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

геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.

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

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

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

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Новий рік — часу лік

Наша 
сторінка

www.facebook.
com/PodilskeSlovo

Конкурси ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Н
іхто так щиро не 
вірить у диво, як 
діти. Без віри казки 
не буває. Коли ж 

іще, як не в переддень 
Нового року, бувають казки? 
Коли ще дітвора вітатиме 
Дідуся Мороза і його поміч-
ницю Снігуроньку? Саме на 
Новий рік під красунею 
ялинкою можна знайти бага-
то яскравих подарунків. 

Свято Нового року завітало в 
комунальний навчальний дошкіль-
ний заклад Великогаївської сіль-
ської ради “Країна дитинства”. На 
ранок біля ялинки Діда Мороза зі 
Снігуронькою, а також лісових 
мешканців Лисичку та Зайчика за-
просили завідуюча садочком На-
таля Івахів, вихователь Оксана Ку-
ца, помічник вихователя Алла Му-
драк, вихователь-методист Окса-
на Королюк і завідуючий госпо-
дарством “Країни дитинства” Ва-
лерій Горголь. Вихованці ясел-
садка Соломія Баран, Ігор Белес-
ку, Соломія Вар’ян, Соломія Воль-
ська, Наталя Гевко, Ліля Гончарук, 
Ілона Гудима, Мар’ян Давидович, 
Евеліна Дрозд, Арсен Коростин-
ський, Анастасія Куца, Тереза 
Левчик, Ангеліна Лужняк, Єлиза-
вета Лужняк, Марко Олесків, Да-
рина Сагадин, Денис Ткачук і Вла-
дислав Ярема, одягнуті у барвисті 
новорічні костюми, разом зі свої-
ми батьками завітали в зимову 
казку, де на них чекало безліч за-
хоплюючих пригод і веселих ігор. 

Продовження на 8 стор.

Свято Нового року у Великогаївському дитячому 
садку “Країна дитинства”.

У суботу, 11 січня,  
в Тернопільському  
районному будинку  

культури відбудеться  
районний огляд-конкурс  

вертепів “Нова радість стала”. 
Початок о 10.00.

Галина КУБЕЛКО,  
завідуюча Тернопільським 

районним методичним 
кабінетом.

Наприкінці 2013 року у Вели-
когаївській ЗОШ І-ІІІ ст. від-
бувся районний конкурс “Учи-
тель року –2014” у п’яти номі-
націях – “Початкові класи”, 
“Світова література”, “Геогра-
фія”, “Трудове навчання”, 
“Директор школи”. У конкурсі 
взяли участь 13 учителів за-
гальноосвітніх шкіл Тернопіль-
ського району.

За підсумками районного кон-
курсу “Учитель року – 2014”, пере-
могу в номінації  “Директор школи” 

здобув директор Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Ігорович Чер-
нець. Кращою серед вчителів по-
чаткових класів журі визначило пе-
дагога Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ганну Михайлівну Забояк. У номіна-
ції “Світова література” нагородже-
но вчителя Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. Наталію Романівну Гущину. Вчи-
тель Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Діана 
Степанівна Яценко перемогла у но-
мінації “Географія”. Звання “Учи-
тель року” у номінації “Трудове на-
вчання” отримав педагог Настасів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Ярослав Володи-
мирович Михайленко.

23 грудня 2013 р. у Тернопіль-
ському обласному інституті після-
дипломної педагогічної освіти від-
бувся підсумковий етап обласного 

туру Всеукраїнського конкурсу “Учи-
тель року-2014”. Фіналістами об-
ласного конкурсу стали двоє педа-
гогів Тернопільського району. Від-
так, у номінації “Директор школи” 
кращим визнали директора Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрія Ігорови-
ча Чернеця. Звання “Вчитель року-
2014” у номінації “Початкові класи” 
присвоєно вчителю Буцнівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Ганні Михайлівні Забояк.

На фото: переможець обласно-
го етапу-конкурсу “Учитель року-
2014” в номінації  “Директор шко-
ли” — директор Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Чернець, на-
чальник відділу освіти Тернопіль-
ської РДА Марія Краковецька 
(справа) та завідуюча Тернопіль-
ським РМК Галина Кубелко.

“Учитель року-2014”: підсумки 

8 січня Сенат США ухвалив •	
резолюцію щодо України, у якій 
закликає лідерів ЄС та США і 
надалі сприяти мирному та де-
мократичному розв’язанню по-
літичної кризи в Україні. “Якщо 
проти мирних демонстрантів і 
надалі застосовуватиметься си-
ла, Президент та Конгрес США 
розглянуть можливість застосу-
вання персональних санкцій, зо-
крема, заборону на видачу віз 
та заморожування активів, про-
ти осіб, відповідальних чи при-
четних до застосування сили”, 
— йдеться у тексті резолюції, 
посилання на який дав у своєму 

Twitter посол США в Україні 
Джеффрі Пайєт.

22 грудня 2013 р. під час на-•	
родного віча на Євромайдані у 
Києві ухвалено резолюцію про 
створення загальнонаціональ-
ної організації — Всеукраїн-
ського об’єднання “Майдан” з 
метою поглиблення, розширен-
ня та координації діяльності Єв-
ромайдану. 8 січня ц. р. у ВО 
“Майдан” створено страйком. 
Про це повідомила представ-
ник ВО “Майдан”, співачка  
Руслана Лижичко на брифінгу у 
прес-центрі Штабу національ-
ного спротиву. 
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Засіваймо зерна доброти
Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хреста 

України вітає всіх керівників установ, організацій, підприємств, всіх 
жителів району з Новим роком та Різдвом Христовим. Ось і минув ще 
один рік нашого непростого життя. Знакових подій за цей час відбу-
лося багато і всі ці події зайвий раз доводять, що районна організація 
Товариства повсякденно здійснює свою діяльність в ім’я захисту жит-
тя, здоров’я, прав і свобод людини, допомагає тим, хто в сучасних 
умовах економічної і політичної кризи опинився на межі виживання, 
тим, хто щоденно потребує особливої уваги і турботи, засіває в збо-
лілих серцях квіти доброти, милосердя і гуманізму.

Дякуємо усім, хто своїм посильним вне-
ском допомагає нашій організації втілити в 
життя програми, спрямовані на захист 
людського життя. Щиро вітаємо усіх з 
Різдвяними святами. Бажаємо міцного 
здоров’я Вам і Вашим родинам, нових ва-
гомих досягнень у Вашій роботі, творчої 
наснаги та оптимізму, нехай здійсняться  
всі Ваші найзаповітніші мрії і сподівання, 
нехай Ваші серця завжди будуть відкриті 
для любові до ближнього.
Ольга НИЖНИК, голова Тернопільської 

районної організації Товариства 
Червоного Хреста України.

Дорогі краяни!
Прийміть щирі вітання з нагоди найсвітліших Новорічних  

та Різдвяних свят. 
2013 рік став черговим роком випробувань на стійкість, терпели-

вість, єдність та патріотизм українського народу. Не дивлячись на 
рішення Європейського суду, позицію світової спільноти, правлячий 
режим продовжив нищення у в’язниці лідера української опозиції 
Юлії Тимошенко. Не менш болючими стали політичні репресії проти 
учасників мирних акцій протесту та цілеспрямоване економічне, со-
ціальне та культурне нищення нас як цілісної європейської нації. 
Кров, якою заплямував свої руки владний режим, стала останньою 
краплею терпіння українців. Майдан скріпив патріотизм, єдність та 
віру українського народу. У боротьбі, переслідуваннях, випробуван-
нях та труднощах ми загартувалися та побачили справжнє обличчя 
нашого ворога. Ця істина не зламала нас, зате посіяла плідні зерна 
страху у душі тих, хто проти України як єдиної, вільної та європей-
ської держави. Майдан став душею України, символом нашої бо-
ротьби та самоствердження як нації. Вірю в силу нашої єдності та 
перемогу України! 

Щиро зичу усім міцного здоров’я та євро-
пейського благополуччя у 2014 році. Нехай 
різдвяна коляда та сімейний затишок напо-
внять кожну українську оселю, а новонародже-
ний Ісус поселить тепло, віру і єдність в серця 
українців та душу України, якою став Майдан.

Христос роджається! Славімо Його!
З повагою, народний депутат України, 

голова ТОО ВО “Батьківщина”  
Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Щиро вітаю жителів Лозови  
та Курників з Різдвом Христовим!

Від усієї душі бажаю міцного здоров’я, здій-
снення мрій, успіхів у всіх добрих започатку-
ваннях. Нехай Святвечірня зірка осяває Ваші 
оселі лише щастям, радістю, любов’ю. Зичу 
порозуміння, злагоди, добра Вам і Вашим ро-
динам.
З повагою — Лозівський сільський голова 

Володимир ГУЛЬ.

Шановні мешканці сіл Товстолуг і Застінка, 
працівники ПП “Агрон”, ФГ “Березовського”,  

ТОВ ТГ “Арс-Кераміка”!
З нагоди величних Різдвяних свят від усьо-

го серця бажаю Вам і Вашим родинам міцно-
го здоров’я, щастя, родинного затишку, вза-
єморозуміння, добробуту. Хай все задумане 
обов’язково здійсниться. Хай сили небесні й 
покровителі долі оберігають Вас і щедро об-
даровують земними благами. 

З повагою — Тостолузький сільський 
голова Юрій ПРИСЯЖНИЙ.

Шановні колеги!
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом  

Христовим!
Бажаємо Вам міцного здоров’я на довгі 

роки, людського щастя, добра, миру й взає-
морозуміння, успіхів у роботі, сімейного до-
бробуту. Нехай ці величні свята принесуть у 
кожен дім затишок, душевний спокій, впевне-
ність у краще майбутнє. Хай щастить Вам у 
Новому 2014 році.

З повагою — директор 
Великоглибочецького БТТШ  

Петро Павлович БАБІЙ, заступник 
директора Тетяна Іванівна САНЬОЦЬКА. 

Громаді Миролюбівки і Лучки зичу ве-
селих Різдвяних свят і щасливого Нового 
року та бажаю кожній родині неба безхмар-
ного, здоров’я міцного, хліба запашного, 
веселої коляди і ніякої біди. Христос рож-
дається! З Новим роком!

З повагою — Миролюбівський  
сільський голова  

Володимир КРИНИЦЬКИЙ.
Як зазначає кореспондент •	

“УНН”, 9 січня комітет Верхо-
вної Ради України з питань бю-
джету розпочав підготовку про-
позицій до проекту 
Держбюджету-2014 за участю 
уповноважених представників 
Кабінету міністрів. “Підготовка 
відбудеться до 10 години 16 січ-
ня 2014 року. В цей день проект 
Закону “Про Державний бюджет 
України  на 2014 рік має бути 
прийнятий в цілому”, — сказав 
під час засідання уряду Прем’єр-
міністр України Микола Азаров.

8 січня Печерський районний •	
суд м. Києва залишив під вар-
тою останнього із 9-ти затрима-
них активістів за участь у штурмі 
адміністрації Президента Украї-
ни на вул. Банковій 1 грудня 
2013 Ярослава Притуленка. Та-
ке рішення зачитала суддя 

Христина Гладун, посилаючись 
на “нечіткі формулювання” 
ухваленого парламентом закону 
про припинення переслідування 
учасників мирних зібрань. 

3 січня стартувала кампанія •	
щодо реєстрації на зовнішнє 
незалежне оцінювання у 2014 
році. Реєстрація учасників ЗНО 
здійснюватиметься регіональ-
ними центрами оцінювання 
якості освіти з 3 січня до 5 бе-
резня 2014 року. Кожен учасник 
може зареєструватись для про-
ходження ЗНО не більше, ніж з 
чотирьох предметів. Для реє-
страції на ЗНО необхідно наді-
слати комплект реєстраційних 
документів на поштову адресу 
регіонального центру оцінюван-
ня якості освіти, що обслуговує 
регіон проживання абітурієнта.

Британське видання “The •	

Rough Guide” опублікувало спи-
сок із десяти міст світу, реко-
мендованих туристам для від-
відування у 2014 році. У списку 
країн є також українське місто 
– Львів, яке розмістилося в де-
сятці на п’ятому місці, посту-
пившись лише таким містам, як 
Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Са-
раєво (Боснія і Герцеговина), 
Ліверпуль (Англія) та Умео (Шве-
ція). До списку також увійшли 
Марсель (Франція), Алмати (Ка-
захстан), Роттердам (Нідерлан-
ди), Глазго (Шотландія) та Порт-
ленд (США).

З 14 січня в Україні нарешті •	
стартує справжня зима: під 
впливом арктичної повітряної 
маси в північних і західних об-
ластях України почнеться істот-
не похолодання. Про це повідо-
мляє синоптик Opogode.ua.

З Різдвом Христовим, Новим роком та днем народження 8 січня ц. р. голову Тернопільської районної 
ради Василя Дідуха вітали його юні земляки — учасники фольклорно-обрядового гурту “Романівський 
обертас” клубу с. Романівка з різдвяним вертепом.

На фото: учасники вертепу, голова Тернопільської районної ради Василь Дідух, Романівський  
сільський голова Галина Петріченко та художній керівник гурту “Романівський обертас”, заслужений  
працівник культури України Михайло Полюга.

Новини ●

Період  новорічних і різдвя-
них святкувань багато хто з 
нас не уявляє собі без са-
лютів, феєрверків, хлопавок 
та бенгальських вогнів, 
адже вони створюють осо-
бливий святковий настрій. 
Але, купуючи піротехнічні 
іграшки, ми часто не замис-
люємося про небезпеку, яку 
несе необережне поводжен-
ня з ними. 

Палаючі ракети залітають на 
балкони квартир, на дахи буді-
вель, іноді розбивають вікна в 
будинках та спричиняють поже-
жу. Щорічно святкова піротехніка 
забирає 5-6 людських життів, ра-
хунок тяжкопоранених йде на со-
тні, а травмованих — на тисячі.

Побутові піротехнічні вироби, 
які є у вільному продажу, поділя-
ються на 3 класи потенційної не-
безпеки. До першого класу не-
безпеки належать хлопавки та 
бенгальські вогні (небезпечний 
радіус – 0,5 метра). Їх можна ви-
користовувати навіть 10-річним 
дітям, але під наглядом дорос-
лих. До другого класу небезпеки 
відносять петарди і так звані 
фонтани (радіус небезпеки – до 
5 метрів). Користуватися ними 
неповнолітнім до 18 років забо-
ронено. До третього (найнебез-
печнішого) класу належать раке-
ти, батареї салютів і римські 
свічки (радіус небезпечної дії – 
понад 20 метрів). Римська свічка 
має вставлятися у землю не мен-
ше, ніж наполовину. Підпалюєть-
ся з витягнутої руки, далі потріб-
но відбігти на безпечну відстань. 

Щоб уникнути травм і нещас-

них випадків, необхідно: розумі-
ти принцип дії піротехнічного 
обладнання; користуватися пі-
ротехнічними виробами на від-
далі не менше 100 метрів від 
будівель та споруд; зберігати 
піротехніку на значній відстані 
від нагрівальних приладів. Забо-
ронено: використовувати піро-
техніку, якщо ви не до кінця зро-
зуміли принцип її дії; наближати 
піротехніку до обличчя; прово-
дити запуск виробів при сильно-
му вітрі, нахилятися над виро-
бом під час запуску; використо-
вувати піротехніку під час палін-
ня та у нетверезому стані; роз-
бирати вироби та носити їх у 
кишенях; кидати піротехніку під 
ноги перехожих; запускати піро-
техніку з вікон та балконів бу-
динків; здійснювати феєрверки 
з дахів будинків та вчиняти інші 
дії, від яких можуть постраждати 
люди або майно.

При використанні петард і ра-
кет пам’ятайте про такі небез-
пеки:

1. Вогонь або гарячий стру-
мінь характерні для фонтанів, 
ракет та інших феєрверків, що 
здіймаються в небо за рахунок 
реактивної тяги (з “сопла” зни-
зу). Є загроза займання розта-
шованих поряд машин або одягу 
на перехожих.

2. Іскри (зірочки) з’являються 
при запуску “римських свічок”, 
салютів та іншої піротехніки, яка 
розривається на висоті. У “пра-
вильних” феєрверках час розра-
хований так, щоб ці зірочки зго-
ріли у повітрі. Якщо ж стрільнути 
“римською свічкою” не вгору, а 
під кутом, то іскри, не встигнув-

ши згоріти, падають просто на 
голови глядачів.

3. Конструкції феєрверка час-
то стають причиною травм. Зви-
чайно це трапляється під час 
запуску ракет, які мають важкі 
наконечники. Якщо розігнати 
ракету реактивною силою, то 
нею можна запросто вбити. То-
му запускати феєрверки потріб-
но тільки на відкритих майдан-
чиках, подалі від будинків (не 
менше 100 метрів).

4. Шкідливі гази виробляють-
ся при згорянні вибухових сумі-
шей і за великої концентрації 
можуть призвести до отруєння. 
Тому не можна запускати феєр-
верки в приміщеннях, навіть в 
таких великих, як спортивні за-
ли.

5. Уважно вивчіть інструкцію і 
суворо дотримуйтеся її. Не ви-
користовуйте деформовані ек-
земпляри. Якщо ракета (феєр-
верк) не спрацювала, не під-
ходьте до неї близько і не беріть 
в руки: вона може вибухнути са-
ме в той момент, коли ви нахи-
литеся над нею, при можливості 
постарайтеся залити пристрій 
водою.

Шановні краяни! Уже вкотре 
попереджуємо та застерігаємо: 
будьте обережні, щоб банальна 
халатність не стала причиною 
нещастя. Якщо ж біда, все-таки, 
прийшла, памятайте “101” — но-
мер виклику служби порятунку.

 
 Державний нагляд у сфері 

пожежної та техногенної 
безпеки у Тернопільському 

районі.

Служба 101 ●

Щороку святкова піротехніка  
забирає 5-6 людських життів
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Вітаємо! ●

У світле, 
благословен-
не свято Різд-
ва Христово-
го святкує 
свій день на-
родження го-
лова Терно-
пільської ра-
йонної ради, 
заслужений 
е к о н о м і с т 
України Василь Степанович  
ДІДУХ. Від душі вітаємо Вас,  
Василю Степановичу, зичимо 
міцного здоров’я, радості й до-
бра, прихильності долі. Нехай 
новонароджений Ісус обдарує 
Вашу родину новим щастям, а 
Різдвяна зоря осяє Вашу оселю 
світлом нових надій і сподівань. 
Благополуччя Вам у Новому році, 
підтримки — від однодумців, ро-
зуміння — від громади, любові й 
турботи  рідних. З Різдвом Хрис-
товим, Новим роком і днем на-
родження!

