо 
та висловлюємо співчуття з приводу важкої втрати — смерті матері, 
нашій щирій колезі, головному редакторові “Подільського слова” Ганні 
Миколаївні Макух. 

Будемо ревно молитися, щоб Господь поселив праведну душу по-
кійної Євгенії Андріївни Кузь у Небесному Царстві, де немає печалі.

Колектив Товстолузької сільської ради, депутатський корпус, ви-
конком сумують з приводу смерті колишнього працівника сільської 
ради Володимири Корнилівни Панькевич та висловлюють щирі 
співчуття її рідним і близьким.

Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хрес-
та України висловлює щирі співчуття головному редактору газети 
“Подільське слово” Ганні Миколаївні Макух з приводу тяжкої і не-
поправної втрати – смерті матері Євгенії Андріївни Кузь.

Тернопільська районна державна адміністрація і Тернопільська 
районна рада висловлюють щирі співчуття головному редактору 
газети “Подільське слово” Ганні Миколаївні Макух з приводу тяжкої 
і непоправної втрати – смерті матері Євгенії Андріївни Кузь.

Правління Тернопільської обласної організації національної 
спілки журналістів України висловлює найщиріші співчуття  
редактору газети “Подільське слово” Ганні Миколаївні Макух з 
приводу смерті її матері Євгенії Андріївни Кузь.



Програма телепередачП‘ятниця, 26 грудня 2014 року

29 грудня
Понеділок 

30 грудня
ВіВторок

31 грудня
середа

1 січня
четВер

2 січня
П’ятниця

3 січня
субота

4 січня
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 Про головне.
10.30 Х/ф “Рай океану”.
12.10 Д/ф “Острiв Крим. Дежавю”.
12.40 Зроблено в Європi.
13.20 Вiкно до Америки.
14.00 Прес-конференцiя 
        Президента України П. Порошенка.
16.00 Euronews.
16.30 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.05 Х/ф “Остання iскра життя”.
21.40 Д/ф “Малєр. Розмiреним кроком”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Велика перерва”.
11.15 Х/ф “На гачку”.
13.10 Х/ф “Джентльмени, удачi!”
15.20 Х/ф “Ялинки”.
17.10 Х/ф “Ялинки 2”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
22.35 Х/ф “Принц Персiї.
         Пiски часу”.
01.05 Х/ф “Д`Артаньян 
         i три мушкетери”.

інтер
07.00 “Ранок з Iнтером”.
08.30 Х/ф “Нiч самотнього пугача”.
10.10 Х/ф “Тобi, справжньому”.
12.50 Х/ф “Мiцний шлюб”.
14.25 Концерт “Парад зiрок”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Людський фактор”.
00.05 Х/ф “Сiм`я напрокат”.

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

ICTV
06.55 Х/ф “Особливостi 
        нацiонального пiдлiдного лову”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Х/ф “Особливостi 
         нацiонального пiдлiдного лову”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Х/ф “Особливостi нацiонального
        полювання”.
11.45 Х/ф “Особливостi 
        нацiональної риболовлi”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Особливостi
        нацiональної риболовлi”.
14.05 Х/ф “Володар перснiв.
        Повернення короля”.
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф “Володар перснiв.
       Повернення короля”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.15 Дiстало!
21.00 Цивiльна оборона. Пiдсумки.
22.40 Х/ф “Покарання”. (2).
00.30 Х/ф “Армiя темряви”. (2).

стб
05.45 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
06.35 “Все буде добре!”
08.30 “Все буде смачно!”
09.15 “Зiркове життя. 
          Обережно - ревнощi!”
10.10 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу 
        Диканьки”.
11.40 Х/ф “Сiм верст до небес”.
13.50 “Битва екстрасенсов 14”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли 
        ми вдома”. (2).
19.55 “Куб 5”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Детектор брехнi 6. 
         Життя пiсля сповiдi”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв 
       за привидами”.
07.00 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Татусевi дочки”.
11.20 Т/с “Воронiни”.
14.20 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
16.35 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.35 Супермодель 
       по-українськи.
23.35 Абзац!
00.30 Репортер.
00.35 Х/ф “Напруж звивини”.

канал “україна”
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 
         19.00, 2.00 Подiї.
09.15, 14.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Берег надiї”.
18.00 Т/с “Повернення Лялi”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Приватний детектив 
      Тетяна Iванова: вiнець безшлюбностi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Вiдпустка за обмiном”.

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”.
11.00 Х/ф “Елька”.
12.25 Х/ф “Про 
        Червону Шапочку”.
14.50 Дайош молодьож.
18.00 Панянка-селянка.
20.00 Країна У.
21.00 Вiталька.
23.00 6 кадрiв.
00.00 Кращийконцертроку клiпи.

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Снігова королева».
11.20 «У пошуках легенд».
11.30 «Октет Орфей».
13.30 «Невигадані історії».
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 «Улюблена робота».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Запоріжжя
         туристичне».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «В об’єктиві ТТБ».
20.00 «Пісні нашого краю».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Новини України».
21.30 «Урок… для батьків».
22.30 «Чаc країни».

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, 07.30, 07.45, 08.25 Гiсть студiї.
07.25 Ера будiвництва.
07.40 Країна on-line.
08.45 Телемагазин.
09.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.05 Утеодин з Майклом Щуром.
10.45 Х/ф “Остання iскра життя”.
12.25 Подорожуй Литвою.
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.00 Школа Мерi Поппiнс.
14.15 Казки Лiрника Сашка.
14.25 Нотатки на глобусi.
14.50 Фольк-music.
16.00 Euronews.
16.30 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.10 Х/ф “Велетень”.
21.50 Д/ф “Шпигун у Пекiнi”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.

канал «1+1»
06.45 Х/ф “Реальна казка”.
08.55 Х/ф “Джентльмени, удачi!”
11.05 Х/ф “Кухня у Парижi”.
13.15 Х/ф “Ялинки”.
15.05 Х/ф “Ялинки 2”.
17.10 Х/ф “Дiамантова рука”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Х/ф “Джентльмени удачi”.
22.25 Х/ф “Персi Джексон i викрадач 
        блискавок”.
01.00 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.

інтер
07.00 “Ранок з Iнтером”.
08.30 М/ф “Зима в Простоквашино”.
08.55 М/ф “Ну, постривай!”
09.00 Х/ф “Сiм`я напрокат”.
10.40 Х/ф “Вiддам кошенят у хорошi руки”.
12.30 Т/с “Людський фактор”.
15.55 Х/ф “Самогонники”.
16.15 Х/ф “Пес Барбос i 
        незвичайний крос”.
16.25 Х/ф “Iван Васильович 
       змiнює професiю”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Я не зможу тебе забути”. (2).
00.00 Х/ф “Iнтуїцiя”.

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

ICTV
06.10 Цивiльна оборона. Пiдсумки.
07.45 Факти. Ранок.
08.05 Дiстало!
08.45 Факти. Ранок.
09.30 Х/ф “Полiцейська академiя 3.
        Перепiдготовка”.
11.10 Х/ф “Полiцейська академiя 4. 
         Громадяни в дозорi”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Полiцейська академiя 5. 
        Пункт призначення - Маямi-Бiч”.
15.05 Х/ф “Полiцейська академiя 6. 
         Мiсто в облозi”.
15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф “Полiцейська академiя 6.
       Мiсто в облозi”.
17.05 Х/ф “Полiцейська академiя 7.
          Мiсiя у Москвi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.00 Т/с “Фiзрук 2”.
22.00 Чоловiчий клуб. Новорiчне шоу 
          “Банди Дизель”.
23.30 Х/ф “Початок часiв”. (2).

стб
06.00 “Вiкна-новини”.
06.35 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10 “Зiркове життя. 
        Фатальне кохання холостякiв”.
10.10 Х/ф “Вогонь, вода i... мiднi труби”.
11.55 Х/ф “Iван Васильович 
          змiнює професiю”.
13.50 “Битва екстрасенсов 13”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Врятуйте нашу сiм`ю 3”.
23.45 Х/ф “Вiдкрийте, Дiд Мороз”.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв
         за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Татусевi дочки”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
16.35 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Х/ф “Година пiк 3”. (2).
23.50 Абзац!
00.45 Репортер.
00.50 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 Х/ф “Дуель”.
11.10 Т/с “Приватний детектив 
      Тетяна Iванова: вiнець безшлюбностi”.
13.10, 15.25 Т/с “Слiд”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Приватний детектив 
    Тетяна Iванова: материнський iнстинкт”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Умiльцi”. (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”.
11.00 М/ф “Свято Новорiчної ялинки”.
12.10 М/ф “Снiгова королева”.
13.25 Х/ф “Новорiчнi пригоди 
        Машi та Вiтi”.
14.45, 20.00 Країна У.
17.10 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
21.00 Вiталька.
23.00 6 кадрiв.
00.00 Кращийконцертроку - клiпи.

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 Вистава «12 місяців».
11.15 «7 чудес України».
11.30 «Пісні мого життя».
13.25 «Казки Миколаївського
        зоопарку».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Тема дня».
14.30 «Будьте здорові».
15.00 «Діловий ритм».
15.30 «А у нас кіно знімали».
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 «Гра долі».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Новини України».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».

ут 1
06.00 Вiд першої особи.
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.
09.35 Перша шпальта.
10.30 Х/ф “Велетень”.
12.00 Включення з Кабмiну.
12.25 Театральнi сезони.
13.40 Хочу бути.
14.00 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Як це?
14.35 Д/ф “Шпигун у Пекiнi”.
15.35 Як ваше здоров`я?
16.25 Х/ф “Нiжнiсть”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.10 Х/ф “Пазл”.
21.40 Концертна програма.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Новорiчне шоу “Кiнооке”.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
07.25 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою парою!”
11.00 Х/ф “Джентльмени удачi”.
12.50 Х/ф “Персi Джексон i викрадач 
         блискавок”.
15.00 Х/ф “Тачки”.
17.15 Х/ф “Тачки 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Новорiчний Вечiрнiй квартал 2014”.
23.50 “Новорiчне привiтання 
      Президента України П.О. Порошенка”.
00.05 “Новорiчний Вечiрнiй квартал 2014”.
01.00 “Концерт гурту Океан Ельзи”.

інтер
05.45 Х/ф “Карнавальна нiч”.
07.00 “Ранок з Iнтером. З Новим роком!”
09.10 Х/ф “Самогонники”.
09.30 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний крос”.
09.40 Х/ф “Iван Васильович 
      змiнює професiю”.
11.25 Т/с “Оленка з Почитанки”.
14.35 Т/с “Мама Люба”.
18.15 Концерт “Гумор року”.
20.00 “Подробицi. Пiдсумки року”.
20.40 “Новорiчний парад зiрок 2015”.
22.30 “Чекай на мене в Новий рiк”.
23.55 Новорiчне привiтання Президента
         України Петра Порошенко.
00.00 “Чекай на мене в Новий рiк”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Щоденник для батьків»
13.00 В.ф. «Бітлз»
14.00 Х.ф. «Погана звичка» 
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 Програма «Соло»
21.00 Наші вітання
21.30 Новорічний калейдоскоп
22.00 Провінційні вісті
22.35 «Музичні делікатеси»
23.30 Новорічний калейдоскоп
00.00 З НОВИМ 2015 РОКОМ !
00.05 Х.ф. «Кохання на Різдво» 

ICTV
06.10 М/ф.
07.00 М/ф “Бетмен. У червонiй масцi”.
08.20 М/ф “Бетмен. Лицар Готема”.
09.50 М/ф “Бетмен. Рiк перший”.
11.00 М/ф “Карлик Нiс”.
12.40 М/ф “Як зловити перо жарптицi”.
13.55 Т/с “Фiзрук 2”.
15.50 М/ф “Альоша Попович i Тугарин Змiй”.
17.25 М/ф “Добриня Микитич 
       i Змiй Горинич”.
18.35 М/ф “Iлля Муромець 
         i Соловей-Розбiйник”.
20.00 М/ф “Три богатирi i Шамаханська 
          цариця”.
21.25 М/ф “Три богатирi на далеких 
         берегах”.
22.35 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк 2”.
23.55 Поздоровлення з Новим роком 
      Президента України Петра Порошенко.
00.00 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.

стб
06.10 “Вiкна-новини”.
06.45 “Все буде добре!”
08.40 “Все буде смачно!”
10.30 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
16.00 Х/ф “Новорiчна дружина”.
17.55 Х/ф “Поспiшаєте любити”.
19.55 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою парою!”
23.55 “Новорiчне привiтання Президента
         України Петра Порошенко”.
00.00 Х/ф “Iван Васильович 
       змiнює професiю”.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв 
            за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Татусевi дочки”.
11.20 Т/с “Воронiни”.
16.35 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
00.05 Абзац!
01.00 Репортер.
01.10 Х/ф “Антибумер”. (2).

канал “україна”
06.00 Подiї.
06.10 М/ф “Канiкули в Простоквашино”.
06.30 М/ф “Зима в Простоквашино”.
06.50 Х/ф “Вiдпустка за обмiном”.
09.20 Т/с “Приватний детектив 
     Тетяна Iванова: материнський iнстинкт”.
11.15 Х/ф “Снiговий янгол”.
13.20 Х/ф “Золотi ножицi”.
15.15 Т/с “Ковзани для чемпiонки”.
19.00 Подiї. Пiдсумки року.
19.45 Мюзикл “Алiса в країнi чудес”.
21.45 Великий Новорiчний концерт-2015.
23.55 Новорiчне привiтання 
       Президента України П. О. Порошенка.
01.00 Новий рiк з Україною.

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”.
11.00 М/ф “Веселий новий рiк з Вiннi”.
12.10 Х/ф “Новорiчнi пригоди 
        Машi та Вiтi”.
13.25 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
16.00 Країна У.
17.00 Казки У.
21.50 Вiталька.
23.55 Вiтання Президена України.

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Таємниця снігової королеви».
12.20 «Вінтаж».
12.35 «Струни серця скрипаля».
13.25 «Удосвіта».
13.50 «Край, в якому я живу».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Тема дня».
14.30 «На часі».
15.00 «Зона ризику».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.05 «Чудесний канал».
16.30 «Енергоманія».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Економічний інтерес».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Просто неба».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Надія є».
20.00 «Пісні нашого краю».
20.15 «Подорожні замальовки».
20.25 «Моя професія».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Новини України».
21.30 «Європа 
        очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 «Подорож гурмана».
23.35 «Зимові композиції».
23.45 «З Новим роком!»
00.00-02.00 «Новорічна феєрія».

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.30 “Золотий гусак”.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 М/с “Пригоди звiра їжака”.
10.00 Школа Мерi 
         Поппiнс.
10.20 Подорожуй Литвою.
11.05 М/ф “Серце дуба”.
12.20 Т/с “Китай на 
        кiнчику язика”.
13.15 Православний вiсник.
13.35 Фольк-music.
14.45 Х/ф “Три рiздвянi казки”.
16.25 Театральнi 
       сезони.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
18.05 Х/ф “Коктейль”.
21.00 Новини.
21.40 Д/ф “Шампанське, 
        бульбашки бажання”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ювiлейний концерт 
        Р. Паулса.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Рiздво К-9”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
10.55 М/ф “Ескiмоска 2: 
        Пригоди в Арктицi”.
11.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.55 М/с “Котигорошко”.
12.55 Х/ф “Алладiн i 
        король розбiйникiв”.
14.35 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
16.00 Х/ф “Льодовиковий перiод 2:
         Глобальне потеплiння”.
17.45 Х/ф “Льодовиковий перiод 3.
        Ера динозаврiв”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод 4: 
         Континентальний дрейф”.
22.00 “Новорiчний парад зiрок 
       з Максимом Галкiним 
       i Володимиром Зеленським 2014”.
01.10 Х/ф “Добранiч”. (2).