 З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

З днем народження та днем 
ангела вітаємо голову Тернопіль-
ської районної ради, заслужено-
го економіста України Василя 
Степановича ДІДУХа. Шанов-
ний, Василю Степановичу! Най-
щиріші побажання Вам – людині 
компетентній, порядній, талано-
витому організатору і керівнику 
територіальної громади Терно-
пільського району. Щиро зичимо 
невпинного руху вперед, успіш-
ного здійснення планів та заду-
мів. Щастя Вам, радості, міцного 
здоров’я, любові та добра на 
многії літа!
З повагою – колективи відділу 

освіти Тернопільської 
райдержадміністрації  

та Тернопільського  
районного методичного 

кабінету.

З днем на-
родження ві-
таємо заступ-
ника голови 
Терноп і л ь -
ської райдер-
жадміністра-
ції, депутата 
Терноп і л ь -
ської район-
ної ради  
Володимира 
Петровича ДЕВ’ЯТКОВа.

Шановний Володимире  
Петровичу! Прийміть найщиріші 
поздоровлення, побажання міц-
ного здоров’я, благополуччя, ро-
динної злагоди, великого люд-
ського щастя та добра!

З повагою — колектив 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Вітаємо з днем народження 
заступника голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації  
Володимира Петровича 
ДЕВ’ЯТКОВа. Прийміть, Воло-
димире Петровичу, наші щирі 
віншування у цей світлий 
новорічно-різдвяний час та по-
бажання професійних успіхів, 
життєвої наснаги, родинного 
благополуччя, міцного здоров’я 
та щастя, Нехай кожен новий 
день приносить Вам радість і на-
тхнення, нові добрі задуми, а Ва-
ша праця буде щедрою на життє-
дайні плоди, повагу та довір’я 
громади.
З повагою – колективи відділу 

освіти Тернопільської 
райдержадміністрації  

та Тернопільського 
 районного методичного 

кабінету.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження вчите-
ля української мови та літерату-
ри Євгенію Іванівну ЛЕХ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води –

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Головного спеціаліста юридич-
ного відділу Тернопільської район-
ної ради Святослава Ігоровича 
ВаРДИНЦЯ вітаємо з днем наро-
дження. Щиро зичимо благопо-
луччя, успіхів у справах, міцного 
здоров’я та здійснення усіх мрій і 
сподівань.

Нехай завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

Снаги трудової — без ліку,

Пошани й добра від людей,

І щедрого, довгого віку

Бажаємо у цей день!

З повагою – колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

З днем народження та днем 
ангела вітаємо директора Острів-
ської музичної школи, депутата 
Тернопільської районної ради, го-
лову постійної депутатської комісії 
з питань розвитку української на-
ціональної культури та туризму, 
духовності і засобів масової ін-
формації, заслуженого працівника 
культури України Степана  
Дмитровича БОРОДаЯ.

Щиро зичимо неба безхмарно-
го, настрою гарного, козацького 
здоров’я, натхнення до праці і 
творчості, родинного тепла на 
многії літа.

З повагою — колективи 
редакцій  газети “Подільське 

слово” та ТРР “Джерело“.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження та днем ангела голову 
Тернопільської районної ради,  
заслуженого економіста України 
Василя Степановича  
ДІДУХа.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

А сьогодні, у це свято, 

Щастя зичимо багато.

Хай Вас Бог благословляє,

Многі літа посилає.

З повагою — колективи 
редакцій газети “Подільське 

слово” та ТРР “Джерело”.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро-
сердечно вітає з днем народжен-
ня заступника директора з на-
вчальної роботи, вчителя біології 
та основ здоров’я Марію  
Йосипівну ГЕВКО.

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.

Педагогічний колектив  
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
щиро вітає з днем народження 
соціального педагога Олену 
Ярославівну КЛаЧКО.

Хай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять 

ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сер-
дечно вітає з днем народження 
вчителя музичного мистецтва та 
художньої культури Михайла 
Івановича ЗЕЛЕНОГО.

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 здоровим і щасливим! 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Ольгу Петрівну та  
Василя Володимировича  
ДЕЙНЕКІВ із с. Ігровиця Терно-
пільського району.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує.

Від землі Вам – сили, від води –

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою та любов’ю — 
дочка Людмила, син андрій  
з дружиною Оксаною, онуки 

Софійка та андрійко.

Великі українці ●

Роман НаКОНЕЧНИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної ради, 
голова Тернопільської районної 

організації ВО “Свобода”.

Перед вибухом німецько-
російської війни на ІІ Велико-
му Зборі ОУН Степана Банде-
ру одноголосно вибрано го-
ловою Проводу ОУН. Під його 
проводом ОУН знову стає ді-
євою революційною організа-
цією. Розбудовується підпіль-
на мережа організацій на 
українських землях, які на той 
час були поневолені Мо-
сквою, твориться український 
військовий легіон, Бандера 
ініціює створення Українсько-
го Національного Комітету 
для консолідації українських 
політичних сил. 

Рішенням Проводу 30 червня 
1941 року проголошено Акт віднов-
лення Української Держави у Льво-
ві. Гітлер не стерпів такої вольності 
українських революціонерів-
націоналістів, і вже через кілька 
днів після Акту заарештовує Степа-
на Бандеру та інших провідних чле-
нів ОУН. До грудня 1944 року він 
— в’язень німецького концентра-
ційного табору Саксенгаузен. 

У лютому 1945 року на першій 
Крайовій нараді, що була трактова-
на, як частина Великого збору 
ОУН, обрано нове Бюро Проводу: 
Степана Бандеру, Романа Шухеви-
ча і Ярослава Стецька. Степан Бан-
дера знову став головою Проводу 
всієї ОУН(р). Провід ОУН під керів-
ництвом Степана Бандери вирішує 
далі продовжувати збройну бо-
ротьбу проти Москви. Степан Бан-
дера зосереджує свою увагу пере-
дусім на перспективах української 
національно-визвольної революції, 
що є головною темою його інтелек-
туальної творчості.

Провідну роль у боротьбі за 
Українську державність він відво-
дить народній масі та індивідуу-
мам. “У нашій боротьбі маса – це 
важливий фактор, як збірнота оди-
ниць, її приєднуємо. І навпаки, з 
допомогою одиниць  охоплюємо і 
опановуємо масу. Йдемо цими 
обома шляхами одночасно, а одна 
праця підсилює другу” (з праці С. 
Бандери “Перспективи Української 
революції”). В той важкий час 
збройної боротьби Провідник звер-
тає особливу увагу на політично-

роз’яснювальну роботу серед мас 
на їхню психологію і спосіб їхнього 
мислення, сприймання і реагуван-
ня на ті чи інші явища. Знати, чим 
живуть люди, про що думають і 
який у них матеріальний стан. Його 
мислення про розбудження нових 
сил до активних дій є актуальним і 
в сьогоднішніх подіях в м. Києві на 
повсталому Майдані. Ще вчора ці 
мирні і добрі українці навіть не ду-
мали, що завтра вийдуть на Май-
дан з протестами, але влада зна-
хабніла, режим Януковича за всяку 
ціну старається втриматись при 
владі: фальсифікує вибори, б’є сту-
дентів на мирній акції “Україна за 
європейський вибір”, арештовує 
активістів Майданів, через силові 
структури намагаються заборонити 
і припинити поступ волі в нашій 
державі. В Україні вже без жодних 
сумнівів введена диктатура влади.

Перед Українськими політични-
ми силами знову виникає питання, 
як діяти в цих умовах? Відповідь ми 
можемо знайти у працях С. Банде-
ри. Це консолідація, це концепція 
згуртованості і з’єднання всіх наці-
ональних сил для спільної бороть-
би і спільної праці на спільній дер-
жавницькій платформі. Тому 22 
грудня 2013 року на всенародному 
Віче в м. Києві створено Всеукраїн-
ське об’єднання “Майдан”, де уві-
йшли всі політичні партії та громад-
ські організації. Такі об’єднання 
будуть створені в кожному населе-
ному пункті України. 

В українському житті тепер нема 

багато чого ділити, зате можна ба-
гато чого зробити, натомість у бо-
ротьбі і праці є дуже багато місця 
для всіх, більше, ніж охочих, і до-
брої волі. “Така організована ці-
лість Українських політичних сил 
має не тільки існувати: вона мусить 
виконувати означені завдання, має 
проводити визвольну боротьбу і 
самостійницьку Українську політи-
ку”, — С. Бандера (з праці “Пер-
спективи Української революції”). 
Консолідація політичних партій та 
громадських організацій значно 
збільшить сили і зміцнить позиції 
народної опозиції.

Позиція в теперішній боротьбі в 
кожної політичної партії є дуже 
важлива, все залежить від її дій, бо 
доля партій і перспектив дальшого 
їх існування вирішується сьогодні 
виходячи з їхньої активності. Усі 
політичні сили мусять зайняти своє 
становище: “Сьогодні не можна ва-
гатись, хто ще вагається, той сам 
стає в таку позицію, що наша пере-
мога буде його невдачею”, —  
С. Бандера (з праці “Перспективи 
Української революції”).

Шлях Бандери в революційному 
русі добре відомий: член Україн-
ської визвольної організації (УВО), 
заступник крайового провідника 
ОУН, крайовий провідник ОУН і 
крайовий комендант УВО, засу-
джений до смертної кари, заміне-
ної на довічне ув’язнення у 1934 
році. Їх були тисячі – молодих, іде-
алістичних націоналістів, в очах 
яких палав вогонь ненависті до во-
рогів, понад усе любили вони свою 
Батьківщину-Україну, скромні та 
симпатичні, нетолерантні до воро-
га молоді люди, які в той час мали 
античну поезію в душі і – атестати, 
замахи, студентські повстання, 
криваві бійки з польською поліцією 
і тюремні строки, готові в будь-яку 
хвилину віддати життя за святу 
ідею побудови Української держа-
ви. Це було залізне покоління, ор-
ганізоване Степаном Бандерою. 
Уявімо собі цих молодих хлопців-
бандерівців сьогодні, прості україн-
ські хлопці із сталевими нервами і 
міцно стиснутими кулаками з вог-
нем в очах, які готові вирішити 
будь-яку суперечку радикальними 
оргвисновками, тихою скромною 
усмішкою і радикальними діями у 
боротьбі за свою державу. Тож 1 
січня, в день народження Бандери, 
згадаймо цих велетнів боротьби за 
Українську державність.

Слава Україні! Героям слава!

Степан Бандера – мислитель  
і натхненник боротьби 

 за Українську державність

Степан Бандера —  
голова Проводу ОУН.

Вдячність ●

анастасія ГУЦаЙЛЮК, 
голова учнівського 

самоврядування “Лідер” 
Дубівецької ЗОШ I-II ст.

Учнівський та педагогічний ко-
лективи Дубівецької ЗОШ I-II ст. 
висловлюють щиру подяку 
підприємцю-меценату директору 
ТОВ “Агрокомплекс” Григорію 
Євгеновичу Пінязю. Григорій Єв-

генович завжди підтримує нашу 
школу продуктами харчування, 
матеріалами для проведення ре-
монтних робіт, не відмовляє учням 
у їхніх проханнях, допомагає 
оновлювати матеріально-технічну 
базу школи. Нещодавно Григорій 
Євгенович знову завітав до нашої 
школи не з порожніми руками, а з 
подарунком – сучасним мульти-
медійним проектором. Тепер це 

обладнання сприяє роботі учнів-
ського самоврядування “Лідер”, 
допомагає педагогам та учням у 
навчально-виховному процесі. За 
допомогою проектора ми пере-
глядаємо презентації, різні 
науково-пізнавальні фільми, ре-
презентуємо свої напрацювання.

Весь шкільний колектив щиро 
дякує Вам, Григорію Євгеновичу, 
за розуміння та підтримку.

Григорій Пінязь — наш меценат
Григорій Євгенович Пінязь та учні Дубівецької ЗОШ I-II ст.
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Статистична панорама ●

Податкові новини ●Людина і її справа ●

Допоможе “телефон довіри”
Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській області 

Федір Бортняк просить громадян області максимально жорстко реагува-
ти на можливі прояви корупції або службового недбальства в діях її пра-
цівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового інспекто-
ра, формалізм чи відхилення від нормативно-правових актів у його робо-
ті, негайно дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0352) 52-54-05.

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

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

Культура ●

Комп’ютерну службу справед-
ливо називають інформацій-
ним центром ПАТ “Тернопіль-
міськгаз”.  Її очолює досвідче-

ний інженер-програміст 
Василь Сікора. Він довгий час 
працював на ВО “Ватра”, був 
біля витоків нових інформа-
ційних та програмних техно-
логій на час організації газо-

вого підприємства міста і 
Тернопільського району. Нині 
Василь Михайлович навчає 
тонкощам професії молодих 
програмістів Сергія Барну та 
Олександра Калиту. У Ново-
річчя та дні Різдвяних свят 

програмісти міськгазу бажа-
ють усім працівникам колек-
тиву здоров’я та усіх люд-

ських щедрот, щастя у кожній 
родині й оселі, людського 

благополуччя. 
 

Фото Ярослава 
Бачинського.

Вже стало доброю традицією у 
Великобірківській музичній школі 
проведення напередодні нового ро-
ку звітних концертів. Кожен відділ 
демонструє свої здобутки — висту-
пають з концертними номерами со-
лісти та творчі колективи. От і цього 
року юні таланти фортепіанного від-
ділу дивували всіх чудовими компо-
зиціями. Народний відділ може гор-
дитися самобутніми колективами — 
фольклорним ансамблем та ан-
самблем бандуристів, струнно 
-смичковий відділ представляли 
учнівський ансамбль скрипалів та 
вчительське тріо, вокальний — лау-
реати всеукраїнських конкурсів — 
зразковий дитячий хор “Цимбори-
ки” і тріо викладачів “Рутенія”.

Цей рік був дуже плідний на 
творчі здобутки для маленьких му-
зикантів школи — протягом року 
неодноразово ставали переможця-
ми обласних, всеукраїнських, між-
народних творчих змагань.

Підсумовуючи зроблене, викла-
дачі та учні Великобірківської му-
зичної школи вітають краян з Но-
ворічними і Різдвяними святами і 
зичать всім родинам всіляких га-
раздів.

“Дякуємо року, що минає...”

ставку податку на 
прибуток знижено

Починаючи з січня 2014 року, 
знижено ставку податку на прибу-
ток підприємств до 18 відсотків. 
Така ставка цього платежу діятиме 
по 31 грудня 2014 року включно, а 
з 1 січня 2015 року по 31 грудня 
2015 року становитиме 17 відсо-
тків. Це передбачено Законом 
України “ Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо 
ставок окремих податків” № 713  
від 19 грудня 2013 р. 

З детальнішими роз’ясненнями 
з цього питання можна ознайоми-
тись на веб-порталі Міндоходів 
(minrd.gov.ua) або на суб-сайті ГУ 
Міндоходів у Тернопільській облас-
ті (tr.minrd.gov.ua). 

Покваптесь 
задекларувати 

доходи
Нагадуємо, що з 1 січня 2014 

року розпочалася кампанія з де-
кларування громадянами свого 
майнового стану і доходів, отрима-
них ними протягом 2013 року. Цьо-
го року, як і в минулому році, де-
кларації про доходи приймати-
муться до 1 травня. 

Принагідно інформуємо, що для 
зручності обслуговування підпри-
ємців Міністерством доходів і збо-
рів України запроваджено сервіс 
“Декларування on-line”, що дозво-
ляє заповнити декларацію та наді-
слати її в електронному вигляді. 
Для користування послугою плат-
никові необхідно отримати елек-
тронний ключ цифрового підпису 
та відповідне програмне забезпе-
чення, які надаються безкоштовно 
у центрі обслуговування платників, 
що діє при Тернопільській 
об’єднаній ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області. 

ставка податку на 
додану вартість – 

незмінна
Зниження ставки з податку на 

додану вартість до 17 відсотків пе-
ренесено на 1 січня 2015 року. Від-
так, у 2014 році ставка цього по-

датку залишається незмінною. То-
му податкові зобов’язання з подат-
ку на додану вартість, що виника-
ють з 1 січня по 31 грудня 2014  
оподатковуються за ставкою 20 
відсотків. Це передбачено Зако-
ном України № 713 “Про внесення 
змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо ставок окремих податків” 
від 19 грудня 2013 р. 

З детальнішими роз’ясненнями 
з цього питання можна ознайоми-
тись на веб-порталі Міндоходів 
(minrd.gov.ua) або на суб-сайті ГУ 
Міндоходів у Тернопільській облас-
ті (tr.minrd.gov.ua). 

новий Реєстр 
виданих податкових 

накладних
Затверджено нову форму реє-

стру виданих та отриманих подат-
кових накладних, яка набуде чин-
ності вже з 1.01.2014 р. Міністер-
ство доходів і зборів України нака-
зом від 25.11.2013 р. № 708 за-
твердив: нову форму Реєстру ви-
даних та отриманих податкових 
накладних; Порядок його заповне-
ння.

Наказ зареєстровано в Мініс-
терстві юстиції України 16.12.2013 
р. за № 2118/24650 та набирає 
чинності з першого числа місяця, 
що настає за місяцем його офіцій-
ного опублікування (готується до 
друку в “ОВУ” 31.12.2013 р., відпо-
відно уже з 1 січня 2014 р. набуде 
чинності).

Отже, ведення реєстру за за-
твердженою формою платники 
ПДВ здійснюють, починаючи з 
1.01.2014 р. При цьому подання 
ними органам доходів і зборів ко-
пій записів у реєстрах виданих та 
отриманих податкових накладних в 
електронному вигляді за грудень 
2013 р. (останній день подання — 
20 січня 2014 р.) здійснюється за 
формою, затвердженою наказом 
Мінфіну України від 17.12.2012 р. 
№ 1340.
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
гУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

У складі тріо “Рутенія” —  
викладачі музичної школи.

Учні вокального відділу Великобірківської музичної школи.

ансамбль бандуристів Великобірківської музичної школи.

У січні-жовтні 2013 р. підприєм-
ствами Тернопільського району ре-
алізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на 388,1 млн. грн., 
що становить 6,4% загального об-
сягу реалізованої промислової про-
дукції  в Тернопільській області. Під-
приємствами переробної промис-
ловості реалізовано продукції на 
386,9 млн. грн. (99,7% загального 
обсягу реалізованої промислової 
продукції в районі).

* * *
Під урожай 2014 р. сільськогос-

подарські підприємства Терно-
пільського району посіяли 13,3 
тис. га озимих на зерно і зелений 
корм (95,7% до минулого року), з 
них 10,9 тис. га зернових культур 
та 2,4 тис. га ріпаку на зерно.  
У структурі посівних площ озимих 
на зерно частка пшениці стано-
вить 85,1%, ячменю – 14,7%, жита 
– 0,2%. Сільськогосподарські під-
приємства Тернопільського райо-
ну станом на 1 грудня 2013 р. ви-
орали на зяб 17,8 тис. га (98,3% 
до 1 грудня 2012 р.).

* * *
У січні-листопаді 2013 р. підпри-

ємствами Тернопільського району 
виконано будівельних робіт на суму 
106556 тис. грн., що становить 
17,7% загального обсягу в області.

* * *
У січні-листопаді 2013 р. підпри-

ємствами автомобільного тран-
спорту (з урахуванням вантажних 
перевезень, виконаних фізичними 
особами – підприємцями) пере-
везено 319,5 тис. т вантажів, що 
на 1% менше, ніж у січні-листопаді 
2012 р. та виконано вантажообо-
рот у обсязі 237,6 млн. т/км, який 
зменшився на 6,8%.

* * *
Обсяг роздрібного товарообо-

роту підприємств, які здійснювали 
діяльність із роздрібної торгівлі та 
ресторанного господарства, у 
січні-вересні 2013 р. склав 
199745,2 тис. грн., що в порів-
няльних цінах становить 103,1% 
обсягу січня-вересня 2012 р.

* * *
У січні-жовтні 2013 р. загальна 

сума заборгованості з виплати 
заробітної плати збільшилась на 
29,6%, або на 577,8 тис. грн., і на 
1 листопада 2013 р. становила 
2529,3 тис. грн.

* * *
Чисельність населення Терно-

пільського району на 1 листопада 
2013 р. становила 66060 осіб.  
У січні-жовтні 2013 р. чисельність 
населення збільшилася на 675 
осіб.

 
головне управління статистики 

у Тернопільській області.
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06.00 Православний 
       календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Полiттеатр.
09.40, 15.35 Т/с “Таємниця
       старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.10, 17.45, 18.55, 
       21.30 Дiловий свiт.
12.15 Шеф-кухар країни.
13.05 Хто в домi хазяїн?
13.30 Всеукраїнський 
     фестиваль “Зорянi мости”.
14.35 Як це?
15.00 Дiловий свiт.
          Агросектор.
15.05 Вiкно до Америки.
16.30 Х/ф “Батальйони 
       просять вогню”.
18.05 Агро-News.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Гранд-шоу М. 
      Поплавського у Кремлi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Концертна програма 
        “Ханука”.
22.55 Трiйка, Кено,
          Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи. 

канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
          з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Мелодрама “Асi”.
10.55 Комедiя “Дванадцять
        мiсяцiв”.
12.55 “Вечiрнiй квартал”.
14.55 Комедiя “З Новим 
        роком, мами!”
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок. Етюд 
       у рожевих тонах”. (2).
22.15 Х/ф “Шерлок. 
          Слiпий банкiр”.
00.30 Драма “Вiкiнги”. (3).

інтер
05.30 Х/ф “Весiлля 
          за обмiном”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
         9.00 Новини.

07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з “Iнтером”.
09.10 Х/ф “Операцiя “И”
      та iншi пригоди Шурика”.
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство
     вели...” з Л. Каневським”.
12.00 “Новини”.
13.15 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.00, 3.30 “Стосується
           кожного”.
19.00 Т/с “Поки 
           станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Неблакитний
           вогник-2014”.
23.10 “Новорiчний 
       вогник-2014. 
       Нiч великих очiкувань”.

ICTV
06.20 Т/с “Лiтєйний”.
08.05, 9.15, 13.00 Т/с 
        “Морський патруль”.
08.45 Факти. Ранок.
12.45 Факти. День.
16.45 Т/с “Морський
         патруль-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Шеф-2”.
21.55 Х/ф “Острiв”. (2).
00.30 Х/ф “Беовульф”. (2).

сТБ
05.30 “Чужi помилки. 
          Цiна життя”.
06.15, 16.00 “Все
          буде добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
09.45 “Зiркове життя”.
10.40 Х/ф “Три плюс два”.
12.15 Х/ф “Хатня робiтниця”.
14.05 Х/ф “Дiамантова рука”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.25 “Танцюють
          всi!-6”.
23.55 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
00.55 Х/ф “Старий Новий рiк”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Шпигун 
       по сусiдству”.
11.00 Х/ф “Випадковий 
           шпигун”.
12.50 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Татусевi доньки”.

16.50 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
17.55, 19.05 Т/с “Воронiни”.
19.00, 0.00 Репортер.
20.10 Ревiзор.
22.00 Х/ф “Новорiчний шлюб”.
00.10 Х/ф “Дозволь
        тебе поцiлувати”.

ТРк «Україна»
06.05 Т/с “Кримiнальна
          полiцiя”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Кордон слiдчого 
       Савельєва”.
11.15 Т/с “У рiчки два 
       береги”.
15.20, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого 
          Савельєва”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Єлизавета:
          Золоте столiття”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.50 Х/ф “Снiжний день”.
12.20 Х/ф “Красунi в молоцi”.
14.00 “КВК-2013”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Хто у домi 
         господар”.
21.00 Х/ф “Володар 
         стихiй”. (2).
22.50 “Леся Здєся”.
23.15 Х/ф “Бiльше,
          нiж друг”. (2).

нТн
05.30 Х/ф “Вiзит 
        до Мiнотавра”.
08.00 “Агенти впливу”.
08.50 “Правда життя”. 
     Риболовля дорожча
      за все.
09.20 Х/ф “Невловима
          четвiрка”.
11.45 Т/с “Двоє зi скриньки”.
15.05 Т/с “Павутиння-7”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-12”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2).
00.00 Т/с “CSI: 
          Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки
           мутанти нiндзя”.
08.55 “Єралаш”.
09.45, 21.05 Країна У.
10.50 Одна за всiх.
11.50 Т/с “Ксена — 
         принцеса-воїн”.
13.45, 19.00 Моду народу.
15.45 Я права.
16.45 Королева балу.
17.45 Вiд пацанки до панянки.
20.00 Т/с “Два батьки 
         i два сини”.
22.10 6 кадрiв.
23.15 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
         “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!”
          з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом.
         Танцi на вугiллi”.
22.50 Т/с “Моя друга 
           половинка”.
23.50 “Двi зiрки”.
         Новорiчний випуск.

Мега
06.00 Д/ф “Старший 
          син Сталiна”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 Дiти Гiтлера.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
         пригод.
12.30 Тварини крупним 
            планом.

14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30, 19.30 Фантастичнi
         iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
20.30 Д/ф “Василь Сталiн.
          Син за батька”.
22.30 Невiдома Пiвденна 
         Америка.
00.30 Покер.

РТР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Муза i генерал. 
       Секретний 
       роман Ейтiнгона”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi -
            Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
         моєї долi”.
14.15 “Бiльше, нiж кохання”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
       шляхетних дiвчат”.
16.20 “Силуети”. 
       “Михайло Ульянов”.
16.55 Ю. Чистов. “З часiв 
       Петра Великого”. 
18.40 Т/с “Петля часу”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 “Аншлаг. Старий 
        Новий рiк”.
23.45 “Черговий по країнi”. 
         М. Жванецький.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Петровка, 38”.
11.00 Т/с “За гарячими
         слiдами”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне
           вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “Вiйна 
           драконiв”. (2).
23.55 Х/ф “Секретнi
          матерiали.
         Хочу вiрити”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
Олександр Усик”.
06.30 Євгенiй Весник.
07.00 “Ранковий еспресо”.
08.30 “Соцiальний статус: вашi 
права i пiльги”.
09.00 Слiдами морських битв.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”

11.15 Бред Пiтт.
        Голлiвудський красень.
12.45 “Будь у курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї з 
         Оксаною Новiцькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00 “Кумири”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20 Д/с “Психологiя 
            поведiнки тварин”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.30, 21.00 “Служба 
     новин “Соцiальний пульс”.
18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
21.35 Любовнi трикутники.
22.45 “Новорiчне еспресо”.
00.15 Х/ф “Правила 
           сексу”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Усе включено”.
07.10 “Росiйськi сенсацiї”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 Сьогоднi.
08.25 О. Журбiн. 
          Мелодiї на згадку.
09.05 “Найгучнiшi 
          росiйськi сенсацiї”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд.
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
         Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська 
          перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф-2”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 “The Best - Краще”.
00.45 Х/ф “Вовкодав”.

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Вiдставної кози 
             барабанщик”.
10.45, 15.15 Х/ф “Жарт 
         за жартом”.
11.40, 22.35 Х/ф “Застиглi
           депешi”.
13.20 Х/ф “Одного 
         разу один”.
16.20 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
18.00 Х/ф “Вперше замiжня”.
19.40 Х/ф “З тих пiр, як ми 
           разом”.
21.20 Х/ф “Довгi 
         версти вiйни”.
00.15 Х/ф “Дорога 
         Олена Сергiївна”.

УТ-1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 15.40 Т/с “Таємниця
         старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Не вiр худому кухарю.
11.50 Д/ф “Марко Вовчок. 
        Таємнича зiрка”.
12.25, 18.55, 21.30 Дiловий
            свiт.
12.35 Контрольна робота.
12.55, 14.20 Т/с “Вiчний
        поклик”.
14.05 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
16.40 Х/ф “Батальйони
         просять вогню”.
18.00 Про головне.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Концерт “Честь маю 
  запросити. 20 рокiв потому”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Концертна програма 
         “Ханука”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи. 

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
           з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35, 17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30, 12.35 Мелодрама 
          “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi
          драми”.
14.45, 15.45 Мелодрама 
         “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок. 
        Велика гра”. (2).
22.15 Мюзикл “1+1 удома”.
01.05 Драма “Вiкiнги”. (3).

інтер
06.15, 19.00 Т/с “Поки станиця
       спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
        9.00, 12.00 Новини.

07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.10 “Неблакитний 
          вогник-2014”.
11.55, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося
         в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар.
         Повернення”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки 
        люблю...”
23.35 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
          новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
15.05, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Сфера”. (2).
00.35 Х/ф “П’ятий вимiр”. (2).

сТБ
05.15 “Чужi помилки. 
        Сирiтська помста”.
06.00, 16.00 “Все буде
           добре!”
07.50, 18.20 “Неймовiрна 
          правда про зiрок”.
09.30 “Зiркове життя”.
10.30 Х/ф “Приборкувачка
         тигрiв”.
12.15 Х/ф “Залiзничний
           романс”.
14.15 Х/ф “Тариф на любов”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.25 “Танцюють
            всi!-6”.
23.55 Х/ф “Той самий 
            Мюнхгаузен”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00, 16.50 Т/с “Не родись
            вродлива”.
10.05, 15.45 Т/с “Татусевi
             доньки”.

11.05 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
17.55, 19.40 Т/с “Воронiни”.
19.00, 23.50 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.50 Х/ф “Дозволь 
       тебе поцiлувати”.
23.55 Х/ф “Дозволь 
      тебе поцiлувати... знову”.

ТРк «Україна»
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Кордон слiдчого
          Савельєва”.
12.10 Т/с “Анжелiка”.
15.00, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого 
         Савельєва”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.45 Х/ф “Красунi в молоцi”.
12.20 Т/с “Всi жiнки — 
          вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.50 Х/ф “Прорвемося!”
17.15, 20.00 Т/с “Хто у
         домi господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
         домогосподарки”. (2).

нТн
06.00 Х/ф “Вiзит 
        до Мiнотавра”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50, 19.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с “Зовнiшнє
            спостереження”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2).
00.00 Т/с “CSI: 
           Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
        мутанти нiндзя”.
08.55 “Єралаш”.
09.40, 21.05 Країна У.
10.45 Одна за всiх.
11.45 Т/с “Ксена — 
          принцеса-воїн”.
13.40, 19.00 Моду народу.
15.40 Я права.
16.40 Королева балу.
17.40 Вiд пацанки до панянки.
20.00 Т/с “Два батьки i
           два сини”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
          Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
           “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
          з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
9.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40, 23.55 “Наодинцi
            зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40, 21.40 Т/с “Шлюб
        за заповiтом. 
       Танцi на вугiллi”.
21.30 Нiчнi новини.
22.55 Т/с “Моя друга 
          половинка”.

Мега
06.00 Д/ф “Смертельний
            друг”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 Дiти Гiтлера.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 

           пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30, 19.30 Фантастичнi 
          iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
20.30 Д/ф “Сталiнськi соколи.
        Крилатий штрафбат”.
22.30 Невiдома Пiвденна 
         Америка.

РТР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Драма на Памiрi.
        Наказано пiдкорити”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
          Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
            моєї долi”.
14.10 Т/с “Гидке каченя”.
15.25 Т/с “Таємницi 
    iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “Силуети”. “Михайло 
       Козаков”.
16.55 Ю. Чистов. “З часiв 
         Петра Великого”. 
18.40 Т/с “Петля часу”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Любов не 
          картопля”.
22.50 Романови. Царська 
        справа.
23.50 “Гра в бiсер”
           з I. Волгiним. 

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Битва за 
         Москву. Агресiя”.
11.00 Х/ф “Петровка, 38”.
13.00 “Сироватка правди”.
14.00 “Золото безоднi”.
15.00 “Видатнi
          авiаконструктори”.
16.00 “Снайперська зброя”.
17.00 Х/ф “Наказ: вогонь 
          не вiдкривати”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне
          вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “З Парижа 
           з любов’ю”.
00.00 Х/ф “Вiйна 
           драконiв”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
Олена Садовнича”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
         21.00 “Служба новин 
       “Соцiальний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Лiтаки II 
        свiтової вiйни.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Любовнi трикутники.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Ронiн”.
14.00 “Новорiчне еспресо”.
16.20, 0.00 Д/с “Психологiя
       поведiнки тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
21.35 Тихi зорi Бориса 
      Васильєва.
22.45 НЛО: факти 
        i фальсифiкацiя.
00.15 Х/ф “Солодкий 
         трепет”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Усе включено”.
07.10 “Росiйськi сенсацiї”.
08.00, 11.00, 14.00,
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Новорiчний концерт.
10.00 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
          Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська
            перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф-2”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”.
23.35 Рятувальники.

Enter-фiльм

09.40 Х/ф “Ця жiнка у вiкнi...”
11.15, 15.30 Х/ф “Жарт за
            жартом”.
12.15, 22.25 Х/ф “Застиглi
          депешi”.
13.55 Х/ф “Обережно, бабусю!”
16.25 Х/ф “Магiстраль”.
18.10 Х/ф “Дорога
          Олена Сергiївна”.
19.45 Х/ф “Довгi версти вiйни”.
00.05 Х/ф “Вперше замiжня”.

ВіВТоРок, 14 січня
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06.00 Православний
          календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Книга.ua.
09.55, 14.20 Погода.
10.00 Пряме включення
      з Кабiнету мiнiстрiв 
       України.
10.25, 15.40 Т/с “Таємниця
          старого мосту”.
11.25 Крок до зiрок.
12.15, 18.50, 21.30 
         Дiловий свiт.
12.25 Свiтло.
12.45, 14.30 Т/с “Вiчний 
          поклик”.
14.25 Дiловий свiт. 
          Агросектор.
16.40 Х/ф “Батальйони 
         просять вогню”.
18.00 Про головне.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.15 Концерт “Честь маю 
     запросити. 20 рокiв 
         потому”.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Бенефiс композитора
         Нiколо.
22.45 Суперлото, Трiйка, 
        Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
       19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
          з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35, 17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30, 12.35 Мелодрама 
          “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi 
        драми”.
14.45, 15.45 Мелодрама 
       “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок-2.
       Скандал у Белгравiї”. (2).
22.20 Бойовик “Лицар
           дня”. (2).
01.00 Драма “Вiкiнги”. (3).

інтер
06.15, 19.00 Т/с “Поки 
        станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
     9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “I все-таки
        я люблю...”
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство
      вели...” з Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося
          в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар.
          Повернення”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.25 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
15.10, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Назад у майбутнє”.
00.05 Х/ф “Сфера”. (2).

сТБ
05.30 “Чужi помилки. 
      Вбивство на маскарадi”.
06.15, 16.00 “Все буде
         добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
09.45 “Зiркове життя”.
10.40 Х/ф “Медовий мiсяць”.
12.20 Х/ф “Знак iстинного 
          шляху”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.25 “Танцюють 
         всi!-6”.
23.45 Х/ф “Валентин 
          i Валентина”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00, 16.50 Т/с “Не родись
           вродлива”.
10.05, 15.50 Т/с “Татусевi 

            доньки”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.50 Т/с “Друзi”.
17.55, 19.40 Т/с “Воронiни”.
19.00, 0.05 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.50 Х/ф “Дозволь 
     тебе поцiлувати... знову”.
00.10 Х/ф “Наказано 
           одружити”.

ТрК «Україна»
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Кордон слiдчого 
           Савельєва”.
12.10 Т/с “Анжелiка”.
15.00, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого 
         Савельєва”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.45 Х/ф “Зоряна траса”.
17.15, 20.00 Т/с “Хто у 
         домi господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
         домогосподарки”. (2).

нТн
05.55 Х/ф “Вiзит 
          до Мiнотавра”.
07.05 Х/ф “Увага! Всiм 
         постам...”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50, 19.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с “Зовнiшнє
           спостереження”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2).
00.00 Т/с “CSI:
          Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
      мутанти нiндзя”.
08.55 “Єралаш”.
09.35, 21.05 Країна У.
10.40 Одна за всiх.
11.40 Т/с “Ксена — 
          принцеса-воїн”.
13.35, 19.00 Моду народу.
15.35 Я права.
16.35 Королева балу.
17.35 Вiд пацанки до панянки.
20.00 Т/с “Два батьки i 
        два сини”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
          “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40, 23.55 “Наодинцi 
            зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40, 21.40 Т/с “Шлюб 
         за заповiтом.
         Танцi на вугiллi”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 Т/с “Моя друга 
         половинка”.