інтер
07.35 “Подробицi” - “Час”.
08.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
09.55 “Готуємо разом”.
10.35 “Орел i решка. 
       Незвiдана Європа”.
11.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
13.15 Т/с “Зозуля”.
16.40 Т/с “Все буде добре”.
20.00 “Подробицi”.
20.55 Т/с “Мар`їна роща 2”.
23.25 Х/ф “Бiдна Liz”. (2).
01.10 Т/с “Зозуля”.

TV-4
06.00 Х.ф. «Добре сидимо» 
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. «Три Різдвяні казки» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський
         календар» 
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
16.00 «Щоденник для батьків»
16.30 Космічна Новорічна пригода.
       Центр творчості дітей та юнацтва
17.30 Вікно в Америку
18.00 Наші вітання
19.00 Осінь 2014. Як це було
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Різдво 
        повертається додому» 
23.45 Час-тайм
00.00 Осінь 2014. Як це було
00.35 Х.ф.«Прекрасна Рита» 

ICTV
05.50 Факти.
06.20 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
07.55 Зiрка YouTube.
10.45 Х/ф “Перший удар”.
12.10 Х/ф “Мiстер Крутий”.
13.45 Х/ф “Розборка в Бронксi”.
15.10 Т/с “Фiзрук”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Ялинки 3”.
21.00 Х/ф “На море!”
22.50 Х/ф “1812: Уланська балада”.
00.40 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.

стб
06.30 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.10 “Україна має талант! 6”.
15.05 Х/ф “Новорiчний переполох”.
19.00 “Битва екстрасенсов”.
20.30 Х/ф “Зимовий сон”.
22.35 Х/ф “Моя мама - наречена”.
23.55 Х/ф “Формула кохання”.

новий канал
05.50 М/с “Губка Боб Квадратнi 
        Штани”.
07.35 Х/ф “Дiти шпигунiв 2”.
09.05 М/с “Дракони: Вершники 
         Йолопа”.
11.05 М/ф “Король сафарi”.
12.50 1000 жiночих бажань.
13.50 Т/с “Татусевi дочки”.
15.45 Проект Перфект.
17.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
19.00 М/ф “Альоша Попович 
       i Тугарин Змiй”.
20.40 М/ф “Добриня Микитич 
       i Змiй Горинич”.
22.00 Х/ф “Стрiтрейсери”.
00.30 Х/ф “Мамо не журися 2”. (2).

канал “україна”
06.00, 19.00 Подiї.
06.10 Таємницi зiрок.
06.30 Х/ф “Джунiор”.
08.20, 22.30 Т/с “Троє в Комi”.
11.45 Т/с “Чотири пори лiта”.
15.00 Т/с “Анжелiка”.
20.40 Х/ф “Мама виходить замiж”.
02.40 Х/ф “Приходь, Новий рiк”. (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 11.15 М/ф “Барбi:
          Чудове Рiздво”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/ф “Школа монстрiв: 
         химерна сумiш”.
12.25 М/ф “Анастасiя”.
14.00 Х/ф “Попелюшка”.
16.00 Рятiвники.
18.45 Вiталька.
20.05 Казки У.
22.00 Х/ф “Три мушкетери”.
00.00 6 кадрiв.

ттб
08.00—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 «Новорічна фантазія».
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 «Дива цивілізації».
19.25 Телезамальовка.
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний
        калейдоскоп».
20.30 «Загублені у часі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Невигадані історії».

ут 1
06.00 Новорiчне шоу “Кiнооке”.
09.15 М/ф “Серце дуба”.
10.25 Казки Лiрника Сашка.
10.45 Х/ф “Пазл”.
12.25 Т/с “Китай на кiнчику язика”.
13.25 Фольк-music. 
       Новорiчний випуск.
16.00 Х/ф “Студент року”.
18.40 Майбутнє нацiї. 
      Церемонiя нагородження.
21.00 Новини.
21.45 Концертна програма
        “London grammar”.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Максима.
23.00 “Золотий гусак”.
23.25 Х/ф “Здрастуйте, 
        я Ваша тiтка!”

канал «1+1»
06.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.40 “ТСН”.
09.25 Х/ф “Невиправний Гуффi”.
11.00 Х/ф “Бiлка i Стрiлка. 
        Мiсячнi пригоди”.
12.35 Х/ф “Тачки”.
14.45 “Новорiчний 
        Вечiрнiй квартал 2014”.
19.30 “ТСН”.
20.05 “Сказочная Русь. 
       Президенты удачи”.
21.30 Х/ф “Друзi друзiв”.
23.20 “Дискотека 80-х”.

інтер
06.30 М/ф “Свято Новорiчної ялинки”.
07.25 Х/ф “Однокласники”.
09.15 Х/ф “Чародiї”.
12.00 “Новорiчний парад зiрок 2015”.
13.50 “Чекай на мене в Новий рiк”.
18.15 Концерт “Гумор року”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Новорiчний Блакитний
        вогник 2015”.
00.35 Т/с “Все буде добре”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце 
        наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний 
       голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 «Калейдоскоп»
10.00 Т.с. «Моє серце
         наполягає» 
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Бруно» 
16.00 Х.ф. «Пані Завірюха» 
17.00 Х.ф. «Сніговики» 
19.00 Зима 2014. 
        Як це було.
19.30 Наші вітання
20.00 «Музичні делікатеси»
21.00 Наші вітання
21.30 «Меланж»
22.00 Зима 2014. Як це було.
22.35 ТНЕУ вітає з Новим 
         Роком та Різдвом Христовим
00.15 Час-Tайм
00.30 Зима 2014. Як це було.

ICTV
05.50 М/ф “Бетмен.
        У червонiй масцi”.
07.00 М/ф “Бетмен. 
        Лицар Готема”.
08.10 М/ф “Темний лицар. 
           Народження легенди”.
09.30 Х/ф “Забiйний футбол”.
11.05 Х/ф “Особливостi 
         нацiонального пiдлiдного лову”.
12.30 Х/ф “Особливостi 
         нацiонального полювання”.
14.15 Х/ф “Особливостi
          нацiональної риболовлi”.
16.05 Х/ф “Три горiшки 
        для Попелюшки”.
17.40 Х/ф “Хоббiт. 
        Пустка Смауга”.
20.30 Х/ф “Хоббiт. 
         Неочiкувана подорож”.
23.20 Х/ф “Покарання”. (2).
01.00 Х/ф “Армiя темряви”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Вiдкрийте, 
         Дiд Мороз”.
08.00 “Все буде смачно!”
09.40 Х/ф “Новорiчна дружина”.
11.30 Х/ф “Москва сльозам 
         не вiрить”.
14.10 Х/ф “Поспiшаєте любити”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00 “Україна має талант! 6”.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди 
        Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди
          мисливцiв за привидами”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Татусевi дочки”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
16.35 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Х/ф “Бумер”. (2).
00.15 Х/ф “Бумер 2”. (2).

канал “україна”
06.45 Подiї. Пiдсумки року.
07.30 Х/ф “Рiздвяна пригода 
        Бетховена”.
09.10 Т/с “Ковзани для чемпiонки”.
12.30 Великий Новорiчний 
        концерт-2015.
15.25 Мюзикл “Алiса в країнi чудес”.
17.10 Т/с “Золотi ножицi”.
19.00 Подiї.
19.30 Т/с “Щасливе життя”.
00.00 Х/ф “Снiговий янгол”.

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 М/с “Пригоди Котигорошка
        та його друзiв”.
12.00 М/ф “Пес у чоботях”.
12.20 М/с “Бременськi 
       музиканти”.
13.05 М/с “Простоквашино”.
14.05 М/с “Ну, постривай!”
17.05 Вiталька.
22.00 Х/ф “Снiгова королева”.
23.45 6 кадрiв.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новорічна феєрія».
14.00 «Подорож гурмана».
14.35 «Європа 
        очима українця».
15.00 «Новорічна фантазія».
15.30 «Надія є».
15.45 «Тема дня».
16.00 «Новорічне
        диво для дітей».
17.00 «Азбука смаку».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні 
         Мультляндії».
18.30 «Веселе коло».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Стародавні культури».
19.30 «Вечори на хуторі поблизу
          Диканьки».
20.20 «Живі сторінки».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Лише у нас на Україні». 
        Концерт І. Федишин.
22.50 «Вінтаж».

ут 1
06.05 Д/ф фестивалю “Покров”.
06.40 Х/ф “Здрастуйте, я Ваша тiтка!”
08.30, 23.00 “Золотий гусак”.
09.00 Школа Мерi Поппiнс.
09.15 М/с “Пригоди звiра їжака”.
09.25 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Фольк-music. Новорiчний випуск.
12.15 Т/с “Китай на кiнчику язика”.
13.05 Д/с “Мiй новий дiм - Корея”.
13.45 Концертна програма 
        Вiктора Павлика.
14.50 Пригоди в Вiртуляндiї. 
        Новорiчна казка.
16.05 Х/ф “Собака на Рiздво”.
18.00 Х/ф “Три iдiота”.
21.00 Новини.
21.45 Концертна програма
        Яна Тьєрсена.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.25 Концертна програма
        “Новорiчнi зустрiчi”.

канал «1+1»
06.40 Х/ф “Бiлка i Стрiлка.
         Мiсячнi пригоди”.
08.00 “ТСН”.
08.35 Х/ф “Снiгова королева”.
10.10 Х/ф “Друзi друзiв”.
12.00 “Сказочная Русь 2014”.
18.00 “Сказочная Русь.
       Президенты удачи”.
19.30 “ТСН”.
20.05 “Мультибарбара”.
20.40 “Вечiрнiй Київ 2014”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 Х/ф “Якось в Америцi”. (2).

інтер
07.30 Х/ф “Однокласники”.
09.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
10.55 Х/ф “Iронiя долi, 
       або З легкою парою!”
14.20 “Новорiчний 
         Блакитний вогник 2015”.
18.15 “Ювiлейний концерт
        Iгоря Крутого”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Ювiлейний концерт
        Iгоря Крутого”.
22.35 Концерт “Гумор року”.
00.20 Х/ф “Прогноз”.

TV-4
06.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Зима 2014. Як це було.
07.35 Хіт-парад
08.30 Переможний 
        голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Х.ф. «Бруно» 
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. «Твої, мої, наші» 
16.00 Дитяча година
17.00 «Калейдоскоп»
17.30 «Меланж»
18.00 Т.с. «Моє серце наполягає» 
19.00 Весна 2014. Як це було.
19.30 Наші вітання
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 Новорічний калейдоскоп
21.00 Наші вітання
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Весна 2014. Як це було.
22.35 Х.ф. «Прекрасна Рита» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Весна 2014. Як це було.

ICTV
06.20 М/ф “Бетмен. Рiк перший”.
07.25 М/ф “Темний лицар.
           Народження легенди”.
08.45 Х/ф “Забiйний футбол”.
10.10 Х/ф “Перегони 
        “Гарматне ядро 2”.
12.10 Х/ф “Перший удар”.
13.40 Х/ф “Мiстер Крутий”.
15.00 Х/ф “Розборка 
        в Бронксi”.
16.40 Х/ф “За 80 днiв 
         навколо свiту”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Т/с “Фiзрук”.
22.45 Х/ф “Рок-н-рольник”. (2).
00.45 Х/ф “Початок часiв”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Карнавальна нiч”.
07.30 Х/ф “Iронiя долi, 
        або З легкою парою!”
11.00 Х/ф “Принцеса i жебрачка”.
18.00 “Україна має талант! 6”.
00.45 Х/ф “Карнавальна нiч”.

новий канал
06.00 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Новi пригоди 
        мисливцiв за привидами”.
06.55 Kids` Time.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Татусевi дочки”.
08.00 Шоуманiя.
09.20 Т/с “Татусевi дочки”.
11.20 Т/с “Воронiни”.
16.35 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель 
       по-українськи.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
21.20 Проект Перфект.
22.35 Х/ф “Мамо не журися”. (2).
00.25 Репортер.
00.30 Х/ф “Бумер”. (2).

канал “україна”
06.15, 19.00 Подiї.
06.45 Х/ф “Важка дитина”.
08.05, 23.00 Т/с “Троє в Комi”.
11.00 Т/с “Щасливе життя”.
15.25 Т/с “Чотири пори лiта”.
02.15 Х/ф “Знову новий”. (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”.
11.00 М/ф “Анастасiя”.
12.30 М/ф “Школа монстрiв”.
13.10 Х/ф “Принц-жабеня”.
14.15 Х/ф “Снiгова королева”.
16.00 Рятiвники.
18.45 Вiталька.
20.05 Казки У.
22.00 Х/ф “Шалений день,
       або Одруження Фiгаро”.
00.35 6 кадрiв.

ттб
08.00—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 «Чудесний
         канал».
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 «Слід».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Улюблена робота».
20.00 «Думки вголос».
20.15 «Пісні нашого краю».
20.30 «Після школи».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Вісті ТТБ».
21.30 «На часі».
22.00 «Біля Диканьки
         у Пронях».

ут 1
06.05 Д/ф фестивалю “Покров”.
06.40 Концерт “Лише 
       у нас на Українi”.
08.30 “Золотий гусак”.
09.10 М/с “Пригоди 
         звiра їжака”.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.30 Хто в домi хазяїн?
10.05 Зроблено в Європi.
10.20 Х/ф “Нiжнiсть”.
12.10 Подорожуй першим.
12.45 Т/с “Китай на 
       кiнчику язика”.
13.40 Д/с “Мiй новий 
        дiм - Корея”.
14.20 Концертна програма
          Вiктора Павлика.
15.45 Х/ф “Два собаки на Рiздво”.
17.35 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Х/ф “Життя не 
        може бути сумним”.
21.00 Новини.
21.40 Д/ф “Франкфуртська
        кухня”.
22.10 Iнша музика 
        з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День янгола.
00.00 Ювiлейний 
        концерт Р. Паулса.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.25 “ТСН”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Маша i ведмiдь”.
09.35 “Свiтське життя”.
10.35 Х/ф “Пощастить 
       у коханнi”.
14.20 “Вечiрнiй Київ 2014”.
16.15 “Вечiрнiй 
        квартал”.
18.20 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Новорiчний 
        Вечiрнiй квартал”.
23.45 “Що? Де? Коли?”
01.00 Х/ф “Три богатирi”.

інтер
06.35 “Подробицi” - “Час”.
07.10 Х/ф “Iронiя долi, 
         або З легкою парою!”
10.35 Т/с “Мама Люба”.
14.20 “Ювiлейний концерт
         Iгоря Крутого”.
18.10 Х/ф “Обiйми мене”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Мар`їна роща 2”.
23.10 Концерт “Гумор року”.
00.55 Х/ф “Обiйми мене”.