Мега
06.00 Д/ф “Бомба для Японiї. 
Врятувати Далекий Схiд”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30 Гiтлер: сiмейнi таємницi.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках
           пригод.

13.30 Дiти Гiтлера.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30, 19.30 Фантастичнi
         iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
20.30 Д/ф “Угорський капкан”.
22.30 Невiдома Пiвденна 
         Америка.
00.30 Покер.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10, 0.35 Новини
        культури.
10.20 “Пiд владою 
         смiття”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
         Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
        моєї долi”.
14.10 Т/с “Гидке каченя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
       шляхетних дiвчат”.
16.20 “Силуети”. “Петро
          Фоменко”.
16.55 А. Лiнде. “Бiля 
       витоку Всесвiту”.
18.40 Т/с “Петля часу”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Любов не
         картопля”.
22.50 Романови. 
        Царська справа. 
23.50 “Культурна революцiя”. 

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Битва за 
       Москву. Агресiя”.
11.00 Х/ф “Наказ: вогонь 
         не вiдкривати”.
13.00 “Мiсячнi люди”.
14.00 “Таємниця
         мертвих дроздiв”.
15.00 “Видатнi
         авiаконструктори”.
16.00 “Винищувач I-16”.
17.00 Х/ф “Наказ: перейти
           кордон”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне
           вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “Горець”. (2).
00.00 Х/ф “Смертельнi 
          перегони”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
     життя. Валерiй Борзов”.
06.30, 8.30, 15.00, 
       18.30, 21.00
       “Служба новин “
      Соцiальний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Лiтаки
         II свiтової вiйни.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Тихi зорi Бориса 
          Васильєва.
12.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
13.35 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 НЛО:
          факти i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
          економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Психологiя 
          поведiнки тварин”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 У гостях у Д. Гордона.
21.35 Григорiй Распутiн.
00.30 Х/ф “Тiло i душа-2”. (3).

нТВ-свiт
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд.
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська 
            перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф-2”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”.
23.35 Т/с “Брат за брата-2”.

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Романс про
         закоханих”.
10.40, 14.40 Х/ф “Жарт за
           жартом”.
11.45, 22.35 Х/ф “Застиглi
         депешi”.
13.25 Х/ф “Вiдставної кози 
         барабанщик”.
15.40 Х/ф “Царське 
         полювання”.
18.10 Х/ф “Овiд”.
20.05 Х/ф “Довгi версти вiйни”.
00.15 Х/ф “Вона Вас любить”.

УТ-1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 14.45 Т/с “Таємниця
        старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.30, 18.55, 21.30
          Дiловий свiт.
12.35 Українська пiсня.
13.25 Т/с “Вiчний поклик”.
14.40 Дiловий свiт. 
          Агросектор.
15.45 Х/ф “Батальйони 
        просять вогню”.
17.00 Бiатлон. Кубок 
       свiту. Спринт (жiнки).
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова 
         перспектива.
19.20 Концерт “Честь маю 
     запросити. 20 рокiв 
      потому”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр’я”.
22.30 Музичнi привiтання.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
          з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35, 17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30, 12.35 Мелодрама 
        “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi 
          драми”.
14.45, 15.45 Мелодрама 
         “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок-2. 
       Собаки Баскервiля”. (2).
22.20 Бойовик “Ефект 
         колiбрi”. (2).
00.35 Драма “Вiкiнги”. (3).

інтер
06.15, 19.00 Т/с “Поки 
          станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
         9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 

          з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “I все-таки
            я люблю...”
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося 
          в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар. 
          Повернення”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.25 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
           новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00, 13.00 Анекдоти 
        по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
15.00, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Назад 
         у майбутнє-2”.
23.50 Х/ф “Дельта Форс. 
        Зниклий патруль”. (2).

сТБ
05.25 “Чужi помилки. 
          Карнавальна нiч”.
06.10, 16.00 “Все буде
          добре!”
08.00, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
09.40 “Зiркове життя. 
           Багатодiтнi сiм’ї”.
10.40 Х/ф “Пiрати 
         ХХ столiття”.
12.10 Х/ф “Спадкоємиця”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.25 “Танцюють
          всi!-6”.
23.50 Х/ф “На вас чекає 
       громадянка Никанорова”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00, 16.50 Т/с “Не родись
          вродлива”.
10.05, 15.45 Т/с “Татусевi
            доньки”.
11.05 Т/с “Щасливi 
         разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
17.55, 19.40 Т/с “Воронiни”.

19.00, 23.55 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.50 Х/ф “Наказано 
          одружити”.
00.05 Х/ф “Хоттабич”. (2).

ТрК «Україна»
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне 
           зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Кордон слiдчого 
         Савельєва”.
12.10 Т/с “Анжелiка”.
15.00, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого
         Савельєва”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.45 Т/с “Всi жiнки — 
         вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий 
         янгол”.
15.45 Х/ф “Рецепт 
         перемоги Еддi”.
17.15, 20.00 Т/с “Хто
          у домi господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
         домогосподарки”. (2).

нТн
05.20, 14.50, 17.00 Т/с
    “Зовнiшнє спостереження”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50, 19.30 Т/с “Вулицi
       розбитих лiхтарiв-12”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
          мутанти нiндзя”.

08.55 “Єралаш”.
09.45, 21.05 Країна У.
10.50 Одна за всiх.
11.50 Т/с “Ксена — 
         принцеса-воїн”.
13.45, 19.00 Моду народу.
15.45 Я права.
16.45 Королева балу.
17.45 Вiд пацанки до панянки.
20.00 Т/с “Два батьки i 
         два сини”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
        1.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
          “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна 
          закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти.
        Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40, 23.55 “Наодинцi
             зi всiма”.
17.45 “Давай 
           одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40, 21.40 Т/с “Шлюб за
    заповiтом. Танцi на вугiллi”.
21.30 Нiчнi новини.
22.55 Т/с “Моя друга 
        половинка”.

Мега
06.00 Д/ф “Сталiнськi соколи.
        Крилатий штрафбат”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Тварини крупним 
            планом.
08.30, 13.30 Дiти Гiтлера.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
        пригод.
12.30 Жертви природи.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30, 19.30 Фантастичнi 
         iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.

20.30 Д/ф “Бомба для Японiї”.
22.30 Невiдома Пiвденна 
        Америка.
01.20 Я вижив.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Янголи з моря”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
        Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
           моєї долi”.
14.10 Т/с “Гидке каченя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
         шляхетних дiвчат”.
16.20 “Силуети”. “Давид 
         Боровський”.
16.55 А. Лiнде. “
         Бiля витоку
          Всесвiту”. 
18.40 Т/с “Петля часу”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Любов не 
          картопля”.
22.05 “Холод”.
22.50 Романови. Царська 
       справа.
23.50 “Iсторiя стереокiно
         в Росiї”. 

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
9.00 Х/ф “Битва за 
         Москву. Тайфун”.
11.00 Х/ф “Наказ: перейти 
         кордон”.
13.00 “НЛО над
         Сталiнградом”.
14.00 “Коли земля скрикне”.
15.00 “Видатнi 
          авiаконструктори”.
16.00 “Бронепоїзд”.
17.00 Х/ф “Наказано: узяти 
        живим”.
19.00 Т/с “Лiнiйний 
         вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне 
          вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “Бельфегор. 
         Привид Лувру”. (2).
23.55 Х/ф “Горець”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне
       життя. Олена Костевич”.

06.30, 8.30, 15.00,
        18.30, 21.00
        “Служба новин 
        “Соцiальний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Лiтаки II
           свiтової вiйни.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Григорiй Распутiн.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.20 “Щоденник 
          для батькiв”.
14.00, 22.45 НЛО: факти
         i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Психологi
       я поведiнки тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: 
       вашi права i пiльги”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
21.35 Григорiй Распутiн.
00.30 Х/ф “Першi 9 1/2
             тижнi”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Усе включено”.
07.10 “Росiйськi сенсацiї”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.25 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Вулицi
            розбитих лiхтарiв-9”. 
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.35 “Говоримо i
           показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф-2”. 
21.15 “Сьогоднi. 
          Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”.
23.35 Т/с “Брат за брата-2”.

Enter-фiльм
09.10 Х/ф “Одного разу один”.
10.55, 15.15 Х/ф “Жарт за
            жартом”.
11.55, 22.35 Х/ф “Застиглi
         депешi”.
13.35 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
16.15 Х/ф “З тих пiр, як ми 
            разом”.
17.50 Х/ф “Вона Вас любить”.
19.30 Х/ф “Довгi 
          версти вiйни”.
20.45 Х/ф “Гарячий снiг”.
00.15 Х/ф “Свято”.

чеТВер, 16 січня



П’ятниця, 10 січня 2014 року7 Акценти
Світ захоплень ● Нове в законодавстві ●

Руслан ТХОРИК,  
учасник змагань  

“Night Madness-2013”. 
Фото Миколи МАТРОХІНА.

Тернопільські велосипе-
дисти взяли участь у зма-
ганнях “Night Madness 
-2013”, які відбулись у 
Львові. Змагання проходи-
ли лісовими стежками та 
дорогами на території  
Винниківського лісництва. 

Правила змагань були таки-
ми: учасники велоперегонів по-
винні були за певний проміжок 
часу (з 23.00 до 4.00) проїхати 
лісовим бездоріжжям якомога 
більшу кількість кіл дистанції 
(одне коло — орієнтовно 10 км). 
У разі однакової кількості про-
йдених кіл між учасниками зма-
гань переможцем визначався 
той, хто проїхав найшвидше фі-
нішне коло траси. 

Щодо самої дистанції траси 
— вона була доволі непростою. 
На старті змагань судді оголо-
сили дистанцію траси та напря-
мок, в якому потрібно їхати. 
Вся дистанція траси була по-
значена світловідбиваючими 
стрічками та фарбою, тому 
учасникам змагань було легко 
орієнтуватися на будь-якому 
відрізку неймовірно захоплюю-
чої дистанції траси. Хоча на по-
чатку змагань судді оголосили 
фальстарт для категорії учасни-
ків під назвою “Еліта”, які поїха-
ли в іншому напрямку стартово-
го кола, але згодом, після пев-
них уточнень дистанції траси, 
всі велосипедисти успішно 
стартували в потрібному на-
прямку. В категорію “Еліта” вхо-
дили учасники велоперегонів, 
які вже займали призові місця у 
змаганнях з цього виду. Стар-
това швидкість учасників у ка-
тегорії “Еліта” просто вражала. 
Велосипедисти “Еліти” мали по 
декілька світлових пристроїв, а 
це ліхтарі, фари, блимавки, як 
на велосипедах, так і на вело-
сипедних шоломах учасників, 
та й сама швидкість велосипе-
дистів була просто неймовір-
ною. Забігаючи наперед, скажу, 
що переможців змагань жарто-
ма називали “біороботами”. 
Окрім “Еліти”, були також кате-
горії “Аматори”, в якій ми, тер-
нопільські велосипедисти, за-
йняли почесні місця учасників 
змагань, і “Жінки”. 

Під час змагань, коли 
в’їжджали на територію Винни-
ківського лісництва, почав сікти 
невеликий дощ, тому ми вже 
були готові до болотяного вело-
дербі, але через деякий час 
дощ припинився, і ми зітхнули з 
полегшенням. Старт траси був 
піщаний і проходив вздовж лі-
сового озера, далі розпочинав-
ся крутий підйом, на вершину 
якого більшості учасників зма-
гань доводилось вибиратися 
пішки з велосипедом. Велотра-
са була чимось схожа на круті 
американські гірки — затяжні 
підйоми та спуски чергувались 
між собою протягом кількох кі-
лометрів. Також були і швидкіс-
ні ділянки траси по горизон-
тальній прямій, де можна було 
досхочу розігнатися та відчути 
магію швидкості і нічних зма-
гань. Однією з таких ділянок 
була березова просіка, їзда по 
якій — саме задоволення. Щодо 
швидкості, це були змагання 
скоріше не на швидкість та си-
лу, а на технічність і вміння ке-
рувати велосипедом в екстре-
мальних умовах їзди. Чому екс-
тремальних? Спробую поясни-
ти: по-перше, траса (лісові 
стежки) після дощу була слизь-
кою, ями та виступи зрізаних 
дерев були замасковані самою 
природою осіннім листям. 
Ускладнювали рух чагарники та 
непроїзна багнюка. Траса мала 
велику кількість поворотів, 
в’їжджаючи в які, ніколи не 

знав, куди 
потрапиш. 
З’їзди були 
н а с т і л ь к и 
к р у т и м и , 
що, правду 
кажучи, де-
які ділянки 
доводилося 
долати піш-
ки, а не на 
велосипеді. 
При цьому 
повз мене 
проминали 
в и х о р о м 
учасники з 
к а т е г о р і ї 
“Еліта”, во-
ни недарма 
в і д н е с е н і 
до категорії 
с м і л и в и х 
велосипе-
дистів. 

Не обі-
йшлось і 
без падінь, 
в і д с о т о к 
учасник ів , 
які жодного 
разу не 
впали, був 
не такий 
вже і вели-
кий. Осо-
бливої пі-
к а н т н о с т і 
змаганням 
додало те, 
що вони від-
бувалися в 
нічний час. 
Тут кожен учасник повинен був 
заздалегідь потурбуватися про 
світлове обладнання свого за-
лізного друга. Всі велосипеди 
були обладнані найкращими 
ліхтарями, це гарантувало про-
їзд дистанції в часовому вимірі 
протягом 6 годин в повній без-
пеці. Зазвичай таке обладнання 
можна придбати в спеціалізо-
ваних інтернет-магазинах про-
відних фірм виробників. 

Особливої уваги заслуговує 
географія учасників. Були учас-
ники навіть з Молдови. Най-
більше учасників було із Захід-
ної України. Приємно те, що за 
кількістю учасників Тернопіль-
ська область була на другому 
місті. Представники нашого 
краю — Олександр Рибаков (пе-
реможець змагань “Петриків 
крос-кантрі-2013”), Віктор 
Ониськів (переможець “Осін-
нього веломарафону – 2012” в 
класі МТБ), Вадим Захаров (ка-
пітан команди переможців 
“Осіннього веломарафону – 
2013”, Андріан Кутрань, Ігор 
Мотрук, Павло Ковтун, Михайло 
Лаган та автор цих рядків. Май-
же половина учасників у складі 
збірної команди велосипедис-
тів тернопільської області були 
з Тернопільського району. Зі 
всіх тернополян, які брали 
участь у змаганнях, я приїхав 
останнім, але скажу відверто, 
що приємно їхати з чемпіонами 
та призерами змагань. В цьому 
випадку я керувався олімпій-
ським принципом: головне не 
перемога, а участь, тому отри-
мав велике задоволення від 
участі в змаганнях “Night 
Madness-2013”. Із усіх 52-х за-
реєстрованих учасників змагань 
я приїхав 36-м у своїй категорії, 
а в загальному Тернопільські 
велосипедисти займають се-
реднє місце в турнірній таблиці 
змагань. Найкраще серед на-
ших краян виступив Олександр 
Рибаков. Він потрапив у десят-
ку найкращих велосипедистів у 
займаній категорії. Перемож-
цем цих велозмагань є Андрій 
Борисенко із міста Славутич, 
який зумів проїхати 9 кіл лісової 
траси (майже 100 км) за 5 го-
дин і 32 хвилини. Для покра-
щення наших показників на на-
ступних змаганнях потрібно 
зробити чимало, але є велике 
бажання, щоб тернополяни за-

ймали гідні місця у рейтингу 
переможців. 

Після змагань всіх учасників 
пригощали смачними солодо-
щами та фруктами, а також за-
пашним чаєм з карпатських 
трав. Переможці отримали гро-
шові призи та подарункові сер-
тифікати від спонсорів змагань. 
Висловлюємо вдячність усім 
львівським велосипедистам — 
організаторам цього заходу — 
за чудово організоване спор-
тивне свято. 

Велосипедний рух в Україні 
набирає обертів у своєму роз-
витку. Учасники змагань, а це 
загалом велоаматори, мали ве-
лосипеди відмінної якості, а 
вартість деяких з них прирівню-
валась до вартості автомобіля. 
Майже всі учасники змагань 
мали професійне велосипедне 
обладнання для поїздки у ніч-
ний час. Також організаторами 
змагань здійснено ноу-хау в об-
ліку затраченого часу учасни-
ком змагань: на заміну секун-
домірам прийшли нові системи 
електронного обліку часу, що 
полегшує роботу суддів та про-
зоро висвітлює результати зма-
гань у режимі реального часу. 
Кожен учасник змагань мав 
спеціальний електронний чіп, 
який фіксував його результати 
на центральний комп’ютер, де 
кожен з велосипедистів міг по-
дивитись на свій результат. 
Спеціальна програма здійсню-
вала обробку інформації, що 
унеможливлювало механічні по-
милки при підрахунку часу. Чу-
дова організація спортивного 
заходу, а також технічна під-
тримка змагань сприяють до-
сягненню рівня європейських 
стандартів у велосипедній інду-
стрії. 

Для відчуття радості спор-
тивних змагань не обов’язково 
потрібна відмінна велосипедна 
доріжка, це може бути і непро-
їзна лісова дорога – але яка 
вам подарує масу позитивних 
вражень та емоцій! Читачів “По-
дільського слова”, аматорів ве-
лосипедного спорту запрошую 
брати участь у велозмаганнях 
як на теренах нашої області, 
так і за її межами. Спільно ми 
сприятимемо розвитку велоси-
педної інфраструктури як в 
Україні, так і Тернопільщині  
зокрема. 

Нічні велоперегони — 2013, 
або Екстрім по-львівськи

Фотомить велоперегонів  
“Night Madness-2013”. 

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника 

управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському 

районі.

З 1 липня набув чинності Закон 
України “Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо призна-
чення та індексації пенсій”. Так, до 1 
липня 2013 року діти, які отримува-
ли пенсію у зв’язку із втратою году-
вальника і досягли повноліття, втра-
чали право на отримання виплати 
за місяці перерви в навчанні між за-
кінченням одного навчального за-
кладу і вступом до іншого. Напри-
клад, якщо дитина закінчила школу 
в червні, а розпочала навчання у ви-
ші з вересня, пенсія за липень і 

серпень їй не виплачується. Крім 
того, діти не отримували пенсію у 
період перерви в навчанні навіть в 
одному й тому самому закладі (на-
приклад, між отриманням кваліфіка-
ції бакалавра і вступом до магістра-
тури). Відтепер такі діти (якщо вони 
навчаються на денній формі) мають 
можливість отримувати пенсію у 
зв’язку із втратою годувальника в 
період перерви в навчанні, але за 
умови, що такий період не переви-
щує чотирьох місяців. Виплати на-
раховуватимуться до закінчення на-
вчальних закладів, але не довше, ніж 
до досягнення 23 років.

Діти-сироти мають право на 
отримання пенсії незалежно від то-
го, навчаються вони чи ні, до досяг-
нення 23-річного віку.

Пенсії у зв’язку із втратою 
годувальника дітям, яким 

виповнилося 18 і які навчаються

Ірина ЮРКО.

Нове — це давно забуте ста-
ре. Українські режисери дають 
литовським казкам друге  
життя. 

Влітку  2013 року під час IV 
Одеського міжнародного кінофес-
тивалю  представили трейлер 
литовсько-українського повноме-
тражного ігрового фільму “Нарече-
на вужа”. За жанром це — апока-
ліптична притча. У фільмі перева-
жає візуальний наратив, рухома 
картина, що викристалізовується з 
ідеї. Стрічка знята за стародавнім 
литовським міфом “Егле — короле-
ва вужів”, який доводить, що заліз-
ною рукою до щастя ще нікого не 
привели. 

Це також крок України в євроін-
теграцію засобами культури,  

зокрема кіно. Фільм “Наречена ву-
жа” розповідає про життя людей у 
тоталітарному містичному світі, у 
постійному страху від передчуття 
нападу змій. На тлі цієї картини 
розгортається історія головної ге-
роїні Егле — єдиної, хто побував у 
країні вужів. За це її було покара-
но, але саме змії і врятували Егле. 

Як запевнив режисер фільму 
“Наречена вужа” Федір Алексан-
дрович, розповідати національний 
міф завжди цікаво, однак, значно 
важче, ніж вигадувати. Прем’єру 
стрічки на великих екранах творці 
фільму обіцяють на початку 2014 
року.

Текст створено завдяки секції 
“Work in progress”, що відбулася в 
рамках четвертого Одеського 
міжнародного кінофестивалю, і 
учасником якої автору поталани-
ло бути.

Українське кіно ●

Фільм “Наречена вужа” — 
українська кіноєвроінтеграція

За матеріалами управління 
Державної міграційної служби 

України в Тернопільській 
області.

Доступну та якісну первинну 
правову допомогу з питань мігра-
ції, громадянства, реєстрації фі-
зичних осіб чи інших, які належать 
до компетенції міграційної служби, 
тернополяни та жителі області мо-
жуть отримати у громадській при-
ймальні, яка діє в обласному управ-
лінні ДМС України.

Діяльність приймальні ґрунту-
ється на Законі України “Про без-
оплатну правову допомогу” і прин-
ципах верховенства права і закон-
ності. Прийом осіб проводить пер-
ший заступник начальника УДМС 
України в Тернопільській області 
Олег Володимирович Кондрашов. 
Проконсультуватися з фахівцем 
можна кожної другої та четвертої 
середи місяця з 10 до 13 год. При-
йом громадян відбувається за 
адресою:м.Тернопіль, бул. Т. Шев-
ченка, 10, каб. 8.

Діє громадська 
приймальня

Консультації ●

Річниця пам’яті  
Любові Миколаївни Дмитерко
6 січня 2013 року — у  час, коли у нашій церкві 

святого великомученика Юрія в Товстолузі почина-
лося Всеношне Богослужіння, коли готувалися до 
Святої Вечері — пішла у засвіти наша любляча мати 
та бабуся Любов Миколаївна Дмитерко.

Наша родина, у покорі сприймаючи це, надіється, 
що, пройшовши важкий, тернистий земний шлях лю-
дини, яка не сприймала підлості та брехні, любила 
правду, була щирою патріоткою України, наша мати 
та бабуся знайде справедливість у Бозі та удостоїть-
ся гідного місця у Небесному Царстві. Про що щиро молимося та про-
симо про молитву у річницю пам’яті Любові Миколаївни Дмитерко усіх, 
хто її знав.

Сумуюча родина.   

Кадр з фільму “Наречена вужа”.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі співчуття 
кухарю школи Любі Михайлівні Бучинській з приводу важкої та  
непоправної втрати – смерті матері.
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Вітаємо! ●

Світ дитинства ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Малята танцювали і співали, 
водили хороводи навколо ялин-
ки. Музичний супровід свята за-
безпечили вчителі музики Юлія 
Батюк та Іванна Сіканович. 

Відтак до дітей завітав сиво-
бородий Дід Мороз. Малюки 
розповіли дідусеві віршики, за 
що отримали солодкі новорічні 
подарунки. 

— У майбутньому плануємо 
організовувати більше різнома-
нітних дитячих ранків. Якщо в 
школі основну увагу приділено 
навчанню, то в садочку ми зосе-
реджуємося на виховному про-
цесі. Прагнемо зробити все мож-
ливе, щоб діточки ще із самого 
малечку росли з бажанням пізна-
вати світ, залучаємо їх до пісні, 
танцю, навчаємо традицій, на які 
безмежно багата Україна. Діти 
мають знати, що їхня батьківщи-

на — найкраща! — розповіла 
вихователь-методист Оксана Ко-
ролюк. 

Працівники КНДЗ “Країна ди-
тинства” висловлюють щиру по-
дяку батькам дітей, Великогаїв-
ській сільській раді, сільському 
голові Олегу Кохману, спонсо-
рам — директору ПП “Агрон” На-
талі Березовській і голові ФГ 
“Березовського” Юрію Березов-
ському — за допомогу в підго-
товці свята.

Новий рік — часу лік
Вихованці ясельної групи Великогаївського дитячого  

садочка з батьками, вихователями і казковими новорічними персонажами.

З 60-річчям  
вітаємо голову 
церковного брат-
ства церкви По-
крови Пресвятої 
Богородиці села 
Чернелів-Руський 
Надію Миронівну  
ДРУЧОК. Щиро 
зичимо сімейного благополуччя, 
великого людського щастя, ра-
дості від дітей та онуків, міцного 
здоров’я, Господнього благосло-
вення на многії літа.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

Ми просимо в Бога Вам років багато

Прожити без горя на світі, без сліз,

І дякуєм щиро за віддану працю,

Вклоняємось низько усі Вам до ніг.

З повагою — церковне 
братство та учасники хору 
церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці села Чернелів-

Руський, громада села.

З 60-річчям вітаємо Надію  
Вікторівну СТАРКО з с. Чернелів-
Руський Тернопільського району.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес –

 блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Бажаєм Вам добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — учасники 
церковного хору церкви 

Покрови Пресвятої Богородиці 
с. Чернелів-Руський, церковне 

братство.

Вітання з днем народження 
надсилаємо Ользі ЛОГІНСЬКІЙ з 
с. Чернелів-Руський.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І радості, і щастя на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — учасники 
церковного хору церкви 

Покрови Пресвятої Богородиці 
с. Чернелів-Руський, церковне 

братство.

З 65-річчям вітаємо нашу доро-
геньку хресну маму, куму Ольгу 
Ярославівну ПОЛЯНСЬКУ з  
с. Ступки Тернопільського району.

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.

З повагою і любов’ю — 
похресниця Наталя з сім’єю та 

сім’я Баколик.

Від щирого серця вітаємо  
з 40-річчям  директора  БК   
с. Йосипівка Марію Ярославівну 
СЕМИРКО. 

Нехай літа не стануть тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем

Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає

Десятки літ ще мріяти, творити,

Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров’ї й радості багато літ прожити.

З  повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської 

райдержадміністрації, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
профспілкового комітету 

працівників культури 
Тернопільського району.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження головного  
бухгалтера Івана Богдановича 
ПРЕДИКА.

Бажаєм щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В душі — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, терпіння,

У справах — вічного горіння,

У серці — ніжності весни,

В сім’ї — любові й теплоти.

Педагогічний колектив Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Світлану Тадеївну 
ГАНУЛЯК, вчителя біології та хімії  
Ольгу Зіновіївну ПУЛЬКУ,  
педагога-організатора Іванну  
Михайлівну ПЕРЕПІЧКУ. 

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. 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження вчителя біології 
та хімії Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Ольгу Зіновіївну ПУЛЬКУ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — учні 6 класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження завідуючу клубом  
с. Велика Лука Наталію Юрівну  
КУЗЕМСЬКУ, соліста вокальної 
студії “Музична  скриня” Терно-
пільського РБК Василя Петрови-
ча ХЛИСТУНА, художнього  керів-
ника  БК с. Йосипівка Марію Ярос-
лавівну ОСТРОВСЬКУ, завідуючо-
го  клубом  с. Івачів Долішній  
Василя Михайловича КРАВЦЯ, 
художнього  керівника  БК с. Ігро-
виця Мирославу Григорівну  
МІТОХІР, майстра  декоративно-
прикладного  мистецтва с. Біла 
Олега Івановича ДМИТРУКА. 

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

 З  повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської 

райдержадміністрації, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
профспілковий 

комітетупрацівників культури 
Тернопільського району.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
технічних працівників Лесю  
Теодозіївну ДМИТРУСЬ та  
Андрія Богдановича ЖМУРКА.

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. 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження кохану дружину 
і люблячу маму Наталію Іванівну 
КАПЕЦЬ із Лозови.

Як сонцем весняним Тобою зігріті, 

Даруємо, люба, Тобі море квітів, 

Всі ніжні й найкращі слова,

Всю ласку й любов, яка лиш бува.

Прийми, наша рідна, низенький уклін 

За те, що в житті — наш надійний заслін, 

За те, що Ти — наша сімейна опора, 

За те, що з Тобою не знаємо горя, 

За усмішку лагідну, душу просту,

За щиру й сердечну Твою доброту.

З любов’ю — чоловік Андрій, 
син Тарас, родина  

з смт. Великі Бірки.

З днем народження щиро вітає-
мо художнього керівника будинку 
культури с. Ігровиця, депутата Ігро-
вицької сільської ради Мирославу 
Григорівну МИТОХІР.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води –

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою —  колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Завідуюча Великогаївським дитячим садком  
Наталя Івахів у ролі Лисички та вихователь-методист 

Оксана Королюк у ролі Снігуроньки.

Наталя МУРДЗА,  
учениця 9 класу 
Жовтневої ЗОШ  

І-ІІ ст.

Змістовним, насиче-
ним і корисним був тиж-
день права, який з метою 
популяризації правової 
освіти у нашій школі про-
вели педагог-організатор 
Оксана Степанівна Воло-
шин і вчитель правознав-
ства Ірина Зеновіївна 
Шевчук. Учні переглянули 
відеофільм “Зона”, який 
надзвичайно вразив під-
літків, відбувся брейн-
ринг “Права та обов’язки 
громадян України. Діти та 
їхні права”. Серед інших 
заходів — гра-подорож 
“Мораль, право, закон”, ві-
деопрезентація  книги 
“Кримінальний кодекс для 
неповнолітніх”, рольові ситуації 
“Казкові герої в країні прав і 
обов’язків”, конкурс малюнків “Мої 
права в малюнках”, конкурс 
прислів’їв та висловів на правову 
тематику, презентації “Права і 
обов’язки дітей”. Запам’яталася 

учням і вчителям зустріч з началь-
ником кримінальної міліції у спра-
вах дітей Ярославом Ігоровичем 
Хименцем. Завітала до школи фа-
хівець із соціальної роботи Терно-
пільського районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Людмила Казимирівна Ко-

нотопська, яка провела з учнями 
змістовну бесіду про права і 
обов’язки учнів.

Активну участь у проведенні 
тижня права взяли учні 5-9 класів. 
Тиждень права показав високий 
рівень знань учнів з правознав-
ства.

Виховна година ●

Неповнолітнім —  
про кримінальний кодекс

Перед учнями Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. виступили фахівець  
із соціальної роботи ТРЦСССДМ Людмила Конотопська та начальник 

кримінальної міліції у справах дітей Ярослав Хименець.
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Важливо ●

Наші діти ●

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Хай збудуться мрії, втіляться 
професійні плани і задуми!

Дорогі краяни!
Відійшов в історію 2013 

рік. Його обличчя кожен із 
нас запам’ятає по-своєму. 
Звісно, воно радісне й не 
дуже, та, мов відбиток знім-
ка, завжди нагадуватиме 
про себе. Для ПАТ “Терно-
пільміськгаз” 2013-й був 
плідним, багатим на події, 
насиченим і цікавим. Пере-
конаний, що в 2014 році га-
зове господарство буде й 
надалі успішно розвиватися, 
виконуючи основне завдан-
ня — безперебійно й беза-
варійно забезпечувати меш-
канців Тернополя і Терно-
пільського району блакит-
ним паливом. 

У новорічно-різдвяні дні 
бажаю працівникам ПАТ 
“Тернопільміськгаз”, нашим 
колегам і партнерам, меш-
канцям Тернопільського ра-
йону та обласного центру 
всіляких гараздів, звершень 
у житті та праці. Хай збудуться мрії, втіляться професійні плани і задуми! Нехай 
кожен день нового року наближає Вас до мети, зміцнить віру і додасть оптимізму. 
Щиро зичу Вам міцного здоров’я, щастя, родинного затишку та здійснення най-
заповітніших бажань! Нехай Боже благословення та світла Різдвяна зірка додадуть 
Вам снаги і натхнення на день нинішній і прийдешній.

Христос рождається! 
 

З повагою — Володимир БОБРІВЕЦЬ, 
голова правління ПАТ “Тернопільміськгаз”,  

заслужений працівник сфери послуг України,  
депутат Тернопільської районної ради.

Уряд України 30 грудня 2013 року 
ухвалив постанову про зниження 
ціни на природний газ у зв’язку зі 
зниженням ціни на імпортований із 
Росії газ на третину до рівня 268,5 
доларів за тисячу кубометрів, пе-
редає ZAXID.NET.

З 1 січня 2014 року знизилася гранич-
на ціна на газ для промислових спожи-
вачів на 10% — до 3113 грн. за тисячу 
кубометрів і для державних установ — на 
29%, до 2448 грн. за тисячу кубометрів.

Національній комісії, яка здійснює 
державне регулювання у сфері енерге-
тики (НКРЕ), за погодженням з Мініс-
терством економічного розвитку і тор-
гівлі рекомендовано встановити з 1 
січня 2014 р. граничний (максимальний) 
рівень ціни на природний газ, реалізо-
ваний установам і організаціям, що фі-
нансуються з державного та місцевих 
бюджетів, — 2448 гривень за 1000 куб. 
метрів і промисловим споживачам та 
іншим суб’єктам господарювання — 
3113 гривень за 1000 куб. метрів на I 
квартал 2014 року.

Крім того, з урахуванням змінених цін 
уряд рекомендував Національній комісії, 
що здійснює державне регулювання у 
сфері комунальних послуг, переглянути 
встановлені ним тарифи на теплову 
енергію для установ та організацій, що 
фінансуються з державного та місцевих 
бюджетів.

Центральні та місцеві органи вико-

навчої влади повинні будуть забезпечи-
ти контроль за зниженням вартості від-
повідних платних послуг, що надаються 
населенню підприємствами у зв’язку зі 
зменшенням ціни на природний газ та 
теплову енергію.

Нагадаємо, 17 грудня 2013 року в 
Москві під головуванням Президента 
України Віктора Януковича і Президента 
Росії Володимира Путіна відбулося шос-
те засідання українсько-російської між-
державної комісії. За результатами цієї 
зустрічі Путін повідомив, що підписано 
документ, який дозволяє “Газпрому” 
поставляти газ в Україну за ціною $268,5 
за тисячу кубометрів, у той час як до 
цього вона становила понад $400, тобто 
ціну російського газу для української 
держкомпанії знизили майже на трети-
ну. У разі несвоєчасного підписання 
квартальної додаткової угоди (до 10 
числа першого місяця кварталу) ціна 
знову розраховуватиметься за форму-
лою, яка за нинішніх цін на нафту і на-
фтопродукти виводить приблизно на 
$400 за тис. куб. м.

Контракт 2009 року передбачає опла-
ту газу “Нафтогазом” до 7 числа місяця, 
що йде за місяцем постачання. В остан-
ні місяці 2013 року “Нафтогаз” допускав 
прострочення цих платежів.

Президент України Віктор Янукович  
в одному з інтерв’ю заявив, що ціна  
на російський газ 2014 року для  
України може як збільшуватися, так і 
зменшуватися.

З 1 січня знижено ціну  
на газ для промислових 

споживачів і держустанов

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На  третій день Новоріччя 
Тернопільський академіч-
ний театр актора і ляльки 
запросив на святкове но-
ворічне дійство дітей пра-
цівників ПАТ “Тернопіль-
міськгаз”. На малечу чека-
ли Снігуронька, Дід  
Мороз, велика розважаль-
на програма з казковими 
героями, веселими пісня-
ми, танцями, хороводами, 
іскрометним гумором. Ді-
ти від усієї душі веселили-
ся, водили танок із Снігу-
ронькою та Дідом Моро-
зом разом зі своїми бать-
ками, дехто прийшов на 
дитячий новорічний ранок 
разом з бабусею та діду-
сем, із старшими сестрич-
ками та братиками.

— Таке новорічне святкове 
дійство для дітей працівників 
нашого підприємства ми про-
водимо щороку, — каже голова 
профспілкової організації ПАТ 
“Тернопільміськгаз” Анатолій 
Шамрай. — Раніше збирали ді-
вчаток та хлопчиків у Терно-
пільському академічному об-
ласному українському драмте-
атрі ім. Тараса Шевченка, а 
впродовж останніх років — у 
ляльковому театрі за побажан-
нями самих батьків та дітей. У 
святкуванні Нового року взяли 
участь 89 хлопчиків та дівчаток. 