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Весна 2014. Як це було.
07.35 Х.ф. «Добре сидимо» 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Космічна 
       Новорічна пригода. 
      Центр творчості дітей та юнацтва
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. «Три Різдвяні казки» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад                                            
18.00 Наші вітання
19.00 Літо 2014. Як це було.
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло» 
21.00 «Меланж»
21.30 ТНЕУ вітає з Новим
        Роком та Різдвом Христовим
23.00 Літо 2014. Як це було.  
23.30 Х.ф. «Сестри 
       Марч на Різдво» 
01.10 Час-Тайм

ICTV
06.20 Факти.
06.50 М/ф “Скубi Ду.
         Iсторiї лiтнього табору”.
08.00 М/ф “Скубi Ду. Музика вампiра”.
09.20 М/ф “Карлик Нiс”.
10.55 М/ф “Як зловити перо жарптицi”.
12.05 М/ф “Альоша Попович
          i Тугарин Змiй”.
13.35 М/ф “Добриня Микитич 
        i Змiй Горинич”.
14.45 М/ф “Iлля Муромець
         i Соловей-Розбiйник”.
16.05 М/ф “Три богатирi
         i Шамаханська цариця”.
17.30 М/ф “Три богатирi
          на далеких берегах”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 М/ф “Iван Царевич 
          i Сiрий вовк 2”.
20.30 Т/с “Канiкули 
        суворого режиму”.
23.15 Х/ф “Неваляшка”.
01.00 Х/ф “Сiльверадо”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Лузер”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Україна має талант! 6”.
18.00 Х/ф “Новорiчний 
         переполох”.
21.50 Х/ф “Москва сльозам 
        не вiрить”.
00.40 Х/ф “Той самий 
         Мюнхгаузен”.

новий канал
05.55 Нереальнi iсторiї.
08.00 Ревiзор.
12.30 Уральськi пельменi.
15.45 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.55 М/ф “Король сафарi”.
20.40 М/ф “Альоша Попович
          i Тугарин Змiй”.
22.30 Стенд Ап Шоу.
23.25 Х/ф “Мамо не журися 2”. (2).

канал “україна”
06.00, 19.00 Подiї.
06.30 Х/ф “Важка дитина-2”.
08.05, 22.30 Т/с “Троє в Комi”.
11.25 Т/с “Чотири пори лiта”.
15.00 Т/с “Анжелiка”,
20.40 Х/ф “Копи з перетопа”.
01.50 Х/ф “Запах жiнки”. (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Нiко. Шлях до зiрок”.
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 “Ескiмоска”.
10.55 М/ф “Дюймовочка”.
12.20 Х/ф “Рапунцель”.
13.25 Х/ф “Шалений день,
        або Одруження Фiгаро”.
16.00 Рятiвники.
18.45 Вiталька.
20.05 Казки У.
22.00 Х/ф “Попелюшка”.
00.00 6 кадрiв.

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «На часі».
14.30 «Мандрівка
      із чарівною сніжкою».
        Концерт-казка.
15.30 «Після школи».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Фільм-дітям».
17.00 «Пісні нашого краю».
17.15 «ПрофStyle».
17.30 «У країні
         Мультляндії».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Подорож
           гурмана».
19.30 «Скарби роду».
20.00 «Крізь призму часу».
20.15 «Спортивні
         меридіани».
20.30 «Шляхами 
         Тараса».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Театральні зустрічі».
22.40 «Азбука смаку».

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

Наша 
сторінка
www.facebook.com/PodilskeSlovo

facebook
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Кожен другий украї-
нець не звертається 
по медичну допомогу, 
бо не може платити за 
лікування. Такий ви-
сновок зробили соціо-
логи в країні, де без-
коштовна медицина – 
це конституційна нор-
ма, а медицина плат-
на майже на 100%. Всі 
попередні спроби ре-
формувати одну з го-
ловних соціальних га-
лузей України були 
лише косметичними, 
і, як кажуть експерти, 
якщо давали, то швид-
ше негативні резуль-
тати. Про те, чим за-
вершиться нова спро-
ба, яку розпочинає 
свого часу грузин-
ський, а тепер україн-
ський міністр охорони 
здоров’я України 
Олександр Квіташвілі, 
ми спілкувалися з го-
ловним лікарем Тер-
нопільського районно-
го територіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання, депута-
том Тернопільської  
обласної ради, заслу-
женим лікарем України 
Ігорем Вардинцем.

— Ігорю Степановичу, як Ви 
оцінюєте ідею Президента 
України запросити в міністер-
ське крісло колишнього гру-
зинського міністра, який про-
вів успішну медичну реформу 
в Грузії, де фактично не існу-
вало медицини, навіть у тому 
складному стані, який сьогод-
ні існує в Україні?

—  Однією із вагомих причин 
призначення Олександра Кві-
ташвілі на посаду міністра охо-
рони здоров’я стало те, що 
саме він, як експерт, входив до 
міжнародної стратегічної групи 
з розробки медичної реформи 
в Україні, тобто вже знав сис-
тему та її “хвороби” зсередини. 
Ніхто не знає, на які умови при-
став грузинський реформатор, 
відмовляючись від рідного гро-
мадянства та переїжджаючи в 
Україну для розбудови нашої 
держави. Чи це були великі ко-
шти, чи азарт, чи віра, що вони 
зможуть побороти систему. 
Але, напевне, не врахувано  
одного: в Грузії існувала полі-
тична воля до змін, якої, на 
жаль, немає в нашій країні. У 
нас досі популізм переважає 
над боротьбою з корупцією, а 
політики в першу чергу пере-
ймаються своїм рейтингом, 
яким вони не готові пожертву-
вати заради різких та болючих 
змін. Новий міністр у перші ж 
дні відкрито зазначив, що вже 
найближчим часом представить 
свою нову команду. Ключове 
слово – “нову”, адже це була 
людина поза системою. І всі 
очікували побачити нові облич-
чя, швидку реформу медичної 
галузі та європейські лікарні в 
Україні вже в найближчому 
майбутньому. Але пройшов 
майже місяць, а жодного за-
ступника не представлено. На 
фоні цього повідомлення у ЗМІ 
про тиск на нового міністра ви-
глядають дуже правдивими. У 
грузинського реформатора 
сьогодні є один козир – публіч-
на підтримка та віра в його не-
заплямованість, на відміну від 
недовіри до української влади. 
Саме нею Олександр Квіташвілі 
і має користуватися, нав’язуючи 
свої умови гри. У нового міні-
стра є два варіанти: зламати 

систему, маючи захист грома-
дянського суспільства та довіру 
українських громадян, або при-
стати на умови гри і рано чи 
пізно поїхати з України пере-
моженим, втративши повагу та 
статус реформатора назавжди.

— Які пропозиції Олексан-
дра Квіташвілі Ви підтримує-
те, а які, можливо, ні?

— Мені імпонує хід думок 
Олександра Квіташвілі і його ба-
жання до змін в Україні. Найпер-
ше поважаю його за пропозицію 
введення страхової медицини, 
відстоювання інтересів щодо пе-
реходу лікарень у приватний біз-
нес, спрощення реєстрації ліків. 
Однак, міністр чомусь до цього 
часу не назвав, якими методами 
він буде формувати страховий 
фонд. Це може бути індивіду-
альна страховка, страхування 
юридичними особами (робото-
давцями), або те, що мені най-
більше імпонує – державне стра-
хування за рахунок чітко вста-
новленого податку на охорону 
здоров’я у розмірі хоча б 5%. 

У двох інтерв’ю, які міністр 
охорони здоров’я дав по вітчиз-
няному телебаченню, він допус-
тився грубої помилки, зазнача-
ючи, що в Україні досі фінансу-
ється лікарняне ліжко. Подібної 
практики не існує вже з 2008 
року. У Тернопільському районі, 
приміром, найменший ліжко-
фонд в області.

Днями я спрямував відкрито-
го листа Олександру Квіташвілі, 
де зазначив, що колектив Тер-
нопільського районного терито-
ріального медичного об’єднання 
підтримує міністра у проведенні 
необхідних змін у підходах до 
фінансування медицини та 
впровадження реформи в ціло-
му. Ми готові до спільної спра-
ви та просимо Міністерство 
охорони здоров’я включити нас 
до робочої групи щодо впрова-
дження реформи, оскільки  
маємо власні вагомі напрацю-
вання щодо медичного страху-
вання. 

— Наші читачі часто запиту-
ють, чи в результаті реформу-
вання галузі охорони здоров’я 
зміниться для людей щось у 
сенсі надання допомоги?

— Надання медичних послуг 
для громадян України (підкрес-

люю) офіційно стане 
платним. Молоді лю-
ди з роками зможуть 
накопичувати стра-
ховий фонд, який за 
потреби зможуть ви-
користовувати під 
час страхового ви-
падку. З’являться 
прозорі правила гри 
– у справи лікарні 
втручатиметься не 
чиновник, а еконо-
мічний фактор, який 
усуне явище тоталь-
ної нині корупції. Ав-
томатично люди час-
тіше звертатимуться 
до лікарів, краще до-
глядатимуть за 
здоров’ям, покра-
щиться демографіч-
на ситуація. Праця 
лікаря стане пре-
стижною і достойно 
оплачуваною. Змі-
ниться лікувальне 
оснащення. Разом з 
тим, у межах конку-
рентного поля зник-
нуть неефективні ме-
дзаклади. Але для 
того, щоб реформа 
запрацювала, як свід-
чить позитивна прак-
тика сусідніх країн, 
потрібно 10-15 років.

— У засобах ма-
сової інформації знову йдеть-
ся про підвищення пенсійного 
віку, фінансові обмеження 
пенсіонерів, які продовжують 
працювати. Як на це реагують 
у Тернопільському районному 
територіальному медичному 
об’єднанні? 

— Ми не скорочуємо працівни-
ків, які досягли пенсійного віку. 
Якщо вони хочуть і можуть пра-
цювати, радо сприяємо цьому. 
Але паніка в ЗМІ вже дала нега-
тивні результати, лікарі-
пенсіонери масово покидають 
роботу, побоюючись втратити 
пенсію. Нині у трьох селах Терно-
пільського району: Петриків, Ве-
ликі Гаї та Біла є потреба ство-
рення сімейних амбулаторій, тож 
фахівці з досвідом нині у попиті.

— У Верховній Раді готу-
ється проект державного бю-
джету на 2015 рік. Очевидно, 
його лейтмотивом знову буде 
тотальна економія та скоро-
чення. Які фінансові перспек-
тиви галузі охорони 
здоров’я?

— У Верховній Раді уже звуча-
ла заява, що фінансування кож-
ної галузі бюджетної сфери бу-
дуть скорочені на 25%. У зв’язку 
з великою інфляцією гривні, це 
скорочення становитиме уже як 
мінімум 50% порівняно з бюдже-
том 2014 року. Дуже реальні на-
слідки – черговий Майдан. Люди 
збунтують. Не можна так пово-
дитися з народом, який зробив 
великий подвиг під час Револю-
ції Гідності, не можна так віддя-
чувати нашій Небесній Сотні, 
військовим, які ціною життя і 
здоров’я відстоюють територі-
альну цілісність України.

— Який діагноз поставите 
для року, що минає?

— Це кризовий час для україн-
ського суспільства. Нам треба 
дуже багато і наполегливо пра-
цювати, щоб вийти на позитивні 
показники рівня життя. Вірю, все 
буде добре. Бажаю всім, щоб 
перспектива благополуччя Украї-
ни стала ближчою, над нами зно-
ву було мирне небо, здоровими 
повернулися наші захисники. 

— Дякую за розмову, Ігорю 
Степановичу.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Актуальне інтерв’ю ●

Ігор Вардинець:  
“Треба багато  

і наполегливо працювати, 
щоб вийти на позитивні 
показники рівня життя”

Головний лікар Тернопільського районного  
територіального медичного об’єднання,  
депутат Тернопільської обласної ради,  

заслужений лікар України Ігор Вардинець. 

Чи застосовується 
податкова 

соціальна пільга у 
нарахуванні авансу?

Згідно з нормами Податково-
го кодексу України, платник по-
датку має право на зменшення 
суми загального місячного опо-
датковуваного доходу, отримува-
ного від одного роботодавця у 
вигляді заробітної плати (інших 
прирівняних до неї виплат, ком-
пенсацій та винагород), якщо 
його розмір не перевищує відпо-
відної суми, розрахованої, вихо-
дячи з місячного прожиткового 
мінімуму (у 2014 році розрахова-
ний граничний розмір становить 
1710 грн).

У разі перевищення місячної 
заробітної плати понад встанов-
лений розмір, питання надання 
податкової соціальної пільги не 
розглядається, незалежно від ка-
тегорії платника податку, який її 
отримує. Отже, податкова соці-
альна пільга застосовується до 
всієї заробітної плати, а не до її 
частини, тобто авансу.

З 1 січня 2015 року 
зміниться 

звітування про 
використання РРО
3 1 січня 2015 року, відповідно 

до Закону України від 04.07.2013 
р. №406-VII п.7 ст. 3, Закон Укра-
їни № 265 “Про застосування 
реєстраторів розрахункових опе-
рацій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг” бу-
де викладено у такій редакції: 
суб’єкти господарювання, які 
здійснюють розрахункові опера-
ції у готівковій або у безготівко-
вій формі (із застосуванням пла-
тіжних карток, платіжних чеків, 
жетонів тощо) під час продажу 
товарів (наданні послуг) у сфері 
торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг, зобов’язані подава-
ти до органів доходів і зборів 
звітність, пов’язану із застосу-
вання РРО та РК, не пізніше 15 
числа наступного за звітним мі-
сяця у разі, якщо цим пунктом не 
передбачено подання  інформа-
ції дротовими або бездротовими 
каналами зв’язку.

Суб’єкти господарювання, які 
використовують РРО (крім елек-
тронних таксометрів, автоматів з 
продажу товарів (послуг) та РРО, 
що застосовуються для обліку та 
реєстрації операцій з купівлі-
продажу іноземної валюти), по-
винні подавати до органів дохо-
дів і зборів дротовими або без-
дротовими каналами зв’язку 
електронні копії розрахункових 
документів і фіскальних звітних 
чеків, які містяться на контроль-
ній стрічці в пам’яті реєстраторів 
розрахункових операцій або в 
пам’яті модемів, які до них при-
єднані.

Суб’єкти господарювання, які 
використовують такі РРО, як 

електронні таксометри, автомати 
з продажу товарів (послуг) та 
РРО, що застосовуються для  
обліку та реєстрації операцій з 
купівлі-продажу іноземної валю-
ти, повинні подавати до органів 
доходів і зборів дротовими або 
бездротовими каналами зв’язку 
інформацію про обсяг розрахун-
кових операцій, виконаних у го-
тівковій та в безготівковій формі, 
або про обсяг операцій з купівлі 
продажу іноземної валюти, яка 
міститься в фіскальній пам’яті за-
значених РРО. 

Порядок передачі інформації 
до органів і зборів дротовими 
або бездротовими каналами 
зв’язку встановлюється органом 
доходів і зборів на базі техноло-
гії, розробленої Національним 
банком України та погодженої 
центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну по-
даткову політику.

Крім того, відповідно до п.8 
Прикінцевих положень Закону 
№265, з 1 січня 2015 року дозво-
ляється первинна реєстрація ли-
ше РРО, які створюють контроль-
ну стрічку в електронній формі, 
та електронних таксометрів,  
автоматів з продажу товарів (по-
слуг), реєстраторів розрахунко-
вих операцій з купівлі-продажу 
іноземної валюти. 

За детальнішою інформацією 
звертайтесь за телефонами:  
43-46-10 та 15-07.

Щоб отримати 
пільги щодо сплати 
земельного податку

Пільги щодо сплати земельно-
го податку для фізичних осіб ви-
значено ст.281 Податкового ко-
дексу України.

Фізична особа, яка належить 
до категорії осіб, що мають пра-
во на пільги щодо сплати зе-
мельного податку, отримує таке 
право лише після оформлення 
права власності на земельну ді-
лянку у законодавчо встановле-
ному порядку та внесення відпо-
відних даних до державного зе-
мельного кадастру.