Було дуже весело і цікаво, 
актори від усієї душі жартували і водили 
хороводи із малечею. А після того діти ра-
зом зі своїми батьками переглянули дитя-
чу виставу-казку “За щучим велінням”. 
Працівник міськгазу, член профкому  

Роман Паснак взяв на себе роль Діда  
Мороза, роздав усім дітям новорічні по-
дарунки, побажав гарних свят, смачної 
куті, веселих колядок і щедрівок, гарних 
гостей в оселях, щоб у кожній родині па-
нували радість і душевна щирість.

Щедрі подарунки  
від Діда Мороза

Оксана Русин — дружина контролера відділу 
обліку газу ПАТ “Тернопільміськгаз” Ігоря Русина 

— з дочкою Христинкою на новорічному ранку.

Снігуронька та діти працівників  
ПАТ “Тернопільміськгаз” біля новорічної 

ялинки в театрі актора і ляльки.
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У людей так: хлібороб виро-
щує хліб, сталевар виплав-
ляє сталь, науковець розши-
рює обрії пізнання, артист 
створює образи тощо. Ко-
жен старається від душі ви-
конувати свою справу і від-
повідати за неї. 

Степану Яроцькому батьки 
змалку прищепили любов до пра-
ці та пошану до старших. У ма-
льовничому селі Нараїв, що на 
Бережанщині, кожна дитина за-
вжди була на виду у дорослих, 
родини, вчителів. А ще Степан 
змалку дуже любив своє рідне 
село, його привітних, щирих та 
працьовитих людей, ліси, багаті 
на ягоди та гриби. Нині рідні міс-
ця дитинства згадує з особливим 
трепетом. 

Життя розпорядилося так, що 
після школи Степан Яроцький пі-
шов навчатися у Львівський 
житлово-комунальний технікум. У 
газовій службі трудиться вже 32 
роки. Пройшов усі щаблі росту: 
слюсар, диспетчер, майстер, 
старший майстер виконував 
обов’язки головного інженера. На 
посаді начальника аварійно-
диспетчерської служби ПАТ “Тер-
нопільміськгаз” працює з 1991 
року. 

На життєвому полотні Степана 
Петровича 2 січня доля виткала 

дві п’ятірки. Час перших підсум-
ків, роздумів і, звісно ж, спогадів, 
бо людина без спогадів, що пісня 
без слів. Дружина Олександра 
Михайлівна також працює інже-
нером виробничо-технічного від-
ділу. На стезю батьків стала й 
молодша дочка Андріана, після 
закінчення “Львівської політехні-
ки” також працює в Тернопіль-
міськгазі, старша дочка Наталія 
— завідувач лабораторії міської 
санітарно-епідеміологічної стан-
ції.

Безперечно, Степан Петрович 

Яроцький, як досвідчений керів-
ник, завдячує за сумлінну працю 
членам свого колективу — май-
страм Михайлу Лехняку, Андрію 
Ткаченку, Володимиру Горохів-
ському, Євгену Лапичаку, ветера-
нам диспетчерської служби “104” 
Миколі Кирику та Григорію Род-
ніцькому, слюсарям, водіям. 

Має він і своє захоплення — 
любить і розводить голубів. Вва-
жає цих птахів не лише символа-
ми миру і спокою, а також душев-
ної розради і відпочинку на би-
стрині прожитих літ.

Вітаємо! ●Ювілеї ●

На бистрині життя

Начальник аварійно-диспетчерської служби  
ПАТ “Тернопільміськгаз” Степан Яроцький.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Безаварійна і безперебійна 
робота — саме її забезпе-
чує служба підземних газо-
проводів, розповідає на-
чальник цього виробничого 
підрозділу ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” Ігор Пищ.

— Обсяг робіт значний. Ми 
обслуговуємо 1423 кілометри ву-
личних газопроводів та дворових 
відводів, 48 газорозподільчих 
пунктів, 334 газорозподільчі ша-
фи. У нашому колективі працює 
чотири майстри, понад 30 осіб 
обслуговуючого персоналу — 
слюсарі, електрозварники, водії. 
Їхнє щоденне завдання та осно-
вні функціональні обов’язки об-
слуговування підземних газопро-
водів високого, середнього і 
низького тиску газорозподільчих 
пунктів, шаф газорозподільчих 
пунктів, а також домових регуля-
торів тиску. Впродовж 2013 року 
служба добре виконувала свої 
професійні обов’язки — забезпе-
чила безаварійну і безперебійну 
подачу природного газу спожи-
вачам Тернополя і Тернопіль-
ського району. Протягом цього 
часу ліквідовувалися витоки при-
родного газу на підземних газо-
проводах і спорудах на них. Час-
то виконувалися профілактичні 
роботи — обходи газових мереж 
і ГРП згідно з графіками, прово-

дилися роботи з комплексного 
приладного контролю газопро-
водів, поточного ремонту ГРП і 
профілактики газових колодців.

Начальник служби підземних 
газопроводів ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” Ігор Пищ відзначає на-
лежну роботу, високу професійну 
майстерність ветерана служби — 
інженера, наставника молоді 

Ярослава Цицорка, майстра СПГ 
Олексія Виклюка, молодого май-
стра Богдана Коваля, слюсарів 
ГРП Богдана Гарака, Богдана 
Пушкаря, слюсарів з обслугован-
ня газопроводів Олега Павлуся, 
Володимира Домарецького, 
Ярослава Веселовського, Рома-
на Касприцького Ярослава Коля-
ніцького.

Виробництво ●

Є така служба

Начальник служби підземних газопроводів Ігор Пищ (зліва), 
слюсар газорозподільчого пункту 5 розряду Богдан  Гарак, 
майстер СПГ Богдан Коваль біля карти – схеми підземних 

газопроводів Тернополя  і Тернопільського району. 

Служба 104 ●
При сирій погоді та коли над-

ворі сильний вітер, тяга в димо-
ходах погіршується або утворю-
ється зворотна. У результаті 
цього продукти неповного зго-
ряння газу потрапляють у при-
міщення, що може призвести до 
отруєння чадним газом. Для 
нормального згорання одного 
кубічного метра природного га-
зу необхідно десять кубічних ме-
трів повітря. Тому у приміщення, 
де увімкнуто газові прилади, му-
сить постійно надходити свіже 
повітря через відкриті кватирки 
та припливні отвори в дверях чи 
зовнішніх стінах, а в приладах і 
димових каналах повинна бути 
достатня тяга для видалення 
продуктів згорання.

Якщо цих вимог не дотриму-
ватися, газ повністю не згорати-
ме, він виділятиме чадний газ, 

який не має ні кольору, ні запаху 
і є надзвичайно отруйним.

Після кількох ковтків повітря, 
що містить всього один відсоток 
чадного газу, людина втрачає 
свідомість і за деякий час після 
цього помирає. Ознаками отру-
єння чадним газом є почерво-
ніння обличчя, важкість в голові, 
підвищене серцебиття, нудота, 
запаморочення, біль у м’язах. 
При виявленні симптомів отру-
єння чадним газом необхідно: 
негайно припинити роботу газо-
вих приладів, провітрити примі-
щення, людей вивести на свіже 
повітря, повідомити аварійну га-
зову службу за телефоном “104” 
і викликати “швидку допомогу” 

(103).
Причиною поганої тяги часто 

є руйнування димових та венти-
ляційних каналів у процесі екс-
плуатації. З метою економного 
споживання газу заводи виго-
товляють газове обладнання з 
високим коефіцієнтом корисної 
дії, що призводить до значного 
зниження температури димових 
газів на виході з цих приладів. 
При цьому водяна пара, що 
складає більшу частину димових 
газів, у холодному димоході по-
чинає конденсуватись, осідає на 
стінках каналу, спливає по них, 
утворюючи непривабливі плями 
на стінах, стелі, а димохід, збу-
дований з неякісної або невідпо-

відної цегли, вбирає вологу і під 
час морозу руйнується. Крім то-
го, в морозну погоду в димоході 
утворюється льодяна закупорка.

Димоходи для відведення 
продуктів згорання від газових 
приладів слід робити з морозос-
тійкої цегли марки Мрз 125, гли-
няної цегли марки 100, азбесто-
цементних та керамічних труб, а 
також металевих конструкцій за-
водського виготовлення.

Гирлу цегляних труб треба 
оштукатурити цементним розчи-
ном для захисту від атмосфер-
них опадів. Для запобігання 
утворенню конденсату димоходи 
повинні прогріватися димовими 
газами. Для цього азбестоце-

ментні, керамічні труби, метале-
ві конструкції, встановлені поза 
приміщеннями, на горищі, над 
дахом треба теплоізолювати на 
всю довжину труби (обгортати 
мінватою або обмуровувати це-
глою тощо), а цегляні димоходи, 
розташовані у зовнішній стіні бу-
динку, а також приставні повинні 
мати товщину стінки каналу із 
зовнішньої сторони не менше 
380 міліметрів або їх можна те-
плоізолювати негорючими мате-
ріалами. Не залишайте без на-
гляду працюючі газові прилади і 
не використовуйте газові плити 
для опалення приміщень, бо це 
може призвести до отруєння 
чадним газом.

 
Адміністрація  

ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Ризики опалювального сезону

Щиро і сердеч-
но вітаємо січне-
вих та лютневих 
ювілярів та іме-
нинників ПАТ 
“Тернопільмісь-
кгаз”:

з 55-річчям —  
начальника аварійно-
диспетчерської служби 
Степана Петровича  
ЯРОЦЬКОГО;

з 45-річчям — контролера  
Любов Ярославівну ВОРОБЕЦЬ;

з 65-річчям — слюсаря 
контрольно-вимірювальних при-
ладів і автоматики Мирослава 
Григоровича КОНДРАТА;

з 45-річчям — водія Віталія  
Євгеновича НЕДОШИТКА;

з 25-річчям — водія Івана  
Богдановича АНТОНИШИНА;

з 40-річчям — майстра  
Богдана Степановича КОВАЛЯ;

з 30-річчям — оператора  

Оксану Богданівну ФРАЙНД;
з 55-річчям — оператора  Олек-

сандру Василівну ГРИНИХУ;
з 55-річчям — секретаря  

Тетяну Євстахівну БІГУС;
з 50-річчям — контролера  

Надію Василівну ЛЕХНЯК;
з 55-річчям — слюсаря з екс-

плуатації і ремонту газового устат-
кування Михайла Степановича 
БРУТКА;

з 65-річчям — Галину Василів-
ну ЗАГОРОДНЮ, яка зараз на за-
служеному відпочинку.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі 

й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив  
ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері енергетики, від 29 листопада 2013 р. 
№1524 “Про становлення ставок плати за стандартне приєднання до 
газових мереж на 2014 р.”, встановлено плату за стандартне приєд-
нання до газових мереж.

Для міської місцевості з встановленням лічильника:

Марка лічильника Ціна без (ПДВ) грн.
G1.6 - G4 6720
G6 7950
G10 9960

Для сільської місцевості з встановленням лічильника:

Марка лічильника Ціна без (ПДВ) грн.
G1.6 - G4 5910
G6 7280
G10 9420

У вартість за стандартне приєднання входять такі роботи:
виготовлення технічних умов;
розроблення проектної документації;
будівельно-монтажні роботи з будівництва газопроводу і встанов-

лення лічильника;
технічний нагляд з будівництва газопроводу і прийняття його в 

експлуатацію.

Ціни і тарифи ●

Встановлення плати  
за стандартне приєднання 

до газових мереж

Послуга
К о м у н а л ь н о -

побутові і промис-
лові споживачі

Б ю д ж е т н і  
установи

Природний газ 3113,00 2448,00
Цільова надбавка 2% 62,26 48,96
Постачання 18,30 18,30
Транспортування 136,30 136,30
транс УМГ 150,70 150,70
Всього без ПДВ 3480,56 2802,26
ПДВ 20% 696,11 560,45
Разом з ПДВ 4176,67 3362,71

Новації ●

З 1 січня 2014 року, відповідно до постанов НКРЕ від 30.12.2013 
р. № 1797, № 1798, № 1799, № 1832, встановлено граничний рівень 
ціни на природний газ для комунально-побутових і промислових 
установ 3113,00 грн. за 1000 куб. м та для бюджетних установ 
2448,00 грн. за 1000 куб. м. 

Складові ціноутворення

Від щирого серця
Здоров’я — найцінніший скарб людини. Коли стається біда, на до-

помогу приходять благородні люди. Дякую від щирого серця адміні-
страції і всьому колективу ПАТ “Тернопільміськгаз” за надання мате-
ріальної допомоги на лікування, моральну підтримку у складний для 
мене час. Нехай усім нам Господь допомагає творити добро для 
ближніх.

Надія ГУБРИК, бухгалтер ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Вдячність ●
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ут-1
06.00 Православний 
        календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 15.15 Т/с “Таємниця 
        старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.30, 18.55, 21.30 Дiловий
         свiт.
12.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.35 Рояль в кущах.
14.10 Дорослi iгри.
15.00 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
16.15 Бiатлон. Кубок 
      свiту. Спринт (чоловiки).
17.30, 19.20 Концерт
       “Україна колядує”.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова 
        перспектива.
20.15 Бенефiс композитора
            Нiколо.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
           Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
             з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35, 17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30, 12.35 Мелодрама 
        “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi
           драми”.
14.45, 15.45 Мелодрама 
         “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ-2013”.
22.00 Комедiя “Чорний 
             лицар”.
00.00 Драма “Вiкiнги”. (3).

інтер
06.15, 19.00 Т/с “Поки
          станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
          9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
              з “Iнтером”.
09.10 Т/с “I все-таки
             я люблю...”
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.

13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося 
         в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар. 
         Повернення”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ти заплатиш 
          за все”.
00.20 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.55, 16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
       новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
15.05, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Назад 
        у майбутнє-3”.
00.00 Х/ф “Ларго Вiнч-2. 
        Змова в Бiрмi”. (2).

стб
05.50 “Чужi помилки. 
          З мене досить!”
06.30, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
08.00 Х/ф “Подарунок 
         долi”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.25 “Танцюють 
            всi!-6”.
00.00 Х/ф “Екiпаж”.

новий канал
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05, 7.35, 8.35 Пiдйом.
09.00, 16.50 Т/с “Не родись
           вродлива”.
10.00, 15.45 Т/с “Татусевi 
            доньки”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
17.55, 19.40 Т/с “Воронiни”.
19.00, 23.45 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.45 Х/ф “Хоттабич”. (2).

23.55 Х/ф “Служителi 
          закону”. (2).

тРК «україна»
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10, 14.45, 17.20, 22.30 
           Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого
         Савельєва”.
12.00 Т/с “Анжелiка”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Iсторiя кримiналiстики.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.45 Х/ф “Пес-чемпiон”.
17.15 Т/с “Хто у домi 
               господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.00 “КВК-2013”.
22.20 “Розсмiши комiка”.
23.15 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
       домогосподарки”. (2).

нтн
05.20, 14.50, 17.00 Т/с
    “Зовнiшнє 
       спостереження”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-2”.
12.40 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-12”.
16.45 Свiдок.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Той, хто
        гасить свiтло”.
21.20 Х/ф “Знайти вбивцю”.
23.10 Х/ф “Смертоносний
          воїн”. (3).

тЕт
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.

07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
08.55 “Єралаш”.
09.35 Країна У.
10.40 Одна за всiх.
11.40 Т/с “Ксена — 
        принцеса-воїн”.
13.35 Моду народу.
15.35 Я права.
16.35 Королева балу.
17.35 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Диявол носить
          Прада”.
22.40 Смiшнiше, нiж кролики.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
           Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
       “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
      з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна 
         закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.40 Т/с “Шлюб за 
      заповiтом. 
       Танцi на вугiллi”.
21.50 Новий рiк на Першому.
00.05 Х/ф “Раба кохання”.

Мега
06.00 Д/ф “Угорський капкан”.
06.30, 23.30 Загадки 
          Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви 
         природи.

08.30 Дiти Гiтлера.
09.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
         пригод.
13.30 Гiтлер: сiмейнi 
         таємницi.
14.30, 21.30 Сучаснi 
         дива.
16.30, 19.30 Фантастичнi
           iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Наука.ua.
20.30 Д/ф “Операцiя 
        “Великий вальс”.
22.30 Невiдома Пiвденна 
         Америка.
00.30 Покер.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
09.55 “Уся Росiя”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.25 “Людмила Зикiна. 
        Дiаманти самоти”.
11.15 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.15 Щоденник Сочi-2014.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
           Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
            моєї долi”.
14.10 Т/с “Гидке каченя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
         шляхетних дiвчат”.
16.20 “П’ятий вимiр”.
16.55 О. Хохлов. “Полiмери 
         в контекстi нано”.
18.40 “Смiятися 
         дозволяється”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Х/ф “Новi
           пригоди Аладдiна”.
22.15 “Живий звук”.
00.15 “Бiла студiя”. I.
            Петренко.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Битва за 
          Москву. Тайфун”.
11.00 Х/ф “Наказано: 
        узяти живим”.
13.00 “Нове Божевiльне
            вiдео”.
15.30 “Облом UA”.
17.00 Х/ф “Армiя одинака”.
19.00 Х/ф “Копальнi царя 
          Соломона”.
23.00 Х/ф “Бельфегор. 
        Привид Лувру”. (2).
01.25 Х/ф “Кам’яна душа”.

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
Яна Шемякiна”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
        “ Служба новин 
      “Соцiальний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Лiтаки II 
         свiтової вiйни.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Григорiй Распутiн.
12.45 “Соцiальний статус: 
         вашi права i пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 НЛО: факти 
         i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20, 0.00 Дикi зiрки.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 У гостях у 
      Д. Гордона. 
       Рената Литвинова.
21.35 Iгор Тальков.
         Повержений у бою.
00.30 “Вихiдний, 
        пiсля пiвночi”.

нтВ-свiт
06.10 Т/с “Усе включено”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.25 Рятувальники.
09.55 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-9”. 
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
         Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.35 “Говоримо i
           показуємо”.
19.25 Х/ф “Клушi”.
21.30 Т/с “Людина 
        нiзвiдки”.
23.20 Т/с “Брат за брата-2”.