Для отримання пільги щодо 
сплати земельного податку, фі-
зична особа повинна подати до 
податкової інспекції за місцезна-
ходженням земельної ділянки: 
заяву довільної форми про на-
дання пільги та документи, що 
посвідчують право такої особи 
на пільгу (паспорт, пенсійне по-
свідчення, посвідчення “Учасник 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС”, посвідчення 
“Потерпілий від Чорнобильської 
катастрофи”, посвідчення “Учас-
ник бойових дій”, посвідчення 
“Інваліда війни”, посвідчення 
“Учасник війни”, посвідчення 
“Члена сім’ї загиблого”).

За матеріалами 
інформаційно-комунікаційного 

відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

Податкові новини ●

Консультації ●

Спрощено процедуру 
реєстрації місця проживання 

новонароджених
Цьогоріч відбулося суттєве 
спрощення процедури реє-
страції місця проживання не-
мовлят. Батькам більше не 
потрібно особисто звертати-
ся в територіальний підроз-
діл Державної міграційної 
служби України (ДМС). Усі 
необхідні дані ДМС надає  
орган соціального захисту, в 
якому відбувається оформ-
лення соціальної допомоги 
при народженні дитини.

У заяві на отримання допомоги, 
окрім іншого, один із батьків чи за-
конних представників дитини по-
винен вказати відомості про реє-
страцію місця проживання немов-
ляти. Отримані дані працівник у 
встановленій формі подає до тери-
торіального підрозділу ДМС.

Важливо: у випадку, якщо 
батьки новонародженого зареє-
стровані за різними адресами, 

заявник повинен вказати, що міс-
це проживання дитини визначено 
за згодою її батьків. Малюк може 
бути зареєстрований лише разом 
з одним із батьків чи законних 
представників.

Територіальний підрозділ ДМС 
у строк до п’яти днів після надхо-
дження даних подає органу соці-
ального захисту населення інфор-
мацію про реєстрацію місця про-
живання дитини. Якщо під час 
опрацювання даних, міграційною 
службою буде встановлено, що 
місце проживання одного з батьків 
дитини або її законного представ-
ника не зареєстровано, або якщо в 
реєстрації місця проживання дити-
ни відмовлено, про це негайно бу-
де повідомлено орган соціального 
захисту населення.

Практика свідчить, таке спро-
щення процедури реєстрації місця 
проживання немовлят значно еко-
номить час молодих батьків.
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Вітаємо! ●Година мужності ●

Ольга ВАСИЛЮК, 
директор централізованої 

бібліотечної системи 
Тернопільського району.

Під такою назвою в цен-
тральній районній бібліотеці 
відбулося спілкування з 
учасником Євромайдану, 
нашим земляком Романом  
Євгеновичем Худзієм та  
учасниками АТО, жителями 
селища Великі Бірки, які  
тимчасово перебували у 
відпустці, — Ігорем Анатолі-
йовичем Ситником, Юрієм 
Богдановичем  Летняком.

На захід були запрошені  
Великобірківській селищний го-
лова Роман Євгенович Мацелюх, 
волонтер Павло Іванович Злон-
кевич та учні 10-11 класів НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія ім. С. Балея”, жителі 
селища.

Воїни розповіли про місію  
бійців Української армії, поділи-
лися своїм баченням подій, які 
відбуваються на Сході України, 
про справжні настрої жителів 
Сходу, роль волонтерів. Відпо-
віли на хвилюючі запитання 
присутніх про героїзм і патріо-
тизм наших співвітчизників, по-
бажали всім миру та віри в пе-
ремогу українського народу. Та-
кож спогадами поділився Роман 
Худзій: “Ми завжди були в мен-
шості, без зброї і без будь-якої 
підтримки влади, але нас під-
тримували прості люди — хар-
чами, одягом, добрим словом, і 
ми не здавались…”.

Бібліографічний огляд літе-
ратури “Революція в оправі”: 
книги за мотивами Майдану” 
під час заходу провела дирек-
тор обласної бібліотеки для мо-
лоді Леся Гук.

Присутні ознайомились із 
книжковою виставкою: “Від ре-
волюції гідності до гідного жит-
тя”, на якій представлено книги, 
журнали, статті з газет, присвя-
чені цим подіям. 

За  сприяння селищного голо-
ви Романа Мацелюха зібрано 
значну кількість  світлин, які не-
суть в собі важливі історичні від-
битки, де закарбовані миті бо-
ротьби наших земляків,  учасни-
ків Майдану, АТО на Сході Украї-
ни.

На вшанування тих подій та 
людей, які стали на захист де-
мократичних цінностей, євро-
пейського вибору нашої країни,  
прав і свобод людини і грома-
дянина учням показали відео-
ролик.

Працівники центральної бі-
бліотеки готувалися до цієї зу-
стрічі і приготували невеликі 
подарунки, учні малювали ма-

люнки,  виготовили обереги, 
написали листи  та передали їх 
військовим на передову. 

Ця зустріч була теплою і ду-
шевною, але в очах присутніх 
залишився біль від почутого і 
гордість за своїх земляків. Годи-
на  мужності залишиться у 
пам’яті учнів та стане справжнім 
уроком життя.

Захід організовано з метою 
вшанувати доленосні події річної 
давності в Україні, а також отри-
мання інформації з передової “із 
перших рук”. Наш народ запла-
тив високу ціну за свій європей-
ський вибір на Майдані і продо-
вжує платити у війні на Сході  
України. Ми відвойовуємо влас-

ну розтоптану гідність, Богом 
нам дану і свідчимо про неї.

P.S. Усім бажаючим пропо-
нуємо ознайомитися з новою 
літературою про Майдан: кни-
гою телеведучого, журналіста 
ТВ Данила Яневського “Проект 
“Україна”,  “94 дні. Євромайдан 
очима ТСН”, “Люди Майдану. 
Хроніка”, автор проекту О. За-
бужко “Літопис самовидців: 
Дев’ять місяців українського 
спротиву”, “Небесна сотня”,  
А. Мухарський “Майдан. (Р)
еволюція духу”, “Борітеся — по-
борете!” (поетика революції), 
“Євромайдан. Хроніка в нове-
лах”, В. Базів “Армагедон на 
Майдані” та іншими.

“Революція Гідності. Згадати все”

На фото (зліва направо): волонтер Павло Іванович Злонкевич, молодший сержант Національної 
гвардії Ігор Анатолійович Ситник, директор Тернопільської ЦБС Ольга Іванівна Василюк, боєць 
спецзагону особливого призначення “Тернопіль” Юрій Богданович Летняк, учасник Революції 

Гідності Роман Євгенович Худзій, Великобірківський селищний голова Роман Євгенович  
Мацелюх, директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Леся Степанівна Гук.

Саме такого типу відкрите  
інтегроване заняття з образот-
ворчого мистецтва з елемента-
ми сенсорного розвитку за влас-
ним сценарієм 17 грудня ц. р. 
провела вихователь молодшої 
групи “Сонечко” Великогаївсько-
го ДНЗ Катерина Жеруха. Під 
час сюжетно-рольових ігор 15 
вихованців садочка розвивали 
творчу уяву та сенсорно-рухові 
здібності. Малюки разом із ви-
хователем здійснили захоплюю-
чу мандрівку до чарівного лісу, 
де зустрілися з його казковими 

мешканцями. Разом із Колобком 
вони розчистили від снігу лісову 
стежину, виготовили намисто 
для ялинки, розвеселили Зайчи-
ка, побували в гостях у Вовка та 
сплячого Ведмедя. На день на-
родженні Лисички діти вигото-
вили з муле-патату (з спеціаль-
ного солоного тіста для ліплення 
— ред.) смачні бублики, прига-
дали пригоди, які трапилися з 
ними на зимовій лісовій галяви-
ні. Наприкінці заняття вихователі 
пригостили малечу солодким 
печивом і цукерками.

Світ дитинства ●

Дорогою чарівної казки

Вихованці молодшої групи “Сонечко” комунального навчального дошкільного 
 закладу Великогаївської сільської ради “Країна дитинства” з вихователями  

Катериною Жерухою, Людмилою Тріль і помічником вихователя Галиною Николин. 

Вихователі Великогаївського навчального 
 округу і методист Мишковицького дитячого садка,  

педагог-вихователь Галина Бутениць. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

На базі комунального навчального дошкільного закладу Вели-
когаївської сільської ради “Країна дитинства” створено на-
вчальний округ, до складу якого входить сім садочків, які мають 
одну-дві різновікові групи, —  з сіл Кип’ячки, Товстолуга, Біло-
скірки, Грабівця, Баворова, Скоморохів та Козівки. У Велико-
гаївському садочку шість вікових груп, де виховується 170 ді-
тей: ясельна, дві молодші, середня і дві старші. 

— У дитячому садочку закладаються основи виховання дітей, — за-
значає вихователь-методист Великогаївського ДНЗ Оксана Королюк. 
— Із тими зернами, які вихователі посіють в їхніх серцях, діти підуть до 
школи, а потім — у доросле життя. Виховання — важливий процес. Чо-
тири рази на рік збираємося з вихователями, обговорюємо професійні 
питання, проводимо відкриті заняття з дітьми. Значну увагу приділяємо 
заняттям, де потрібна імпровізація малюків, де створюється незнайома 
ситуація. Діти не повинні щось завчати, вони мають підходити до всьо-
го творчо, з живою думкою.

Вітаємо з  
ювілеєм депутата 
І г р о в и ц ь к о ї  
сільської ради, 
землевпорядни-
ка Валентину 
А н а т о л і ї в н у 
БІЛОУС.

Бажаємо Вам 

сонця на життєвій ниві

І вірних друзів 

       завжди на путі.

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя фізики НВК  
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів 
— ДНЗ” Миколу Миколайовича  
ТАБАЧУКА.

Хай живе у душі казка, 

Щоб не знали Ви нещастя,

Хай Божа Матір Вас оберігає, 

А Господь Бог всі ласки надсилає.

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”.

Щиро вітаємо з днем ангела 
директора школи НВК “Домамо-
рицька ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ” 
Миколу Іринейовича  
ВАСИЛЬКІВА.

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро-
сердечно вітає з днем народження 
вчителя трудового навчання і  
образотворчого мистецтва, голову 
профкому Марію Миколаївну 
ОЛЕНЮХ, соціального педагога 
Мар’яну Йосипівну СОБОЛЬ. 

З днем народження вітаємо,

Від усього серця Вам бажаємо

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.
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Служба 104 ●

Вітаємо! ●
Видання ПАТ “Тернопільміськгаз”

На Новий рік, на кращу долю!
Шановні працівники газових служб, дорогі ветерани та споживачі природного газу! Щиро вітаю з 

Новим 2015 роком та Різдвом Христовим!
 Напередодні року прийдешнього традиційно оглядаємось на пройдений шлях. Ми усі вийшли на 

Революцію Гідності, обрали нового Президента України та новий український парламент. Нині допома-
гаємо захисникам Вітчизни, які боронять територіальну цілісність та свій народ від сепаратистів і росій-
ської агресії на Сході України. Війна негативно позначилася на паливно-енергетичному комплексі. Не-
зважаючи на складну ситуацію, в оселях українців тепло. 

Зусилля колективу ПАТ “Тернопільміськгаз” 
спрямовані на подолання проблем в енергетич-
ній галузі краю, забезпечення стабільної роботи 
вітчизняної промисловості. Вдячний Вам за про-
фесіоналізм, самовідданість і патріотизм, про-
явлені в період газової кризи. Переконаний, що 
українські газовики і надалі докладатимуть мак-
симум зусиль для подальшого розвитку життєво  
важливої для держави галузі. Бажаю міцного 
здоров’я, достатку, благополуччя, творчої на-
снаги, нових трудових звершень в ім’я України, 
незламної віри у краще майбутнє!

Хай рік новий прийде у Вашу хату
З достатком, успіхом й добром.
Щоб Ви були щасливі і багаті,
Вітаю з Новим Роком і Різдвом!

Володимир БОБРІВЕЦЬ,                           
голова правління ПАТ “Тернопільміськгаз”,                            

заслужений працівник  
сфери послуг України,                          

депутат Тернопільської районної ради.

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Г о л о в н и й  
інженер ПАТ 
“Терноп іль -
м і с ь к г а з ”  
В о л о д и м и р  
Даткун  наго-
лосив на  
в а ж л и в о с т і 
р о б о т и  
аварійної га-
зової служби 
в різних ситу-
аціях. Він  
зазначає, що 
а в а р і й н а 
служба “104”  
з а в ж д и  
повинна вчас-
но прибувати 
на місце  
аварії, опера-
тивно та якіс-
но ліквідову-
вати пошко-
дження, а в 
разі потреби 
з а л у ч а т и  
інших висо-
кокваліфіко-
ваних спеціа-
лістів підприємства.

За статистикою, в Україні 
впродовж 2013 року під час ви-
користання газу в побуті трапи-
лося 92 нещасні випадки, 164 
особи постраждало, із них 70 за-
гинуло. На жаль, в нашій  
області зафіксовано чотири 
смертельні випадки. 

Надворі зима, триває опалю-
вальний сезон, почастішали ви-
падки  системного, а іноді й без-
системного, відключення елек-
троенергії, особливо у селах, 
рідше в обласному центрі. Дехто 
для обігріву приміщень, годівлі 
свійських тварин та домашньої 
птиці активно використовує при-
родний газ. Іноді користувачі за-
бувають вимкнути газові прилади 
у суцільній темряві. Особливо це 

стосується літніх самотніх лю-
дей. 

Служба аварійно-віднов-
лювальних робіт працює цілодо-
бово. Впродовж 32 років її очо-
лює досвідчений керівник, вмі-
лий організатор Степан Яроць-
кий. Нині в колективі працює по-
над 30 фахівців. Головне завдан-
ня аварійної газової служби — 
забезпечити безперебійне і без-
аварійне постачання газу в кожну 
міську квартиру, сільську оселю, 
на виробничі та промислові 
об’єкти, заклади соціальної сфе-
ри. Усім виробничим і трудовим 
процесом керують майстри Ми-
хайло Лехняк, Володимир Горо-
хівський, Андрій Ткаченко, Євге-
ній  Лапичак. Понад 20 років 
трудового стажу за плечима до-
свідчених диспетчерів Миколи 
Кирика, Володимира Прокопіва. 

Знають свою справу і будь-якої 
миті ліквідують аварію, приміром, 
прориви у підземному газогоні, у 
колодязі, загазування підвалу, 
слюсарі Дмитро Фурик, Володи-
мир Стиран, Андрій Помазан-
ський, Роман Каролішин, Тарас 
Яницький. Завжди напоготові і 
водії Олег Добровольський,  
Андрій Владика, Іван Дерлиця.

Як сказав голова наглядової 
ради ПАТ “Тернопільміськгаз” 
Віталій Бобрівець, саме для 
служби “104” виділено сучасний 
новий легковий і вантажний ав-
тотранспорт, а також всі необ-
хідні інструменти, спецодяг, за-
соби захисту, медичні аптечки. 
Систематично проводяться на-
вчання з правил техніки безпе-
ки, надання першої невідкладної 
допомоги, з питань цивільної 
оборони.

Аварійна прибуде вчасно

На фото (зліва направо): слюсар Дмитро Фурик, 
майстер Андрій Ткаченко, водій Іван Дерлиця.