Enter-фiльм
09.20 Х/ф “Обережно, 
        бабусю!”
10.50, 14.45 Х/ф “Жарт
        за жартом”.
11.50, 22.20 Х/ф “Застиглi 
       депешi”.
13.35 Х/ф “Романс 
         про закоханих”.
15.45 Х/ф “Забута 
       мелодiя для флейти”.
18.10 Х/ф “Царське
          полювання”.
20.35 Х/ф “Свято”.
00.00 Х/ф “Гарячий снiг”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Х/ф “Здрастуй i 
        прощай”.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.50 Театральнi сезони.
11.45 Музичнi привiтання.
12.40 Бiатлон. Кубок свiту.
      Переслiдування (жiнки).
13.30 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Український акцент.
14.50 Золотий гусак.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
     Переслiдування (чоловiки).
16.15 “Рiздвяний вертеп”. 
      В гостях у I. Поповича.
18.45 Концерт А. Демиденка.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Х/ф “Здрастуй i
          прощай”.
00.50 Смiх з доставкою 
       додому.

Канал “1+1”
06.00 Комедiя “Чорний 
          лицар”.
07.00 “Хто там?”
08.00 Комедiя “Щасти, Чарлi.
    Кiнощоденник подорожi”.
09.55 М/ф “Енгрi бердс”.
10.00, 19.30 “ТСН”.
11.00 “Свiтське життя”.
12.10 “Мiняю жiнку-8”.
13.40 Комедiя “Бiлявка
        за рогом”.
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.30 “Вечiрнiй Київ-2013”.
18.30 “Розсмiши комiка-4”.
20.00 “Новорiчний 
       Вечiрнiй квартал-2013”.
00.10 Драма “Її звали 
        Нiкiта”. (2).

інтер
05.40 Т/с “I все-таки 
       я люблю...”
08.15 “Школа доктора 
        Комаровського”.
08.55 Х/ф “Так буває”.
10.50 Т/с “Ти заплатиш 
          за все”.
14.25 Мiжнародний фестиваль
         гумору “Юрмала”.

16.15 Х/ф “Реальний тато”.
18.05 Т/с “Людмила”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Людмила”.
22.20 Т/с “Врятувати
         чоловiка”.

ICTV
05.30 Факти.
06.00 Свiтанок.
06.40 Замоченi.
07.45 Легкi грошi.
08.10 Розiграш.
08.35 Зiрка YouTube.
09.45 Дача.
10.20 Так$i.
10.45 Т/с “Морський
          патруль-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Морський
            патруль-2”.
21.55 Х/ф “Мерехтливий”.
23.40 Х/ф “Сiрi”. (2).

стб
05.05 Х/ф “Айболить-66”.
06.35 “Караоке на майданi”.
07.30 “Їмо вдома”.
08.30, 10.05 “Танцюють
          всi!-6”.
09.00 “Все буде смачно!”
16.10 Х/ф “Iван Васильович
        змiнює професiю”.
18.00 Х/ф “Вийшов їжачок 
         з туману”.
22.00 Х/ф “Осiннiй вальс”. (2).
00.00 Х/ф “Вокзал для двох”.

новий канал
06.50 Т/с “Джоуї”.
08.00 М’ясорУПка 1.
08.55 Нереальна iсторiя.
10.00 Уральськi пельменi.
11.05 Файна Юкрайна.
13.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Геркулес”.
19.50 Х/ф “Хеллбой: 
         Герой iз пекла”.
22.20 Х/ф “Червона 
            планета”. (2).
00.25 Уже який день.

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Дитина навпiл”.
14.45 Т/с “Дитина навпiл”.
17.10, 19.20 Т/с “Сила вiри”.

21.30 Х/ф “З чистого листа”.
23.40 Х/ф “Кровнi узи”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 10.10 М/ф.
09.00 М/с “Казки 
     Ганса Хрiстiана 
      Андерсена”.
11.10 М/ф “Барбi i чари 
         Пегаса”.
12.30 Х/ф “Читай i ридай”.
14.10 Х/ф “Пес-чемпiон”.
15.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
17.30 Т/с “Моя прекрасна 
          няня”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Бiльше нiж
        секс”. (2).

нтн
04.55 “Правда життя”.
08.00 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-2”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
14.00 “Правда життя. 
       Професiя музикант”.
14.30 “Братан-Ботан”.
15.00 Х/ф “Сурогатна мати”.
17.10 Х/ф “Знайти вбивцю”.
19.00 Т/с “Таємницi 
       слiдства-10”.
23.00 Т/с “Висяки”. (2).

тЕт
06.00 М/ф “Як козаки...”
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. 
          Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
        вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка.
      Пустотлива сiмейка”.
10.45 М/ф “Незнайко та 
        Баррабасс”.
12.30 Т/с “Ксена —
        принцеса-воїн”.
15.25 Х/ф “Потанцюймо”.
17.35 Х/ф “Диявол носить 
         Прада”.
20.00 Т/с “Два батьки i 
            два сини”.
21.00 6 кадрiв.

22.00 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Планета 
        страху”. (3).

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 Х/ф “Люди на мосту”.
06.00 “Грай, гармонь 
      улюблена!”
06.40 “Смiшарики. 
       Новi пригоди”.
06.50 “Розумницi 
         i розумники”.
07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Василь Лановой.
      “Честь маю!”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.15 “Єралаш”.
11.40 “Льодовиковий перiод”.
14.50 “Є. Плющенко. 
       Життя продовжується”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Вгадай мелодiю”.
17.05 Комедiя “Кавказька 
     полонянка, або Новi 
      пригоди Шурика”.
19.00 “Час”.
19.20 “Хвилина слави. 
       Дорога на Олiмп!”
21.10 “Сьогоднi увечерi”.
23.00 Комедiя “Приватний 
     детектив, або Операцiя
       “Кооперацiя”.
00.50 Х/ф “Час бажань”.

Мега
06.00 У пошуках iстини.
08.00 Ворог у вашому 
         будинку.
09.40, 21.30 Людство:
          наша iсторiя.
12.30 Невiдома Пiвденна 
         Америка.
15.30 Знищення бен Ладена.
17.30 Д/ф “Операцiя 

        “Великий вальс”.
18.30 Д/ф “Операцiя 
       “Едельвейс”.
19.30 Д/ф “Як Лiвша 
       винищувач пiдкував”.
20.30 Д/ф “Трофейнi нiмцi”.
00.30 Вiйна усерединi нас.

РтР-планета
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Вiстi -
          Москва.
06.20 Х/ф “Останнiй наказ 
           генерала”.
07.55 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Росiяни без Росiї”.
10.05 “Пряниковий 
       будиночок”.
10.40 Х/ф “Подорож 
        мосьє Перрiшона”.
12.25 “Чесний детектив”.
12.55 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
13.35 “Шукачi”.
14.20 “Суботнiй вечiр”.
16.10 “Криве дзеркало”.
           Театр.
18.00 Вiстi у суботу.
18.50 Х/ф “Чужа жiнка”.
22.00 Новорiчний 
         гала-концерт.
00.25 “Лiнiя життя”.
          В. Лановой.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Постарайся 
      залишитися живим”.
09.00 Х/ф “Непереможний”.
10.45 Т/с “За гарячими 
       слiдами”.
19.00 Х/ф “Антиснайпер”. (2).
21.00 “Королi рингу”.
         Всесвiтня
         серiя боксу (WSB). 
         USA Knochouts
         Українськi Отамани.
00.00 “Королi рингу”.

01.00 Х/ф “Липучка”.

тонiс
06.00 Х/ф “Скарб Срiбного
          озера”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба 
          новин 
        “Соцiальний пульс”.
09.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Серед шулiк”.
13.35 За сiм морiв.
14.00 НЛО: факти
          i фальсифiкацiя.
15.15 Д/с “Сувора планета”.
15.45, 0.00 “Мелодiя двох 
           сердець”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокат!”
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний
            пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських битв.
20.00 Бойовi слони.
21.00 Х/ф “Iоанна 
      жiнка на папському
      престолi”. (2).

нтВ-свiт
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з
          Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 О. Журбiн. 
       Мелодiї на згадку.
12.05 Рятувальники.
12.25 Т/с “Адвокат”.
15.15 “Нашi” з Левом 
           Новоженовим”.
16.05 “Слiдство вели...”
17.00 “Центральне 
        телебачення” 
        з В. Такменьовим.
17.50 “Новi росiйські сенсацiї”.
19.45 Ти не повiриш!
20.40 “Життя як пiсня:
         Тетяна Буланова”.
21.45 Т/с “Iржа”. “Комiтет”.
23.40 “Королева прайма”.

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “Загiн 
        Трубачова б’ється”.
11.35 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.40 Х/ф “17 миттєвостей
            весни”.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному 
центрі соціального обслуговування проводить збір 

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

людям. Звертатися за адресою:  
м. тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10,  

тел. 53-81-12, 53-79-06.

Придбати газету “Подільське слово” 
можна в усіх кіосках “Торгпреси”, 
“Інтерпрес” м. Тернополя та всіх 

відділеннях зв’язку Тернопільської бласті.
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Понеділок, 13 січня
06.00 Т/с «Життя як життя».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 «Ти зможеш».
07.50 «Рекламна кухня».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Життя як життя».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Екологічно чисте життя».
12.40 «180 градусів».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Весілля на Різдво».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Життя як життя».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 Музичний калейдоскоп.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Розкішні мандрівки».
22.00 Провінційні вісті.
22.35 Ніч, що радість нам дарує!
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.15 «Історичний календар».
06.25 «Мій тренер — гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «МІКС».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
        «Вісті ТТБ».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі 
         про цікаві речі».
13.45 «Пройди світ».
14.00 «Собор на крові».
14.30 «Різдвяне дійство».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 Д/ф «Диво калинове».
16.15 «Чудесний канал».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Випробуй на собі».
18.30 «Західний експрес».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Живі історії».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Весело співаймо».
21.30 «Урок… для батьків».
22.30 «Актуально».
22.45 «Гра долі». (І. Франко).
23.00 «Віншує Тернопілля».
23.10 Д/ф «Лядовська святиня».
23.30 «Зелений бум».
TV-4
вівторок, 14 січня
06.00 Т/с «Життя як життя».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Ти зможеш».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп
          подій.
08.30 Переможний голос 
             віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя».

11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Один у лісі».
16.10 ТНЕУ представляє «Новий 
         рік з улюбленими казками».
17.30 «Унікальна Україна».
18.00 Т/с «Життя як життя».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 ТНЕУ вітає з новорічними 
         та різдвяними святами.
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.15 «Історичний календар».
06.25 «Мій тренер — гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 Муз. фільм «Стара колекція».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.15 «100  шедеврів».
12.30 «Випробуй на собі».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
         «Вісті ТТБ».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 Муз. фільм «Ти, моя пісне».
13.45 «Новини України».
14.00 «Собор на крові».
14.30 «Червене свято».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «Мандри кота Фініка».
17.00 «Новини України».
17.20 «Кулінарія від Андрія».
17.30 «Зелений БУМ».
18.00 «Cтудмістечко».
18.30 «ПрофStyle».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.30 «Актуально».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Діловий ритм».
22.30 «Актуально».
22.45 «Гра долі». (К. Білокур).
23.00 Колядує «Писанка».
TV-4
середа, 15 січня
06.00 Т/с «Життя як життя».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Ангел з 
       майбутнього».
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Розкішні мандрівки».
18.00 Т/с «Життя як життя».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».

22.35 Х/ф «Останні герої». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.15 «Історичний календар».
06.25 «Мій тренер — 
         гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.15 «Гра долі». (К. Білокур).
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Живі сторінки».
12.30 «Час реформ».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
           «Вісті ТТБ».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Cоціальні грані».
17.00 «Новини України».
17.15 «Від класики до джазу.
         ТЕМА».
17.30 «Після школи».
17.45 «В акордах фарб моїх».
18.00 «Думки вголос».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.30 «Актуально».
19.45 «Цікаво про 
         чай та каву».
20.00 «Економічний інтерес».
20.15 «Пісня вирине з душі».
20.35 «Музей історії 
        України».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Чарівне джерело».
21.30 «Енергоманія».
22.30 «Актуально».
22.45 «Собор на крові».
23.15 «Моя Леся Українка».
TV-4
четвер, 16 січня
06.00 Т/с «Життя як життя».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя».
11.00 Дитяча година.
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Загублений світ».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Життя як життя».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Месники: 
        гра для двох». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.15 «Історичний календар».
06.25 «Мій тренер — гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».

10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Уряд на зв’язку
         з громадянами».
12.45 «У пошуках легенд».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
        «Вісті ТТБ».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Собор на крові».
14.30 Д/ф «Дорогою
            до святої гори».
15.30 «Інновації».
16.15 «Чудесний канал».
16.45 «Іноземна для дітей».
17.00 «Новини України».
17.15 «Веселе коло».
17.30 «До чистих джерел».
18.00 «Загублені у часі».
18.30 «Запоріжжя туристичне».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.30 «Актуально».
22.45 Д/ф «Кам’яні могили».
23.00 «Від Миколая до Йордану».
TV-4
П’ятниця, 17 січня
06.00 Т/с «Життя як життя».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Розкішні 
          мандрівки».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гидке каченя».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Життя як життя».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Ти зможеш».
21.40 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Дорога». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.15 «Історичний календар».
06.25 «Мій тренер —
        гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «До чистих джерел».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.15 «Азбука ремесел».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Казки Миколаївського
         зоопарку».
12.30 «Час реформ».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
       «Вісті ТТБ».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Загублені у часі».

13.45 «Новини України».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Кінопростір».
15.30 «Повір у себе».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Юні експерти».
17.00 «Новини України».
17.15 «Веселе коло».
17.30 «Ми  українські».
18.00 «Жива традиція».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.30 «Актуально».
19.45 «Садами квітне 
        Тернопілля».
20.00 «Слід».
20.20 «Азбука смаку».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни
          рятувальник».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.30 «Актуально».
22.45 «Собор на крові».
23.15 «Від Миколая 
          до Йордану».
23.55 «Музична хвиля ТТБ».
TV-4
субота, 18 січня
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Які ж ми були 
         молоді».
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 «Блага звістка» з 
          Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Нові Робінзони».
14.30 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Біляночка і Розаночка».
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Розкішні мандрівки».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.05 Тернопільська погода.
20.10 «Соло».
21.00 Співає Марта Стецько.
22.30 Хіт-парад.
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Арарат». (2).
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.15 «Історичний календар».
06.25 «Мій тренер — гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Ми  українські».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний 
          калейдоскоп».
13.00 «Слід».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Дитячий калейдоскоп».
13.45 «Новини України».
14.00 «Кінопростір».
14.30 «Колядує Тернопілля».
14.50 «Садами квітне Тернопілля».
15.00 «Театральні зустрічі».
16.00 «Скарби роду».
16.30 Д/ф “Житія святих. 
         Святитель Петро Могила”.
17.00 «Снігова королева».
18.15 «Пісні нашого краю».

18.30 «Святий вечір».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Шляхами Тараса».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.00 «Мандри».
22.20 «Азбука смаку».
22.30 «Собор на крові».
23.00 «Христос народився 
         радіє весь світ».
23.55 «Музична хвиля ТТБ».
TV-4
Неділя, 19 січня
06.00 Х/ф «Нові Робінзони».
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої 
     літургії з архікатедрального 
     собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Біляночка 
         і Розаночка».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Соло».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Рекламна кухня».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. 
          Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Один божевільний 
        день». (2).
23.45 Час-тайм.
ттБ
6.05 «Джерело духовності».
6.15 «Історичний календар».
6.25 «Мій тренер — гімнастика».
7.00 «Панорама подій».
7.30 Д/ф “Житія святих. 
       Святитель Петро Могила”.
8.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.15 «Сьогодні 
         Водохреще».
10.30 «Шляхами Тараса».
10.45 «Словами малечі
          про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Щедрує Тернопілля».
12.15 «Спортивні меридіани».
12.30 «Дитячі забави».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 «Казки Миколаївського
            зоопарку».
14.30 «Пересопниця».
15.00 «Поклик таланту».
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Театральні зустрічі».
17.30 В. Камінський. Концерт
           «Різдвяний».
18.00 «Голос коляди».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Дозвольте заколядувати».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Біля Диканьки у Пронях».
20.00 «Дзвонять дзвони».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Собор на крові».
22.55 «Музична хвиля ТТБ».
23.00 «Різдвяний 
            подарунок».

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 М/ф.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Крок до зiрок.
11.25 Караоке для дорослих.
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
       Естафета (жiнки).
13.45 Як Ваше здоров’я?
14.45 Валерiй Харчишин. 
        “Друга рiка”.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Естафета (чоловiки).
16.45 Золотий гусак.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Концертн А. Демиденка.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Музичнi привiтання.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 “Дружина”.
00.50 Смiх з доставкою
          додому.

канал “1+1”
06.15 Комедiя “Рiздвяне
              мiстечко”.
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Смакуємо”. “Дiана 
          Дорожкiна”.
10.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.30 Мелодрама 
        “Подаруй менi недiлю”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя
        “Полярний рейс”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 Трилер “Шосте
           чуття”. (2).

інтер
05.40 Т/с “Врятувати чоловiка”.
08.55 “Школа доктора
           Комаровського”.
09.25 “Орел i решка.
         Назад в СРСР”.
10.20 Х/ф “Реальний тато”.

12.15 Х/ф “Любовi цiлюща
          сила”.
14.10 Т/с “Полуничний рай”.
18.05 Т/с “Людмила”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Людмила”.
22.50 Х/ф “Нiчна фiалка”. (2).
00.45 Х/ф “Зворотний шлях”.

ICTV
05.15 Х/ф “Назад у майбутнє”.
07.05 Х/ф “Назад 
         у майбутнє-2”.
09.00 Х/ф “Назад 
        у майбутнє-3”.
11.05 Козирне життя.
11.35 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Путня країна.
19.55 Х/ф “Пристрели їх!” (2).
21.30 Х/ф “Прошивка”. (2).
23.20 Х/ф “Невiдомий”. (2).

стБ
04.20 Х/ф “Червонi вiтрила”.
05.45 “Їмо вдома”.
06.35, 10.35 “Танцюють всi!-6”.
08.50 “Все буде смачно!”
09.40 “Караоке на майданi”.
15.00 Х/ф “Вийшов їжачок
          з туману”.
19.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
20.00 Х/ф “Там, де 
          живе любов”.
21.50 Х/ф “Тобi, справжньому”.
00.45 Х/ф “Кадриль”.