Колектив ПАТ “Тернопільміськгаз” щиро і  
сердечно вітає іменинників січня:

з 65-річчям — слюсаря Богдана  
Мирославовича ГАВЛІЧА;

з 50-річчям — контролера Ганну Миколаївну 
ПРИСЯЖНУ;

з 55-річчям — слюсаря Ігоря Євстахійовича 
БОЧАНА;

з 40-річчям — оператора Ларису Львівну 
КАМІНСЬКУ;

з 45-річчям — слюсаря Галину Василівну СЕНИК;
пенсіонерів:
з 65-річчям — Василя Євгеновича ФІГОЛЯ;
з 65-річчям — Марію Іванівну ПАСНАК;
з 75-річчям — Степана Івановича РАВЛИКА;
з 65-річчям — Євгена Івановича ПАВУЛЯКА.
У цей святковий і радісний день щиро бажаємо Вам урочистого 

піднесення душі, удачі у всіх починаннях, прихильної долі, великого 
щастя, нездоланної віри та здійснення усіх мрій.

Хай роки не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій.
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

ПАТ “Тернопільміськгаз” пові-
домляє, що Постановою Кабі-
нету Міністрів від 6 серпня 
2014 р. № 409 “Про встанов-
лення державних соціальних 
стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговуван-
ня”:

громадянам, які, відповідно до 
законодавства, мають субсидію на 
оплату житлово-комунальних по-
слуг, встановлено соціальну норму 
житла для централізованого та  
індивідуального опалення (тепло-
постачання) незалежно від джерела 
та виду енергії — 13,65 кв. метра 
опалюваної площі на одну особу та 
додатково 35,22 кв. метра на домо-
господарство;

громадянам, які, відповідно до 
законодавства, мають пільги на 
оплату житлово-комунальних по-
слуг, встановлено соціальну норму 
житла для централізованого та ін-
дивідуального опалення (теплопос-
тачання) незалежно від джерела та 
виду енергії — 21 кв. метр опалюва-
ної площі на одну особу та додатко-
во 10,5 кв. метра на сім’ю;

для сімей ветеранів війни, що 
складаються лише з непрацездат-
них осіб (статті 12, 13, 14 і 15 За-
кону України “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захис-
ту”), у разі користування газопоста-
чанням зазначена норма становить 
42 кв. метри опалюваної площі на 
одну особу, яка має право на зниж-
ку плати, та додатково 21 кв. метр 

на сім’ю.
Встановлено такі соціальні нор-

мативи користування житлово-
комунальними послугами, щодо 
оплати яких держава надає пільги 
та встановлює субсидії у разі вико-
ристання природного газу для інди-
відуального опалення — 7 куб. ме-
трів природного газу на 1 кв. метр 
опалювальної площі на місяць в 
опалювальний період, для користу-
вання послугами з газопостачання: 
за наявності газової плити та цен-
тралізованого гарячого водопоста-
чання — 6 куб. метрів на одну особу 
на місяць; за наявності газової пли-
ти у випадку відсутності централізо-
ваного гарячого водопостачання та 
газового водонагрівача — 9 куб. ме-
трів на одну особу на місяць; за на-
явності газової плити та газового 
водонагрівача — 18 куб. метрів на  
одну особу на місяць.

Залежно від особливостей регіо-
нів і типу будівель, соціальні норма-
тиви користування житлово-
комунальними послугами, встанов-
лені підпунктом 1 цього пункту, ви-
значаються з урахуванням коригую-
чих коефіцієнтів. Для Тернопільської 
області коригуючий коефіцієнт для 
індивідуальних житлових будинків 
становить 1,143, для багатоквар-
тирних житлових будинків — 0,55.  
Ця постанова набрала чинності з  
1 жовтня 2014 року.

 
Адміністрація  

ПАТ “Тернопільміськгаз”.

До уваги споживачів 
природного газу 

Це важливо ●

Фотомить ●

Досвідчений майстер служби підземних 
газопроводів Олексій Виклюк.

Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.
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Наші гроші ●

На часі ●

Виробництво ●

Газопостачальні підприєм-
ства щороку проводять пе-
рерахунок оплати вартості 
використаного природного 
газу та суми нарахованих 
пільг окремо щодо кожного 
споживача залежно від  
обсягу використання газу у 
попередньому році. 

Якщо за підсумками попере-
днього року використання при-
родного газу споживачем не від-
повідає обсягам, на підставі яких 
визначалась ціна на природний 
газ, зокрема: у разі перевищен-
ня обсягу використаного при-
родного газу порівняно зі вста-
новленим у попередньому році, 
споживач зобов’язаний протя-
гом трьох місяців з дати здій-
снення перерахунку сплатити 
газопостачальному підприєм-
ству різницю його вартості; у 
разі зменшення обсягу викорис-
таного природного газу порівня-
но з встановленим у попере-
дньому році, різниця у вартості 
газу залишається на особовому 

рахунку споживача і зарахову-
ється в рахунок майбутніх плате-
жів (абзац пункту 10 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою 
КМ № 165 від 17.02.2010 р.). Та-
кий перерахунок здійснюється 
до 1 лютого поточного року.

Розрахунковим періодом для 
визначення розміру оплати по-
слуг із газопостачання є кален-
дарний місяць. Плата за надані 
протягом розрахункового періо-
ду послуги з газопостачання 
вноситься не пізніше 10 числа 
наступного місяця, якщо догово-
ром не встановлено інший 
строк.

Зняття показів лічильників га-
зу проводиться споживачем що-
місяця станом на 1 число міся-
ця, що настає за розрахунковим. 
Газопостачальне підприємство 
має право контролювати пра-
вильність зняття показань та 
оформлення споживачем пла-
тіжних документів (абзац другий 
пункту 17 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 165 
від 17.02.2010 р.).

Сплачуйте  
за газ вчасно

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Ці світлини зробив напе-
редодні професійного 
свята, коли завітав до 
начальника монтажної 
дільниці ПАТ “Тернопіль-
міськгаз”, ветерана га-
зового господарства 
Богдана Павліва, який 
охоче розповів про ко-
лектив, обсяг роботи, 
який доводиться викону-
вати щоденно. 

Богдан Стефанович родом 
з мальовничого та патріотич-
ного села Нараїв, що на 
славній Бережанщині. В га-
зову службу області прийшов 
працювати в далекому 1975 
році. Трудиться поруч з май-
стром монтажної дільниці з 
прокладання і ремонту газо-
мережі з поліетиленових труб 
Романом Паснаком. Роман 
Павлович також розміняв  

третій десяток літ праці в колекти-
ві ПАТ “Тернопільміськгаз”. Вони 
разом з електрозварниками  
Андрієм Дорошем, Степаном  
Ориником, Богданом Коником, 
Юрієм Дунаком займаються вста-
новленням газових лічильників, 
реконструкцією та газифікацією. 
Робота ця надзвичайно відпові-
дальна і серйозна, потребує не 
лише високого професіоналізму, 
але й достатньої бази знань. Удо-
сконалюються технології, став-
ляться нові вимоги щодо надій-
ності і довготривалої експлуатації 
газових мереж і відводів на вироб-
ничих і житлових об’єктах Терно-
поля та району. До речі, усі елек-
трозварники цього виробничого 
підрозділу мають власний знак 
якості та гарантії, всі зварені сти-
ки, згини, переходи ретельно пе-
ревіряються контрольно-вимі-
рювальними приладами. “Все ро-
бимо на совість, адже ми відпові-
дальні за безпеку життя тих, хто 
щодня користується блакитним 
паливом, — каже Богдан Павлів. 
— Зафіксуйте і робочий момент 
контролера, чарівної жінки, матері 
двох дітей Ольги Романюк, яка в 
цей час приймає абонента, терно-
полянку Тетяну Танавську.

Працювати на совість

Начальник монтажної дільниці ПАТ “Тернопільміськгаз”, 
ветеран праці Богдан Павлів, майстер Роман Паснак.

Контролер Ольга Романюк (справа)  
приймає абонента, тернополянку Тетяну Танавську.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У трудовій книжці Лариси 
Чорної єдиний запис —  
інженер служби обліку. 

Чотирнадцять років тому піс-
ля завершення навчання у Тер-
нопільській академії народного 
господарства (нині національ-
ний економічний університет — 
авт.) прийшла працювати у ПАТ 
“Тернопільміськгаз”. Сумлінний 
і відповідальний спеціаліст, до-
бре знає усі функціональні 
обов’язки, якщо треба, надасть 
необхідну пораду чи рекомен-
дацію. В обов’язки відділу, де 
працюють шість контролерів, 
входить перевірка та пломбу-
вання газових лічильників, умов 
їх експлуатації абонентами. 
Крім Тернополя, контролери 
Володимир Гонтарук, Ігор Крох-
мальний, Іван Чорний, Микола 
Левицький, Андрій Олексан-
дровський і Богдан Чубко об-
слуговують споживачів природ-
ного газу у 54 населених пунк-

тах Тернопільського району. 
“Рідко ми чуємо нарікання на 
нашу роботу, — каже Лариса 

Василівна, — хоча люди бува-
ють різні. Прагнемо робити 
свою справу професійно”.

Людина і її справа ●

Прагнемо робити  
свою справу професійно

 Інженер служби обліку ПАТ “Тернопільміськгаз” Лариса Чорна.

Подати показники газового лічильника з 26 числа  
попереднього і по 1 число наступного місяця можна 

 за телефоном 52-46-95, на сайті ПАТ “Тернопільміськгаз”  
(www.tmgaz.te.ua) або у відділі розрахунків за адресою: 

 вул. Шептицького, 20, м. Тернопіль.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Не всі споживачі природ-
ного газу Тернополя і Тер-
нопільського району зна-
ють цю надзвичайно ро-
зумну, ерудовану жінку, 
яка очолює в ПАТ “Терно-
пільміськгаз”  одну з най-
важливіших ланок безпе-
ребійного та безаварійного 
постачання газу. У цій до-
бре налагодженій та згур-
тованій команді не зна-
йдеться місця для байду-
жої  людини, яка має  
обмаль знань, не може на-
лагодити щирі контакти з 
абонентами.

Любомирі Мусял вдалося пе-
реконати колектив  у  тому, що 
споживач природнього газу за-
вжди правий. Жіноча логіка та 
багаторічна практика її не підве-
ли. Всі добре спрацювали до по-
чатку опалювального сезону, пе-
ревірили та склали акт про відпо-
відну прочистку димових і венти-
ляційних каналів. Хоч деякі влас-
ники, особливо у приватному сек-
торі, ігнорували приписи газови-
ків, але в кінцевому результаті 
переконалися, що ті були праві. 

Працівники  внутрішньобу-
динкової служби (ВБС) переко-
нали також ЖЕКи, домоуправ-
ління, мешканців квартир, влас-
них будинків у місті Тернополі 

та Тернопільському районі, що 
невиконання елементарних ви-
мог експлуатації димоходів, ка-
налів може призвести  до ле-
тальних наслідків. Спеціалісти 
радять користувачам  заздале-
гідь перевіряти тягу в димових 
каналах,  відкривати кишені 
(лючки), щоб запобігти нещас-
ним випадкам. 

Мамину професію нині про-
довжує син Олександр. У колек-
тиві підприємства про нього 
відгукуються як про здібного, 
технічно грамотного спеціаліс-
та. Олександр від природи  
обдарований хлопець, постійно 
тягнувся до знань, любить 
комп’ютерну техніку, точні нау-
ки. Коли був проектантом в ПАТ 
“Тернопільміськгаз”, із відзна-
кою закінчив Тернопільський 
національний технічний універ-
ситет ім. Івана Пулюя, а згодом 
і Львівську національну “Полі-
техніку” за спеціальністю “Те-
плогазопостачання і вентиля-
ція”, сьогодні працює в службі 
газу.

Незабаром новий рік всту-
пить у свої права. Бажаю ко-
лективу ПАТ “Тернопільмісь-
кгаз”, ветеранам, усім, хто сьо-
годні на заслуженому відпочин-
ку та споживачам блакитного 
палива міцного здоров’я, миру 
та спокою в українській неза-
лежній державі, щоб кожна ро-
дина жила в достатку і злагоді.  

Любомира Мусял:  
“Служба відповідальна  

і серйозна”

Начальник внутрішньобудинкової  
служби Любомира Мусял.
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ПРОДАМ
* два крісла (антикваріат) 

300$, годинник (антикваріат) 
1100$, бронзовий абажур (анти-
кваріат) 400$. Тел. 098-600-96-
37, 098-356-84-56.

* стіл і чотири крісла (дерево) 
500$, чорний шкіряний диван 
200$, чорний шкіряний куток 
500$, шафа кутова (дерево) 
350$. Тел. 098-600-96-37, 098-
356-84-56.

* нова зимова куртка темно-
вишневого кольору для дитини 
віком 8-10 років. Тел. (067) 811-
91-87, 42-13-01.

* овес, 30 мішків, самовивіз, 
ціна договірна. Тел. (067) 490-
25-47.

* двері міжкімнатні — 3 шт., 
вхідні — 2 шт., вікна 1,20Х1,40 — 
6 шт., ванна, сантехніка. Тел. 
(097) 04-30-225, 22-52-21.

* розпродаж автомобілів укра-
їнського виробника під виплату 
від 980 грн./міс. Тел. 097-800-
62-81.

* 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 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 

з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37. 

РОБОТА
* Прийму на роботу автоелек-

трика, слюсаря з ремонту легко-
вих автомобілів і бусів. Тел. (067) 
700-55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ
* Автосервіс «Спектр» (вул.15 

квітня, 44а): ремонт двигунів, ко-
робок передач, ходової частини, 
охолоджувальної і паливної сис-
тем та інші роботи в автомобілях 
і бусах. Тел. (067) 700-55-02, 51-
00-97.

* Автосервіс «Спектр» (вул.15 
квітня, 44а): комп’ютерна діа-
гностика, чистка форсунок, ін-
жекторів, ремонт електрооблад-
нання, стартерів, генераторів. 
Тел. (067) 700-55-02, 51-00-97.

* Автосервіс «Спектр» (вул.15 
квітня, 44а) пропонує антикоро-
зійну обробку автомобілів, зва-
рювальні роботи: днища, поро-
гів, лонжеронів тощо. Тел.  (067) 
700-55-02, 51-00-97.

* Здам в оренду приміщення 
на СТО для автоелектрика. Тел. 
(067) 700-55-02, 51-00-97.

* Здам в оренду приміщення 
під рихтовку і фарбування л/а. 

Тел. (067) 700-55-02, 51-00-97.
* фуршетні столи до уро-

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

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

*лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михай-
лович 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. 

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 ●

Проекти ●

На продовження ініціативи 
“Публічні бібліотеки – мости 
до електронного урядуван-
ня”, яка є частиною Націо-
нального плану дій у рамках 
“Партнерства “Відкритий 
уряд” (розпорядження КМУ 
від 5 квітня 2012 р. № 220-р), 
Рада міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX) 
та Міністерство культури 
України в рамках програми 
“Бібліоміст” оголошують 
конкурс проектів розвитку 
електронного урядування 
“Електронні послуги для 
громад”.

Основною метою цього кон-
курсу є забезпечення партнер-
ства громадянського суспільства, 
місцевої влади та бібліотеки, які 
прагнуть об’єднати зусилля з 
упровадження е-послуги у своїй 
громаді шляхом перетворення су-
часних бібліотек на комфортні 
тренінгові платформи та майдан-
чики для обговорення важливих 
для громади питань.

До участі у цьому грантовому 
конкурсі запрошуються тристо-
ронні коаліції у складі (1) бібліоте-
ки, яка надає вільний доступ до 
Інтернету, (2) громадської  
організації (ГО) та (3) органу міс-
цевої влади або самоврядування 
(як мінімум одного), які зацікавле-
ні у розширенні можливостей 
громадян використовувати сучас-
ні інформаційно-комунікаційні 
технології для спілкування з вла-
дою і участі у прийнятті рішень 
(е-демократія) та отримання по-
слуг в електронному форматі. За-
лучення бібліотеки є обов’язковою 
умовою для участі у конкурсі.

Основні напрямки грантового 
фінансування включають:

— налагодження конструктив-
ного діалогу “влада – громада” з 
метою визначення потрібних гро-
маді е-послуг (розроблення і 
впровадження нової послуг, на-
лежна підготовка персоналу 
інституцій-надавачів е-послуг);

— навчання на базі обладнаних 
комп’ютерною технікою бібліотек 
різних категорій громадян, включ-

но із службовцями різних рівнів та 
представниками органів само-
врядування, надавати е-послуги 
та користуватися ними;

— впровадження заходів, які 
просувають електронні послуги 
серед населення і демонструють, 
як нові технології допомагають 
збільшенню громадської участі у 
місцевому самоврядуванні та ро-
блять отримання послуг більш  
комфортним і прозорим;

— моніторинг рівня викорис-
тання е-послуг(и), організація 
збору відгуків і пропозицій щодо 
роботи е-послуг(и);

— громадські обговорення на-
явних е-послуг у регіоні чи насе-
леному пункті, визначення і впро-
вадження кроків для підвищення 
рівня їх використання та покра-
щення якості надання послуг.

Прогнозована тривалість про-
ектів повинна становити до 5 мі-
сяців, а орієнтовний термін їх по-
чатку — 1 лютого 2015 року. Де-
сять кращих проектів будуть за-
безпечені фінансуванням у сумі 
до 5 000 дол. США кожен.

Для участі у цьому грантовому 
конкурсі необхідно надіслати за-
повнену заявку, робочий план і 
бюджет проекту (форми дода-
ються), а також листи підтримки 
або угоду про співпрацю усіх 
партнерів проекту на електронну 
адресу: ogp_libraries@irex.org. 
Результати конкурсу будуть ого-
лошені до кінця грудня 2014 ро-
ку.

З детальною інформацією що-
до участі у цьому конкурсі можна 
ознайомитися у додатках та на 
веб-сайті програми “Бібліоміст” 
(http://bibliomist.org/ua/about-
bibl/novini/889).

Додатки для участі у конкурсі 
розміщені на офіційному веб-
сайті Тернопільської обласної 
державної адміністрації на сто-
рінці Тернопільського району в 
рубриці “Гранти. Конкурси. Про-
екти. Виставки. Форуми”.

Наталя ВОЛОШИН,  
начальник відділу 

економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської РДА.

“Електронні  
послуги для громад”

Період  Новорічних і Різдвяних 
святкувань створює особли-
вий настрій. Але піротехнічні 
вироби — петарди чи палаючі 
ракети — залітають на балко-
ни квартир, на дахи будівель 
та можуть спричинити  
пожежу. 

Побутові піротехнічні вироби, 
які є у вільному продажу, поділя-
ються на 3 класи потенційної не-
безпеки. До першого класу небез-
пеки належать хлопавки та бен-
гальські вогні (небезпечний радіус 
– 0,5 метра). Їх можна використо-
вувати навіть 10-річним дітям, але 
під наглядом дорослих. До друго-
го класу небезпеки відносять пе-
тарди і так звані фонтани (радіус 
небезпеки – до 5 метрів). Корис-
туватися ними неповнолітнім віком 
до 18 років заборонено. До тре-
тього (найнебезпечнішого) класу 
належать ракети, батареї салютів і 
римські свічки (радіус небезпечної 
дії – понад 20 метрів). Римська 
свічка має вставлятися у землю не 
менше, ніж наполовину. Підпалю-
ється з витягнутої руки, далі по-
трібно відбігти на безпечну від-
стань. 

Щоб уникнути травм і нещасних 
випадків необхідно: зрозуміти прин-
цип дії піротехнічного обладнання; 
користуватися піротехнічними ви-

робами на віддалі не менш як 100 
метрів від будівель та споруд; збе-
рігати піротехніку на значній відстані 
від нагрівальних приладів. 

Заборонено: використовувати 
піротехніку, якщо ви не до кінця 
зрозуміли принцип її дії; наближати 
піротехніку до обличчя; проводити 
запуск виробів при сильному вітрі, 
нахилятися над виробом під час за-
пуску; використовувати піротехніку 
під час куріння та у нетверезому 
стані; розбирати вироби та носити 
їх у кишенях; кидати піротехніку під 
ноги перехожих; запускати піротех-
ніку з вікон та балконів будинків; 
здійснювати феєрверки з дахів бу-
динків та вчиняти інші дії, від яких 
можуть постраждати люди або май-
но.

Якщо ви, все ж таки, вирішили 
використовувати петарди і ракети, 
пам’ятайте про такі небезпеки:

1. Вогонь або гарячий струмінь 
характерні для фонтанів, ракет та 
інших феєрверків, що здіймаються 
в небо внаслідок реактивної тяги (з 
сопла знизу). Є загроза займання 
розташованих поряд машин або 
одягу на перехожих.

2. Іскри (зірочки) з’являються під 
час запуску римських свічок, салю-
тів та іншої піротехніки, яка розри-
вається на висоті. У “правильних” 
феєрверках час розрахований так, 
щоб зірочки згоріли у повітрі. Якщо 

ж вистрілити римською свічкою не 
вгору, а під кутом, то іскри, не 
встигнувши згоріти, падають про-
сто на голови глядачів.

3. Конструкції феєрверка часто 
стають причиною травм. Звичайно, 
це трапляється під час запуску ра-
кет, які мають важкі наконечники. 
Тому запускати феєрверки потрібно 
тільки на відкритих майданчиках, 
подалі від будинків.

4. Шкідливі гази виробляються 
при згорянні вибухових сумішей і за 
великої концентрації можуть при-
звести до отруєння. Тому не можна 
запускати феєрверки в приміщен-
нях.

5. Не використовуйте деформо-
вані екземпляри. Якщо ракета (фе-
єрверк) не спрацювала, не підходь-
те до неї близько і не беріть в руки: 
вона може вибухнути саме в той 
момент, коли ви нахилитеся над 
нею. За можливості намагайтеся 
залити пристрій водою.

Шановні громадяни! Будьте обе-
режні, не допустіть, щоб банальна 
халатність стала причиною нещас-
тя. Якщо ж біда все-таки прийшла, 
памятайте: “101” — номер виклику 
служби порятунку.
За матеріалами Тернопільського 

районного відділу  
УДСНС України  

у Тернопільській області.

Святкові феєрверки:  
видовищні, але й небезпечні

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор РН та ГФ 

СДІМ МГБ Тернопільського РВ 
УМВС України в Тернопільській 

області.

Продавати та купувати товари в 
інтернеті зручно, але не завжди 
безпечно. У цьому нещодавно пе-
реконалися 30-річна тернополянка 
та 27-річна жителька м. Чорткова. 
Обидві жінки стали жертвами 
інтернет-шахраїв. 

Замість заробити, 30-річна жи-
телька обласного центру втратила 
500 гривень. Як розповіла потерпі-
ла правоохоронцям, через мережу 
Інтернет вона продавала дитячі то-
вари. Оголошення з пропозиціями 
розміщувала на різних сайтах. Та-
ким підробітком займалася вже 
кілька місяців. Асортимент товару 
був великий, а головне – доступні 

ціни. Тож покупців не бракувало. 
Одного дня до жінки зателефону-
вав невідомий. Чоловік поцікавив-
ся гуртовою купівлею товару. Коли 
зійшлися на ціні, покупець попро-
сив тернополянку продиктувати 
йому номер банківської картки, 
аби якнайшвидше здійснити опла-
ту. Зрадівши успішній пропозиції, 
жінка і не подумала, що насправді 
шахрая зацікавили дані її електро-
нного гаманця. Що потрапила у 
тенета пройдисвіта зрозуміла, ко-
ли на мобільний надійшло повідо-
млення про зняття коштів з рахун-
ку.

У неприємну ситуацію потра-
пила і 27-річна жителька Чортко-
ва. Жінка хотіла придбати через 
мережу одяг. Перерахувала гро-
ші, а товару не отримала. За до-
помогою звернулася до правоо-
хоронців. 

Аби не потрапляти у подібні си-
туації, міліціонери радять бути ду-
же уважними та прискіпливими, 
здійснюючи віртуальні розрахунки: 
у жодному разі не зберігайте усі 
заощадження на одній банківській 
картці; заведіть спеціальну картку 
для інтернет-розрахунків;  нікому 
не повідомляйте пароль, який до-
зволяє розпоряджатися коштами, 
наприклад, інтернет-банку або 
електронного гаманця; регулярно 
перевіряйте рахунок, як у платіжній 
системі, так і на картці; користуй-
теся послугою смс-повідомлень, 
адже це найшвидший спосіб отри-
мати інформацію, що відбувається 
із вашим банківським рахунком; 
якщо вас просять надіслати пароль 
або інші дані картки – не робіть 
цього. Якщо неприємність все-таки 
трапилася, не зволікайте, звертай-
теся до правоохоронців.

Знаєш – захищений   ●

Як не пошитися  
у дурні в інтернет-ательє

Виконком Гаї-Шевченківської сільської ради Тернопільською 
району Тернопільської області оголошує конкурс на визначення ви-
конавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території 
Гаї-Шевченківської сільської ради.

Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування  
оголошення за адресою: с. Гаї-Шевченківські, вул. Тернопільська, 10,  
тел.: 54-65-91, 54-65-92.
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Різець плавно входить в тов-
щу металу. Під стружками 
видно сріблясті грані май-
бутньої деталі, токар вкотре 
перевіряє усі необхідні па-
раметри. 

Через певний проміжок часу 
вже готову деталь віддає механі-
затору Володимиру Балабану. 
Він разом з напарником Віктором  
Шугетою дотягують необхідні 
вузли потужного бурякозбираль-
ного комбайну “Холмер”, переві-
ряють усі робочі механізми. Ком-
байн відправляють на мийку. На-
решті червоний металевий кра-
сень стає на свою зупинку збері-
гання під накритий навіс. 

У ПП “Агрон” склалася добра 
традиція: одразу ж після закін-
чення осіннього циклу польових 
робіт ремонтувати наявну техніку 
і ставити її на довгострокове 
зберігання. Тому ремонтники — 
в пошанівку. Усім цим робочим 
процесом керують головний ін-
женер Володимир Чміль, брига-
дир тракторної бригади Володи-
мир Шкільник та завідуючий ре-
монтною майстернею Андрій  
Жеруха.

Про Андрія Жеруху механіза-
тори кажуть з повагою — “наш 
універсал”. І це дійсно так. В  
“агронівську” механізаторську 
сім’ю він влився два з полови-
ною роки тому. Перед тим Ан-
дрій майже п’ять років працю-
вав на ВО “Ватра”. Щоранку 
добирався з Товстолуга на світ-
лотехнічне підприємство, яке 
внаслідок фінансових та еконо-
мічних обставин, розриву парт-
нерських зв’язків  зменшило ви-
робництво. Перейти в ПП “Аг-
рон” професійному спеціалісту 
порекомендували його керівни-
ки. І за цей час не мають жодно-
го зауваження до нього, а на-
впаки — хвалять за знання спра-
ви. Андрій Жеруха — універ-
сальний спеціаліст, знає тонко-
щі токарної, слюсарної, елек-
трогазозварювальної справи. 
Щороку ПП “Агрон” закуповує 
до десятка одиниць вітчизняної 
та імпортної техніки різного при-
значення і модифікації, нею не 
лише потрібно справно керува-
ти, але, в разі якихось непола-
док, вчасно їх усунути. Тому в 
колективі здебільшого працю-
ють досвідчені трактористи, 
комбайнери, водії та обслугову-
ючий технічний персонал.

Універсал

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Скільки намо-
тав кілометрів  
вантажним ав-
томобілем мар-
ки “ГАЗ-53” 
Михайло Озе-
рянець, нині 
важко підраху-
вати. Число це 
вже перейшло 
межу півміль-
йона, а, може, і 
значно більше.
 
Синій кузов ван-

тажівки ще здалеку 
видно на лані, де  
сіють пшеницю і  
ячмінь на зиму, на 
посіві ярих культур, 
на час обробітку 
рослин проти хво-
роб та шкідників. 
Хоч в ПП “Агрон” 
нині вже придбали 
шість багатотоннаж-
них “ДАФів”, без 
Михайлового автомобіля не об-
ходяться в напружену жнивну 
пору та сезон осінніх робіт — 
збирання пізніх культур та бу-
рякозбирання. Михайло Михай-
лович — ветеран у молодому, 
але завзятому до праці колек-
тиві “агронівських” водіїв. Він 
— наставник, добрий порадник, 
душа компанії. Михайло Михай-
лович досі згадує, як прийшов 
працювати з Грабівця у товсто-
лузьке колективне господар-
ство. Нині вже покійний, тодіш-
ній голова колгоспу “Москва” 
показав йому старенький “грат” 
газика”.

— Хлопче, відремонтуєш цю 
колимагу — будеш працювати. 
Возитимеш мене і спеціалістів 
по полях, на різні наради, семі-
нари. Одним словом, бери клю-
чі шукай механіка і завгара та 
ремонтуйте цей “витвір  техні-

ки”, — не злобно пожартував 
керівник. Це було в грудневі дні 
1979 року.

“Панськими водіями” нази-
вали колеги цю категорію воді-
їв. Часто-густо додому прихо-
див з роботи далеко за північ і 
вставав до праці разом з пер-
шими півнями. Взимку дошку-
ляли морози, іній покривав 
брезент, влітку допікала спека, 
пилюка. Потім йому довелося 
возити і наступника, нині також 
вже покійного, голову госпо-
дарства Василя Плішку.  
Згодом працював пожежником, 
а коли вже зорганізувалося 
приватне мале підприємство, 
сів за кермо вантажного авто-
мобіля, який експлуатує в зраз-
ковому технічному стані вже  
13 років. Перевозить зерно, мі-
неральні добрива, гербіциди, 
препарати захисту та обробітку 
сільгоспкультур, насіннєвий 

матеріал, на будівельні об’єкти 
— цемент, шифер, пісок, сто-
лярні вироби тощо. 

Слова похвали й пошани про 
Михайла Михайловича доводи-
лося неодноразово чути з уст 
як керівників, так і головних 
спеціалістів Володимира Ново-
сада, Володимира  Чміля, за-
відуючого током Богдана Гулі, 
молодших колег. 

Разом з дружиною Галиною 
збудували нову хату в Грабівці, 
виховали двох синів Анатолія 
та Ігоря, які нині працюють в 
Тернополі, дуже люблять шес-
тирічного внука Сашка.  
Посадили сад, утримують чи-
малу домашню господарку: ко-
рову, свині, птицю. Найбільше 
любить подружжя Озерянців, 
коли за святковим столом  
збирається вся родина і бажа-
ють усім миру, злагоди і  
достатку.

Михайлові дороги

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

ПП “Агрон” та ФГ “Бере-
зовського” — тут відчуваєш 
знайомий із дитинства за-
пах духмяного хліба. “Аг-
ронівська” їдальня  
працює цілорічно і харчу-
ються тут всі: охоронці, 
механізатори, водії,  
адмінперсонал. Не обми-
нають смачну кухню і гості 
з інших агропідприємств, 
ділові партнери. Тут  
кожного дня пахне свіжим, 
щойно випеченим хлібом. 
Цей насущний продукт ви-
пікають дбайливі господи-
ні, прекрасні кухарі Галина 
Муляр, Софія Гнопко,  
Богдана Назарко, Галина 
Лозинська, Ярослава  
Висоцька.

У пору посівної, жнив, зби-
рання пізніх сільгоспкультур 
цим хлібом у полі, одразу ж біля 
тракторів, комбайнів, автома-
шин охоче смакують трудівники 
ланів. Печуть товстолузький хліб 
із борошна вищого і першого 
ґатунків, яке виготовляють в 
“агронівському” млині. Ідея йо-
го спорудження належить Юрію 
Березовському. У 2002 році він 
побачив порівняно недороге ві-
тчизняне обладнання у декіль-
кох агропідприємствах області 
та України і тоді загорівся ба-
жанням мати такий млин у Тов-
столузі.

Провели капітальну рекон-

струкцію одного із виробничих 
приміщень, проклали під’їзні 
шляхи, визначилися із фінансу-
ванням проекту. “Агронівські” 
фахівці паралельно з розши-
ренням ринку збуту вивчали по-
пит на борошно, мукомельну 
продукцію.  26 листопада 2003 
року завезли в господарство 
увесь комплект млина марки 
“Р6-АВМ-15” потужністю 15 
тонн на добу. Монтажні і пуско-
налагоджувальні роботи прове-
ли спеціалісти заводу, а інший 
чималий обсяг бетонних, зва-
рювальних робіт виконали “аг-
ронівські” будівельники, слюса-
рі, електрогазоварники, водії. 

На початку 2005 року млин 
запрацював. Спочатку випуска-
ли до 5 тонн борошна, а зго-
дом, з розширенням ринків 
збуту, наростили виробництво 
та реалізацію продукції, яку ни-
ні реалізують по всій області і 
далеко за її межі. Згодом про-
вели капітальний ремонт зер-
носкладів у Товстолузі та Ма-
лому Ходачкові, що значно 
збільшило можливість якісно і 
майже до початку нового зер-
нозбирального сезону зберіга-
ти та переробляти на борошно 
пшеницю, яка в “Агроні” і ФГ 
“Березовського” щороку дає 
стабільні урожаї.

Нині млин у Тостолузі пра-
цює у дві зміни. І, мабуть, най-
важливіша його місія в тому, 
що він забезпечує роботою де-
сятки жителів села. А це озна-
чає, що майже двадцять сімей 
у Товстолузі, селищі Великі 

Бірки  мають 
стабільний до-
хід. Вкотре пе-
реконуєшся , 
що забезпе-
чення місце-
вих жителів 
роботою є і 
буде найваж-
ливішим аргу-
ментом у ви-
робничій стра-
тегії подружжя  
Березовських. 
Довгий час 
справами мли-
на керував 
Ярослав Бере-
зовський. Сьо-
годні ці функ-
ції виконує 
м о л о д и й , 
енергійний та 
амбітний Сер-
гій Навой-
ський. З його 
приходом на 
в и р о б н и ц т в і 
значно покра-
щилася трудова і технологічна 
дисципліна, відбувся значний 
ріст як виробництва, так і реа-
лізації мукомельної продукції.

Технічним “доктором Айбо-
литом” у колективі називають 
механіка Володимира Процика. 
Він вже третій рік працює в 
товстолузькому млині, виконує 
функції мельника і старшого 
зміни. Добре знає усі техноло-
гічні процеси та обладнання, в 
будь-яку хвилину може ліквіду-
вати неполадки. Поруч з ним 

трудяться молоді, але досвід-
чені мельники Володимир Бар-
на, Андрій Сапила, що вміють 
тримати марку професіоналів. 
За час роботи “агронівського” 
млина не було жодних нарікань 
на якість життєво важливої хар-
чової продукції. 

Чималий спектр роботи при-
падає на лаборанта Тамару 
Іванченко. Маючи фахову осві-
ту, спеціаліст здійснює лабора-
торний аналіз зерна, виробле-
ного борошна. Шанована в ко-
лективі категорія — вантажни-

ки, їх шестеро — Євген  
Андрушків, Роман Журавель, 
Василь Корендій із села За-
стінка, Михайло Поворознік, 
Петро Саламандра, Юрій Яци-
шин з Товстолуга. Чоловіки 
серйозні, роботящі, сумлінно 
виконують обов’язки. Нехай їм 
не платять тут стільки, як у су-
сідній Польщі чи в інших краї-
нах Євросоюзу, але вони сьо-
годні вдома, разом зі своїми 
сім’ями. І це найкраще “ноу-
хау” в ПП “Агрон” та ФГ “Бере-
зовського”.

Виробництво ●

Такий духмяний 
домашній хліб

Андрій Жеруха за токарним станком  
у виробничій майстерні ПП “Агрон”.

Працівники ПП “Агрон” (зліва направо): вантажники Василь Корендій,  
Петро Саламандра та механік Володимир Процик.

Водій, ветеран праці Михайло Озерянець.
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Рядки, залюблені в село ●Талановиті земляки ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Здавалося б, вишиті рушни-
ки, сорочки, народні обере-
ги, зроблені власноруч, — це 
вже минуле, що зберігається 
в бабусиних скринях і ціка-
вить лише колекціонерів. Але 
церкви, квіти, музичні інстру-
менти, стадіони, кораблі, ва-
зи, замки із сірників молодо-
го майстра  прикладного 
мистецтва Мар’яна Вархолі-
ка — цінний і просто надзви-
чайний експонат для бага-
тьох виставок, краєзнавчих 
музеїв та бажаний подару-
нок для друзів і знайомих.

Все почалося із Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ст., де навчався юнак. 
Наполегливий, здібний до точних 
наук, самодисциплінований хло-
пець взявся із сірників клеїти, до 
речі, звичайним клеєм ПВА, 
церкву з огорожею, яку собі сам 
уявив. Використавши до півтори 
тисячі сірників, Мар’ян задумане 
втілив у дійсність. Першим ре-
цензентом і порадником була 
мама, яка схвалила захоплення 
сина. Згодом Мар’ян побудував 
сірниковий Бережанський замок. 
До 110-ої річниці з дня освячен-
ня храму святого великомучени-

ка Юрія Побідоносця Мар’ян 
Вархолік створив макет Товсто-
лузької церкви. Навчаючись в 
Тернопільському національному 
технічному університеті ім. Івана 
Пулюя на факультеті комп’ю-
терних технологій, з того самого 
матеріалу виготовив стадіон 
власного проекту і “Донбас-
Арену”. Із сірників виріс фасад 
відомої в обласному центрі за-
гальноосвітньої школи №3, Тер-
нопільський замок над ставом, 
Збаразький замок, який вразив 
юнака під час його відвідин. Ожи-
ли сірниковим дивом, наче ве-
селки над буднями, — кораблик і 
ваза з квітами, відомий стадіон 
НСК “Олімпійський”.

Свою першу творчу виставку, 
а це 19 робіт, Мар’ян Вархолік 
репрезентував у цьому році в 
Кам’янець-Подільському замку. 
Туристи з багатьох регіонів Укра-
їни, далекого і ближнього зару-
біжжя, подоляни та місцеві жите-
лі були вражені майстерністю та 
філігранною витонченістю робіт 
тернопільського митця. А ще хло-
пець щедро передає свої вміння 
тим, хто хоче власноруч виготов-
ляти такі ж вироби: провів 
майстер-класи в Тернопільсько-
му краєзнавчому музеї, Терно-
пільській ЗОШ №24, обласній 

комунальній психоневрологічній 
лікарні.

— Навчаюся на п’ятому курсі 
факультету комп’ютерних техно-
логій, освіта забирає багато часу, 
— каже Мар’ян. — Але цікавлюся  
історією, краєзнавством, архітек-
турою, люблю музику, організо-
вую вечірки для молоді, шаную 
спорт. Моє захоплення — це стан 
душі, своєрідна гармонія почуттів. 
Зараз я виконую надзвичайно 
складну роботу — викладаю із 
сірників церкву Непорочного За-
чаття Діви Марії (Домініканський 
костел) 1779 р. Розміри цієї кар-
тини 1,20 х 95 см — рекорд Укра-
їни у цьому виді прикладного 
мистецтва. Треба використати 
понад 50 тисяч сірників, майже 20 
упаковок клею. Роблю поступово,  
крок за кроком. Бувають такі ночі, 
коли натхнення витісняє сон, і я 
не можу заспокоїтися, аж поки не 
дороблю якийсь фрагмент до  
кінця. 

Мар’ян хоче вдосконалювати 
те, що вміє, бо це потребує ве-
ликої праці, скрупульозності і не-
абиякої акуратності. Прагне цьо-
го не для визнання, а заради 
самого себе. Бо творчість розви-
ває людину, збагачує її внутріш-
ній світ, допомагає подивитися 
на життя по-новому.

Мар’ян Вархолік:  
“На те і руки, щоб красу ними творити”

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

 У дні, коли святий Мико-
лай обдаровував людей 
своїми щедротами і миліс-
тю, навідався він і в дитя-
чий садок “Барвінок” села 
Товстолуг. Тут його  
очікувало 30 дітей старшої 
та різновікової груп, вихо-
вателі разом із завідую-
чою Лілією Ярославівною  
Дурай, мами, татусі,  
бабусі і дідусі. 

На учасників свята, які май-
же вщент заповнили залу, че-
кало захоплююче театралізова-
не дійство з участю юних вихо-
ванців та вихователів Ірини Ва-
силівни Прорацької, Оксани 
Ярославівни Блятник, музично-
го  керівника Ігоря Михайлови-
ча Гевка. Янголи, лісові звірят-
ка, гномики, Попелюшка, 
Принц, Дюймовочка із дитячою 
щирістю та непідкупністю за-
просили у чарівний світ казки. 
На очах у дітей добро перема-
гало зло. 

Роль Святого Миколая вдало 

виконав секретар Товстолузь-
кої сільської ради Степан Гуля. 
Малюки охоче розповідали  
Чудотворцю вивчені напере-
додні віршики, співали пісень, 
водили танок, хороводи, за що 
і отримали подарунки. На про-
щання юні учасники та їхні на-
ставники подякували організа-
торам і спонсорам заходу — 
керівникам ПП “Агрон” Наталії 
та Юрію Березовським,  
батьківському комітету, який 
очолює Алла Романівна  
Ференц.

— Знаю, що ви недавно отри-
мали гостинці від святого Ми-
колая. Але попереду ще чимало 
свят — Новий рік, Святвечір, 
Різдво, — сказала, звертаючись 
до присутніх, завідуюча  
дитсадком “Барв інок”  
Лілія  Ярославівна Дурай. — Це 
незвичайний час, коли відбува-
ються дива та здійснюються 
найзаповітніші мрії. Щиро ба-
жаю, щоб добрих чудес у вашо-
му житті було якомога більше. 
Дякуємо святому Миколаю, 
який завдяки людській  
небайдужості через гори йде і 
радість всім несе.

Відлуння свята ●

Через гори йде, радість всім несе

Учні початкових класів Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. під час майстер-класу  
випускника школи Мар’яна Вархоліка виготовили обереги із сірників для воїнів АТО.

На сопілку вечір грає
І каштани ронять цвіт.
Гей, вишневі небокраї,
Голубе хитання віт!
Трави росяні, пахучі,
Як дихання юних літ,
І в багрянім небі тучі —
Солов’їний світ.
Серце! Голосом трембіти
Людям промовляй!
Як тебе нам не любити,
Мій коханий край!

Володимир СОСюрА. 
 

* * *
За яблунею-дичкою
Спить буряковий лан,
Захований під гичкою,
Закутаний в туман.
Але уже з тривогою
Вслухається у сні,
Як гримотять дорогою
Його останні дні.
Круг місячний надломаний
Зітхає над селом
І їде вечір втомлений
На потязі верхом.

Микола КОЛОМІєцЬ.

Кутя з маком  
і шоколадом

 2 скл. пшениці, 1 скл. маку, 1 
скл. горіхів, 50 г родзинок, 100 г 
меду, 50 г чорного шоколаду.

Пшеницю помити, замочити 
на кілька годин, згодом зварити 
на середньому вогні. Мак проми-
ти і запарити (залити на 20-30 
хв. окропом), перетерти в макітрі 
або кавомолці. Горіхи подробити 
і підсмажити до золотавого ко-
льору. Усе перемішати, додати 
вимиті і підсушені родзинки, мед, 
цукор, тертий шоколад.

Перевірені рецепти ●

Свинина, запечена 
з чорносливом

2-2,5 кг свинячої лопатки, 300 
г чорносливу, 100 г волоських 
горіхів, приправи.

Свинину натерти часником, 
сіллю, спеціями. Залишити на 
10-12 годин. Потім покласти на 
свинину чорнослив, горіхи, за-
горнути рулетом і випікати в ду-
ховці до готовності.

Мар’ян Вархолік з авторськими роботами  
у Кам’янець-Подільському замку. 

Вихованці дитячого садка “Барвінок” с. Товстолуг у день Святого Миколая  
з вихователем Оксаною Ярославівною Блятник (крайня зліва), св. Миколаєм  

(у ролі — Степан Гуля), завідуючою дитячим садком Лілією Ярославівною Дурай,  
вихователем Іриною Василівною Прорацькою.
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Протягом тижня будете зайняті різними 
особистими справами та сімейними пробле-
мами. До вас будуть прихильні та зрозуміють 
ваші душевні пориви ті, від кого залежить ва-
ша кар’єра. Для Овнів-керівників  сприятли-
вою буде перша половина тижня. У середу 
слідкуйте за собою, щоб не зіпсувати собі 
репутацію.

Вам буде таланити як на роботі, так і в ко-
ханні. Чекайте приємних звісток від особи, до 
якої серйозно ставитеся. Непогано владнаєте 
свої справи на роботі і в побуті. В сім’ї і серед 
друзів знайдете спокій і взаєморозуміння. 

Все, що робите зараз, має бути чітко про-
думано і виважено. Поводьтеся так, щоб у 
ваших планах бачили перспективу і одночас-
но довіряли вам. На великі прибутки не роз-
раховуйте, а якщо вони навіть будуть, то зна-
чної користі від них не очікуйте. В кінці тижня 
можете змінити свої плани щодо подальших 
дій.

Через деякі сімейні справи або справи, 
пов’язані з почуттями і здоров’ям, зміните 
свої першочергові плани. Багато часу можете 
витратити на покупку чогось нового. В кінці 
тижня вас очікують нові знайомства і поїздки. 
З розумінням ставтеся до коханих. Будьте 
відвертими і чесними з тими, хто вас не хоче 
зрозуміти.

У вас все буде гаразд, якщо зумієте реаль-
но оцінити свої можливості у всьому. Можли-

во, вам доведеться трохи змінити плани. Ще 
до кінця року маєте вирішити свої фінансові 
проблеми, зумієте домовитися з владними 
структурами. Важливих зустрічей не плануй-
те, але маєте багато шансів добре провести 
час з малознайомими людьми.

Ви на висоті, ваші ділові і професійні якос-
ті високо оцінені вашими керівниками саме в 
цей передноворічний і святковий час. Вирі-
шаться фінансово-майнові проблеми. Досить 
сприятливий період і в любовних справах. До 
вас може повернутись колишнє кохання, а 
той, хто познайомиться у цей період, відчує 
справжню насолоду життя.

Можете розв’язати одну із затяжних фі-
нансових криз шляхом обміну чи продажу. Не 
упускайте шансу “вибити” у свого керівництва 
перед святами саме те, що вам довго обіця-
ли, але чомусь не дали восени. Вам, як ніко-
ли, треба бути уважним до тих, хто вас лю-
бить. Якщо відчуваєте погіршення здоров’я, 
відпочиньте, поставтесь до цього серйозно.

Все, що робите, нарешті зробіть і не від-
кладайте. Час сприяє подорожам, різним зу-
стрічам, активному відпочинку. Вам забезпе-
чено перемогу над недругами. У кінці тижня 
уникайте суперечок та конфліктних ситуацій з 
тими, хто має багато вільного часу, краще за-
йматися домашніми справами. Не забувайте, 
що ви є бажаним гостем, а тому Новий рік і 
свята проведіть там, де вас чекають.

Мусите брати ситуацію в свої руки і в будь-
якому разі відстояти свою правоту. До вас з 

розумінням поставляться ваші колишні прия-
телі, які можуть навіть посприяти у вирішенні 
багатьох важливих справ. Можливі серйозні 
розмови батьків з дітьми. Будете змушені 
зробити спонтанні висновки.

Беріть на себе більше ініціативи і творчос-
ті. Це потрібно вам для того, щоб ви могли 
вирішити все так, як вам хочеться. А зробити 
можете дуже багато. Вдалим буде тиждень у 
фінансовій та комерційній діяльності. У сімей-
них стосунках все владнається. У кінці тижня 
можливий спалах кохання.

У вас багато справ, їх доведеться вирішу-
вати майже одночасно. Хтось вирішить у по-
їздку, пов’язану із сімейними чи родинними 
питаннями. Займіться оформленням цінних 
паперів, робіть потрібні покупки. Будете у за-
хваті від незнайомої особи, яка надовго за-
паде вам у серце. Знайомство з цією люди-
ною зробить ваше життя цікавим.

Нарешті ви відчули, чого варті і що означає 
ваша наполегливість в тій чи іншій справі. Ва-
ми будуть захоплюватися. Запропоновані ва-
ми варіанти у вирішенні якоїсь справи легко 
будуть сприйняті компаньйонами. Покра-
щиться фінансовий стан. Не завадить в кінці 
тижня зайнятися собою. Новий рік проведіть 
з тими, хто вам імпонує.

від Івана Круп'яка з 29 грудня по 4 січня

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)

Cправжній українець починає читати  
інструкцію, коли розуміє: все, кінець — зла-
мав.

— Пішла сьогодні до крамниці по-
швиденькому, у стареньких джинсах, без 
макіяжу. І знаєте кого зустріла?.. Всіх!

Чотири дні просиділа на дієті. Вночі за-
хотіла пити, підійшла до холодильника. Далі 
все як у тумані, нічого не пам’ятаю... Отями-
лася, коли запивала шоколадку борщем.

Він був дуже загартованим чоловіком — 
навіть взимку спав із відкритими навстіж ві-
кнами... Під трьома ковдрами, у хутряній 
шапці та валянках.

Високопоставлений чиновник збив своїм 
автомобілем на пішохідному переході відра-
зу двох пішоходів і цікавиться у знайомого 
судді з приводу можливого вироку.

— Думаю, — міркує суддя, — що той, який 
своєю головою розбив лобове скло, може 
отримати п’ять років за пошкодження чужо-
го майна і за спробу крадіжки. А другий, 
який від удару відлетів у кущі, може і вісім 
років отримати — за спробу втекти з місця 
ДТП.

Дві стадії бідності:
1. Немає грошей.
2. Зовсім немає грошей.

Три періоди в житті жінки:
1. Нервує батька.
2. Дратує чоловіка.
3. Бісить зятя.
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Вдячність ●Досвід ●

Оксана ВОЛЯНЮК, 
вчитель фізики  

Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Напруженими видались осін-
ні канікули для вчителів фі-
зики Тернопільського райо-
ну. В четвер, 30 жовтня, пра-
цювали на кафедрі 
комп’ютерних технологій 
інженерно-педагогічного фа-
культету ТНПУ ім. В. Гнатю-
ка, а в п’ятницю та суботу 
відвідали Вінницьке міжрегі-
ональне вище професійне 
училище та Очитківську ЗОШ 
І-ІІІ ст. у рамках виїзного се-
мінару “Формування інфор-
маційних компетентностей 
вчителя фізики”.

Зацікавлено слухали мої коле-
ги лекцію “Суть компетентнісного 
підходу в контексті професійної 
діяльності вчителів фізики”, яку 
запропонував завідувач кафедрою 
комп’ютерних технологій, доктор 
педагогічних наук Роман Михай-
лович Горбатюк.

“Упродовж останніх років скла-
лась думка, що наука фізика — 
складна, — зауважив викладач, — 
тому вчителю необхідно зробити 
все для того, щоб вивчати її було 
цікаво, знівелювати думку про те, 
що цей предмет тяжкий. Для цьо-
го педагогу потрібно постійно 
розвивати свій інтелект, доскона-
ло володіти професією, орієнту-
ватися у суміжних галузях. Компе-
тентний фахівець реалізує у своїй 
роботі знання, уміння, навички, 
самовдосконалюється, виходячи 
за межі своєї дисципліни, вважає 
свою працю великою цінністю. 
Сьогодні дещо змінюється акцент 
в діяльності вчителя: він не ре-
транслятор знань, а організатор 
освітньої діяльності учнів, який 
доніс до школярів думку про те, 
що важливо не лише накопичити 
знання, а вміти використовувати 
їх творчо, застосовувати в різних 
ситуаціях.

“Учитель — наріжний камінь ви-
ховання”, — вважав Василь Су-
хомлинський. Школа — це, насам-
перед, педагоги, адже програми 
навчальних дисциплін одні і ті ж, 
підручники ті ж самі, а школи різ-
ні, бо різні вчителі. Освітянин сьо-
годні мусить бути і філософом, і 
артистом, і майстром, і психоло-
гом — компетентним фахівцем”. 
Як зазначив викладач кафедри 
комп’ютерних технологій Тарас 
Сіткар, допоможуть у цьому 
інформаційно-комунікаційні тех-
нології, сьогодні нагромаджено 
цілі масиви цифрових освітніх ре-
сурсів, доступ до яких має кожен 
педагог.

Реалізовані та впроваджені в 
щоденну роботу тези до лекції па-
на Горбатюка ми змогли побачити 
та відчути у Вінницькому міжрегіо-
нальному вищому професійному 
училищі, відвідати яке нам допо-
могли заступник голови Терно-
пільської РДА Уляна Люлька та 
організатор наших виїзних семі-
нарів Михайло Шемеля.

Далека дорога видається зо-
всім не важкою, якщо починаєш її 
з молитвою на устах, а поряд  
однодумці, з якими можна щиро 
поспілкуватися, заспівати україн-
ських пісень, послухати напутні 
віршовані рядки Миколи Микола-
йовича Табачука. Ми не вперше 
відвідуємо Вінницю. Минулого ро-
ку вчителі фізики ознайомились із 
Вінницьким планетарієм, дізна-
лись багато цікавого про відомого 
лікаря Миколи Пирогова.

Під час виїзного семінару ми 
мали змогу оцінити роботу педа-
гогічного колективу училища в 
контексті компетентністних якос-
тей викладацького складу закла-
ду, оснащення його інформаційно-
комунікаційними засобами, огля-
нути навчальні аудиторії, а ще ми 
щиро пораділи за колег, в яких 
300 комп’ютерів і кожен 
під’єднаний до мережі Інтернет. 

Нас зустріла методист Лариса 
Олександрівна Коломійчук, до ре-
чі, випускниця Тернопільської ака-
демії народного господарства 
(нині — Тернопільський національ-

ний економічний університет), яка 
розповіла про те, що училище го-
тує робітничі кадри за 11 інтегро-
ваними професіями, є центром 
освітнього округу, науково-
методичною лабораторією, яка 
здійснює пошук, розробку, впро-
вадження нового змісту та техно-
логій освіти і виховання, сприяє 
творчому розвитку особистості. В 
училищі щорічно навчаються в се-
редньому 750 учнів, з якими пра-
цюють 116 викладачів та майстрів 
виробничого навчання. Відрадно, 
що тут мають змогу здобувати 
освіту діти з особливими потре-
бами, до послуг яких сучасна 
навчально-методична база, до-
свідчені педагоги, перекладачі-
дактилологи, психологи, соціальні 
працівники. В училищі забезпече-
но рівний доступ усіх учнів для 
здобуття якісної професійної під-
готовки. У 2009 році заклад отри-
мав звання “Флагман освіти Укра-
їни”. Він є активним учасником 
міжнародних, всеукраїнських, об-
ласних конференцій, виставок і 
конкурсів.

Перед нами виступила викла-
дач фізики Ганна Едуардівна Тка-
чук, у доробку якої перемоги в 
конкурсах “Вчитель року”, 
“Вчитель-новатор”, “Творчий вчи-
тель — обдаровані учні”. Пані Ган-
на зізналась, що систематично 
бере участь у різноманітних освіт-
ніх проектах, навіть не вказуючи 
свого імені. Вчителька поділилась 
досвідом створення інтерактив-
них плакатів з фізики, динамічних 
презентацій, кросвордів, викорис-
тання графічних планшетів.

Заступник директора училища 
з інформаційних технологій Олек-
сій Миколайович Воронюк розпо-
вів  про забезпечення закладу 

найновішими зразками 
комп’ютерної техніки, оновлення 
якої здійснюється за кошти гран-
тів, виборених колективом. В учи-
лищі працює телепресцентр, ві-
деотека, виходить газета “Моло-
діжний вісник”. Викладачі ВМВПУ 
створили електронні навчально-
методичні комплекси для всіх 
предметів. З одним із них нас 
ознайомила Оксана Сергіївна 
Грабенко. Людмила Василівна 
Мельнічук поділилась досвідом 
проведення допрофільної підго-
товки школярів загальноосвітніх 
шкіл. Педагоги училища набира-
ють групи дітей, які на базі закла-
ду опановують різноманітні нави-
ки приготування їжі, кондитер-
ських виробів, ремонту 
комп’ютерів, комп’ютерної вер-
стки. Навчання платне, проте, як 
констатувала пані Людмила, ніхто 
з учнів не пошкодував, що працює 
у профільних групах і залюбки 
продовжує навчання в училищі. 

Гостинні господарі почастува-
ли нас запашною кавою, чаєм та 
солодощами. Сподіваюсь, що ця 
зустріч не буде останньою, і ми 
зможемо ще не раз обмінюватися 
щирими словами, педагогічними 
знахідками, досвідом.

Осінній день короткий. Вже 
звечоріло, коли ми приїхали в 
Очитків до наших добрих друзів 
— родини Кучеренків — на відпо-
чинок. Господарі Зіна та Олек-
сандр зустрічали нас як дорогих 
серцю людей. Багатство накрито-
го до вечері столу — ніщо, порів-
няно з багатством душі та щиріс-
тю цієї сім’ї. Вже вкотре вони 
приймають у своїй оселі численну 
делегацію вчителів фізики Терно-
пільщини, ділять із нами хліб, сіль, 
згадують дитячі роки, навчання в 

школі, свого улюбленого класного 
керівника Михайла Андрійовича 
Шемелю. Ці спогади перепліта-
ються то з українською піснею, то 
з веселою бувальщиною, то з 
тривогою про майбутнє України, 
то з тостом, то з мелодією троїс-
тих музик, щирою розмовою, і не-
має їм кінця-краю, і зовсім не хо-
четься спати, незважаючи на вто-
му, бо заради таких хвилин варто 
жити. Я щиро вірю, що з такими 
людьми Україні бути, що її не зла-
мають жодні вороги і нікому не 
вдасться пригнобити наш народ. 

Століттями виборювали ми 
право бути на своїй землі госпо-
дарями, мати свою державу, бути 
незалежними і вільними. Багато 
героїчних сторінок визвольних 
змагань нашого народу було на-
писано і на теренах Вінничини. 
Саме  тут базувався Кальницький 
(Вінницький) полк війська Богдана 
Хмельницького, який очолив у бо-
ротьбі проти польської шляхти 
Іван Богун. Це легендарна, шля-
хетна особистість, наділена да-
ром передбачення. Саме Іван Бо-
гун зі своїми козаками виступив 
проти підписання Переяславської 
угоди 1654 року, наслідки якої по-
жинаємо по цей день. Необачно 
пустивши на свою землю москов-
ських заброд, не можемо  позбу-
тися їх століттями. І що з того, що 
цей союз підписали лише 284 
особи з багатотисячного війська 
Хмельницького, що Богун на знак 
протесту переломив перед геть-
маном та царськими боярами ша-
блю — історія невблаганна, і сьо-
годні Україна платить страшну ці-
ну за бажання бути вільною.

 
Продовження у наступному 

номері “Подільського слова”.

Тернопіль-Вінниця-Липовець 

Вчителі фізики Тернопільського району біля пам’ятного знака примирення  
українського та польського народів, м. Липовець Вінницької області.

Вчителі фізики Тернопільського району під час візиту  
в Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище.

Дирекції і педагогічні колекти-
ви НВК “Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея”, ко-
мунального закладу НВК “Дичків-
ська ЗОШ І-ІІ ст. — дошкільний 
навчальний заклад”, Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. та Великобірків-
ського будинку творчості школя-
ра висловлюють вдячність нідер-
ландській благодійній організації 
“Допомога Східній Європі” і голо-
ві Тернопільської районної орга-
нізації Товариства Червоного 
Хреста України Ользі Нижник за 
подаровані ліжечка, шафи, сто-
ли, стільці, парти, столики для 
немовлят, за те, що в нелегкий 
для України час проявляють ми-
лосердя і допомагають навчаль-
ним закладам поновлювати ма-
теріальну базу.  

Вітаємо! ●
Колектив До-

вжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчи-
теля української 
мови та літерату-
ри Катерину  
Й о с и п і в н у  
БОНДАР, вчителя початкових кла-
сів Ярину Анатоліївну ШОНЬ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя  
англійської мови Оксану  
Михайлівну СОЛОДКУ.

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.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Тетяну  
Костянтинівну ПЕЛЕХАТУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу ФАПом с. Драганівка 
Ольгу Володимирівну  
ШТОКАЛО, лікаря-стоматолога 
Ігровицької АЗПСМ Юрія  
Євгеновича МАТВІЄНКА, мо-
лодшу медичну сестру Велико-
глибочецької АЗПСМ Галину 
Богданівну ГОРДЗІЙ, молодшу 
медичну сестру відділу анесте-
зіології інтенсивної терапії 
ТРТМО Світлану Олександрів-
ну ХОПТЯН, молодшу медичну 
сестру Мирославу Зеновіївну 
КОЗУБ, лаборанта Ганну  
Зіновіївну ГУМЕНЮК, пекаря 
Марію Іванівну ДУТЧАК.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Вітаємо з днем народження  
завідувача відділу анестезіології 
інтенсивної терапії ТРТМО Олега 
Михайловича ОСТАП’ЮКА, ме-
дичних сестер Олену Романівну 
КІРЕЮ, Олену Богданівну  
БІЛОУС, медсестру з фізіотера-
пії Марію Михайлівну  
ЗАЛУЗЕЦЬ, медсестру з масажу 
Іванну Євгенівну ДРУЧОК, мо-
лодшу медсестру приймального 
відділу Віру Петрівну  
СЕМЕНИНУ, медсестру Галину 
Михайлівну ПОПРАВСЬКУ.

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.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 