Новий канал
05.10 Педан-Притула шоу.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
08.55 М/с “Том i Джерi”.
10.25 М/ф “Том i Джерi та
        Шерлок Холмс”.
11.25 М/ф “Геркулес”.
13.20 Х/ф “Люба, я 
         збiльшив дитину”.
15.15 Х/ф “Хеллбой: Герой 
            iз пекла”.
18.00 Х/ф “Смерч”.
            (2 категорiя).
20.10   Х/ф “10 000 
        рокiв до н.е.”

22.40 Х/ф “Служителi 
         закону”. (2).
01.05 Уже який день.

трк «Україна»
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “З чистого листа”.
09.00, 10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Дитина навпiл”.
14.45 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Х/ф “Дружина 
           Штiрлiца”.
22.00, 23.00 Т/с “Iнтерни”.
00.00 Comedy Woman.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.25 М/ф “Барбi i чари 
         Пегаса”.
11.00 Х/ф “Читай i ридай”.
12.40 Х/ф “Вони 
         помiнялися мiсцями”.
14.10 Т/с “Моя прекрасна
          няня”.
15.45 “КВК-2013”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.40 Х/ф “Знайомство 
          з батьками”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Братство 
      танцю”. (2).

НтН
05.45 “Правда життя”.
08.35 Т/с “Таємницi 
        слiдства-10”.
11.30 “Легенди карного 
    розшуку”. Смертники вiйни.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Сайд-степ”.
15.10 Т/с “Двоє зi скриньки”.
19.00 Т/с “Йду тебе шукати-2”.
23.15 “Жорстокий спорт”.
          Бої без правил.
00.10 Т/с “NCIS: полювання
         на вбивцю-9”. (2).

тет
06.00 М/с “Пригоди 
       капiтана Врунгеля”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.

08.30 М/с “Смiшарики. 
          Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
       вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка.
       Пустотлива сiмейка”.
10.45 М/ф “Школа 
       монстрiв. Втеча 
       з острова Черепа”.
11.45 Х/ф “Диво на 
          34-й вулицi”.
14.05 Х/ф “Снiговi пригоди
          цуценят Санти”.
16.00 Країна У.
18.00 Вiталька.
20.00 Т/с “Два батьки i два 
           сини”.
22.00 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Пiдтвердження
         смертi”. (3).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.45 Х/ф “Парасолька 
         для наречених”.
06.10 “Служу Батькiвщинi!”
06.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров’я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Весiльний переполох”.
11.25 Комедiя “Де знаходиться 
          нофелет?”
13.00 Комедiя “Випадковi 
          знайомi”.
15.10 “Ганна Нетребко. 
       “I тут виходжу я!”
16.20 “Кубок професiоналiв”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Повтори!”
22.30 Х/ф “Кохана 
      жiнка механiка Гаврилова”.
00.05 Комедiя “Розвага 
         для старичкiв”.

мега
06.00 Знищення бен Ладена.
08.00 Ворог у вашому 
          будинку.

09.40, 21.30 Людство: 
          наша iсторiя.
12.30 Невiдома 
         Пiвденна Америка.
13.30 Дивовижна Калюжка.
14.30 Неймовiрна 
        Австралiя.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Д/ф “Хвороби їжi”.
19.30 Д/ф “Холод вбивця”.
20.30 Д/ф “Мертва вода”.
00.30 Вiйна
         усерединi нас.

ртр-Планета
05.50 Х/ф “Любов за
            розкладом”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Тиждень у мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя  любов моя!
10.40 Х/ф “Здрастуйте,
          лiкарю!”
12.20 Вiстi - Москва.
12.25 До ювiлею
         кiностудiї “Мосфiльм”.
12.55 “Бiльше, нiж кохання”.
13.35 “Острови”.
14.15 “Квиток у Большой”.
15.00 Х/ф “Тiльки ти”.
16.35 “Смiятися дозволяється”.
18.00 Вiстi тижня.
19.35 Х/ф “Щасливий 
        маршрут”.
21.15 “Недiльний вечiр з 
    Володимиром Соловйовим”.
22.55 “Терем-квартет”.
         У колi друзiв.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за 
        старожитностями”.
13.00 Х/ф “Армiя одинака”.
15.00 Х/ф “Копальнi царя 
           Соломона”.
19.00 Х/ф “Некерований”.
21.00 Х/ф “Загнаний”. (2).
23.00 Х/ф “Антиснайпер”. (2).
01.20 Х/ф “Переступивши
            межу”.

тонiс
06.00 Х/ф “Серед шулiк”.
07.35, 20.15 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя 
         Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
          пульс вихiдних”.
09.00, 19.00 Слiдами 
         морських битв.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Скарб Срiбного 
         озера”.
14.00 За сiм морiв.
15.15, 0.00 “Мелодiя двох 
         сердець”.
17.00 “Україна Європа: 
        маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з 
         Оксаною Новiцькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Брюс Лi. Безсмертя
          дракона.
22.05 Х/ф “Таємниця 
         сестри”. (2).

Нтв-свiт
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.10 Рятувальники.
12.40 Д/ф “Ленiн. Червоний 
          iмператор”.
15.20 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя.
         Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова
   програма” з К. Поздняковим.
17.50 Т/с “Призначена
            нагорода”.
21.25 Т/с “Iржа”.
         “Цькування”.
23.15 “Моя Алла. Сповiдь
         її чоловiкiв”.
00.15 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “17 миттєвостей
         весни”.



П’ятниця, 10 січня 2014 року Час місцевий

ПРОДАМ
* корову, 9 років, тільна 6 

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

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

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

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

* мотоблоки нові (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.

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

* 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.

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

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

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

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

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

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

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані. 
Ціна договірна. Тел. (096) 
137-70-60.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

* автомобіль “Шевроле Авео” 
— на виплату від 995 грн./мі-
сяць. Пенсіонерам та пільгови-
кам — знижка. Тел. (097) 887-
48-36, Вероніка.

* продаються музичні ко-
лонки (електровойси), 2 шт. 
по 1000 Вт. Підсилювач “Фо-
нік”. Ціна 7500  грн. Тел. 
0971599714. Володимир.

* продається будинок у с. Бі-
ла Тернопільського району, 
10х11 м, з надвірними будівля-
ми. Всі комунікації, город, сад. 
Площа — 0,13 га. Ціна — 100 
тис. у. о. Тел. (097) 247-80-81.

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

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові пли-
ти, порохотяги, цифрову техніку 
та оргтехніку. Гарантія, достав-
ка. Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, ме-
талеві ворота, захисні ролети, 
паркет, меблі. Низькі ціни. 
Тел.: (0352) 52-42-39.

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

ПОСЛУГИ
* ТОКС “Аверс” надає кре-

дит для різних потреб. Тел. 
(0352) 52-81-38,  (067) 354-
71-48. (Св. А01 №441153).

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

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 
овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-
нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 
050-377-12-36.

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

штовний. Мирослав, тел. 097-
867-52-79.

* безкоштовні консультації 
щодо законодавства інших кра-
їн. Вул. Живова, 11, офіс 503, 
тел.: 067-254-95-06, 095-037-
80-89, 097-206-89-10.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413.

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

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

* здам в оренду відбійні мо-
лотки, бетонозмішувачі, ришту-
вання, перфоратор. Доставка. 
Тел.: (050) 967-26-00, (097) 311-

41-43.
*весільна фотозйомка,  

тел. (068) 515-86-17, (0352) 
54-39-49. Ірина.

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

* високоякісно лакуємо сто-
лярні вироби, терміново. Тел.: 
(067) 350-66-21 (Василь), (096) 
813-88-93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис облич-
чя, нарощення вій, стрази, 
боді-арт. Тел. (067) 313-58-
58.

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

* встановлення сантехніки, 
каналізації, водогону, заміна 
ванн, унітазів, плитка. Тел.: 28-
24-12, (098) 265-42-27.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Розіграш 
№752
від 05.01.2014 р.
Кульки — 69, 23, 33, 

15, 26, 29, 20, 46, 66, 
39, 08, 10, 30, 16, 71, 
57, 49, 11, 50, 14, 41, 

47, 01.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 1 гравець 

— 1 000 000 грн.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець — 

353 654 грн.
3 лінії у 3 полях — 17 гравців — 15 225 

грн.
2 лінії у 2 полях — 142 гравці — 68 

грн.
2 лінії — 269 гравців — 481 грн.
1 лінія — 65 061 гравець —  

12 грн. 
Бiлет  № 0782886 — Київське.

Розіграш
№1331
від 08.01.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3.
Виграшні номери:  

6, 8, 10, 26, 29, 44.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  1 гравець — 17 405 грн.
4 номери — 128 гравців — 

190 грн.
3 номери — 2164 гравці —  

19 грн.
2 номери — 15028 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1290
від 08.01.2014 р.
Виграшні номери:  

21, 42, 17, 37, 38, 
1.

Мегакулька — 4.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 8 гравців — 6 002 грн.
4 номери — 251 гравець —  

263 грн.
3 номери — 3 553 гравців — 

24 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець — 12 004 

грн.
4+ Мегакулька — 21 гравець — 526 

грн. 
3+Мегакулька — 525 гравців — 48 грн.

Грайте і вигравайте ●

Оголошення ●

Безпека ●

До відома 
пенсіонерів! 

Управління Пенсійного фон-
ду України в Тернопільському 
районі просить отримувачів 
пенсій своєчасно повідомляти 
органи, що призначають та ви-
плачують пенсію, про прийнят-
тя на роботу, звільнення з ро-
боти, зміни в складі сім’ї, зміни 
місця проживання та інші об-
ставини, що можуть вплинути 
на пенсійне забезпечення. 

Тел. для довідок: 
53-50-72, 53-51-54.

№ 
п/п

№№ рейсів номер 
м-ту Назва маршруту Протяж. 

м-ту (км)
Час відправл. з пунктів К-сть обор. 

рейс.
Мін. к-сть

авт.
Періодич ність 
виконанняпочат. кінцев.

1. 15-20 Тернопіль – Велика Лука (Хатки) 19 7-05 19-15 8 2 щоденно
2. 15-22/2 Тернопіль – Острів - 2 11 7-10 21-57 11 2 щоденно
3. 15-23/2 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 6-45 20-40 10 2 щоденно
4. 15-27/2 Тернопіль – Забойки - 2 14 6-00 20-55 7 2 щоденно

5. 15-32/2 Горішній Івачів (Чистилів) – Терно-
піль  18 6-30 19-20 8 2 1,2,3,4,5

6. 15-37 Тернопіль – Дубівці 
ч/з Ігровицю 28 5-30 18-15 4 2 щоденно

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати  

перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення паса-

жирів на автобусному маршруті 
загального користування прово-
дяться відповідно до Закону Украї-
ни “Про автомобільний транспорт” 
та “Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на авто-
бусному маршруті загального ко-
ристування”, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 3 грудня 2008 р. № 1081 (зі 
змінами), “Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного 
транспорту”, затверджених поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 18.02.1997 № 176 (зі змінами).

Для забезпечення належної 
якості та безпеки перевезень па-
сажирів на внутрішньообласних 
автобусних маршрутах, згідно з 
“Порядком визначення класу ком-
фортності автобусів, сфери їхнього 
використання за видами сполучень 
та режимів руху”, затвердженого 
наказом Мінтрансзв’язку України 
від 12 квітня 2007 р. № 285, на 

маршрутах протяжністю до 150 км 
допускається використання авто-
бусів категорій М2 (повна маса до 
5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). 
Клас автобусів: на приміських 
маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Перевізники зобов’язані мати 
не менше одного транспортного 
засобу, пристосованого для пере-
везення осіб з обмеженими мож-
ливостями, а також здійснювати 
пільгові перевезення пасажирів 
згідно з чинним законодавством. 
При здійсненні перевезень переві-
зник зобов’язується перевозити 
кожним рейсом три пільгові паса-
жири за власні кошти.

Документи для участі у конкурсі 
приймаються у закритому конверті 
з позначкою № 1 та конверті з по-
значкою № 2, який містить доку-
менти з інформацією про те, на 
який об’єкт конкурсу надає доку-
менти перевізник-претендент.

Документи на конкурс прийма-
ються до 28 січня 2014 року включ-
но з 9 до 17 год. за адресою:  

м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, 
філія “Тернопільавтотранссервіс” 
Українського державного підпри-
ємства з обслуговування інозем-
них та вітчизняних автотранспорт-
них засобів “Укрінтеравтосервіс”.

Увага! З питань щодо номерів 
рейсів і розкладів руху автобусів на 
маршруті, бланків документів для 
участі в конкурсі, а також за довід-
ками звертайтесь за телефонами: 
52-15-79, 52-45-90, за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, 
щоденно в робочі дні з 9 до 17 
год., філія “Тернопільавтотранс-
сервіс” Українського державного 
підприємства з обслуговування 
іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів “Укрінтеравто-
сервіс” (Робочий орган конкурсно-
го комітету) та телефоном 43-58-
74, за адресою: м. Тернопіль, май-
дан Перемоги, 1, щоденно в робо-
чі дні з 8 до 17 год. 15 хв., відділ 
розвитку інфраструктури Терно-
пільської районної державної адмі-
ністрації. 

Конкурс відбудеться 12 лютого 
2014 року о 10 год. у приміщенні 
Тернопільської районної державної 
адміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу 
внутрішньорайонного приміського 
автобусного маршруту складає  
1241 грн.

Реквізити для перерахування 
коштів: філія “Тернопільавтотранс-
сервіс” Українського державного 
підприємства з обслуговування 
іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів “Укрінтеравто-
сервіс”: код 38916338, ПАТ АКБ 
“Львів”, р/р 2600459804, МФО 
325268.

Начальник відділу розвитку 
інфраструктури Тернопільської  

райдержадміністрації  
Б. М. САБАТЮК.

Директор філії 
“Тернопільавтотранссервіс” 

Українського ДП 
“Укрінтеравтосервіс”  

І. М. МОГИЛЮК.

Євген ГЛАДЧУК,  
інспектор дозвільної системи 

сектору охорони громадського 
порядку Тернопільського 
райвідділу УМВС України  
в Тернопільській області, 

старший лейтенант міліції.

Одними з найяскравіших атри-
бутів новорічних свят є феєрвер-
ки, петарди, бенгальські вогники. 
Однак, варто пам’ятати, що піро-
технічна продукція – не іграшка. 
Без дотримання відповідних пра-

вил можна пошкодити не лише 
майно, а й втратити здоров’я.

Щоб уникнути нещасних випад-
ків, необхідно купувати лише сер-
тифіковану піротехніку. До кожно-
го піротехнічного засобу у продав-
ця обов’язково має бути інструк-
ція, а на продукції зазначена дата 
виготовлення і термін придатнос-
ті. Без відповідних даних піротех-
нічний виріб вважається контра-
фактним, а його реалізація і вико-
ристання заборонені. Також кате-
горично заборонено продавати 

будь-які піротехнічні засоби осо-
бам до 18 років. Не можна вико-
ристовувати піротехнічні засоби в 
період з 22 години ночі до 8 годи-
ни ранку, за винятком днів святку-
вання Нового року в ніч з 31 груд-
ня на 1 січня.

Відповідальність за порушення 
порядку виробництва, зберігання 
перевезення, торгівлі та викорис-
тання піротехнічних засобів пе-
редбачена статтею 195-6 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення. Санкція статті пе-

редбачає накладання штрафу в 
розмірі від 595 до 1700 гривень з 
конфіскацією предметів торгівлі. 
Під час новорічних свят міліція 
спрямує особливу увагу на вияв-
лення таких фактів, винні відпові-
датимуть у межах чинного законо-
давства України.

Співробітники міліції зверта-
ються до реалізаторів і громадян, 
які бажають придбати піротехніку 
у новорічні свята: відповідально 
ставтеся до вимог законодавства 
та правил техніки безпеки.

Новорічна піротехніка –  
ризиковане задоволення
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Кулінарні секрети ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка ІІ курсу відділення 

“Журналістика”  
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

З-поміж зимових свят, ма-
буть, найвеселішим та най-
більш очікуваним було і за-
лишається свято Андрія. 
Саме на Андрія, за україн-
ським звичаєм,  молодь 
збиралася на вечорниці, 
під час яких ворожили і 
влаштовували забави. 

Хлопці в цей час мали право 
бешкетувати і їм вибачали усі 
витівки. У тих дівчат, що на ви-
данні, могли зняти хвіртку чи 
ворота із завіс, розібрати пар-
кан, поцупити віз, плуг, закину-
ти їх на хлів, або ж віднести на 
інший край села.

13 грудня у 6 класі Лозівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. відбулися Андріїв-
ські вечорниці. Ведучі свята 
Павло Забурський, Віталій Крет 

і Стас Іщук звернулись до при-
сутніх з вітальними словами, 
розповіли присутнім історію 
свята, наголосили на необхід-
ності збереження народних тра-
дицій, звичаїв та обрядів. При-
ймали гостей на вечорницях 
Господиня — Ліля Лучанко та її 
вправна Донька — Женя Дзен-
зель. 

Як годиться, першими до 
оселі завітали дівчата, співаючи 
пісні. Очікуючи парубків, дівчата 
почали ворожити. Головне, що 
хотіли в той день знати дівчата, 
звісно ж, коли вони вийдуть за-
між. І ворожінь для цього було 
безліч. Щоб дізнатися ім’я сво-
го судженого, ворожили на воді 
зі свічкою. Ворожили й за допо-
могою нитки: кожна дівчина 
брала по нитці однакової до-
вжини і підпалювала її. Чия нит-
ка згорить першою, та й заміж 
першою вийде. А ось якщо нит-
ка одразу гасне або ж згорає не 
до кінця — це недобрий знак. 

Ворожили також на чоботах: від 
стіни до порога дівчина пере-
ставляла свій чобіт і промовля-
ла “Молодець, удівець, буду ді-
вувати”. Який варіант застане 
на порозі, те й чекає дівчину 
найближчого року. З гучними та 
веселими піснями на вечорниці 
завітали й парубки, які прине-
сли неабияку радість дівчатам. 

Андріївські вечорниці — ціка-
вий і колоритний обряд, який 
супроводжується жартами і ко-
лядками. Саме така атмосфера 
панувала під час святкового 
дійства. Забавляли гостей на 
вечорницях і співали для них 
колядки Юля Бучок, Станіслав 
Іщук, Наталя Миц, Юля Лемега, 
Софія Бучок, Павло Забурський, 
Лілія Лучанко, Віталік Крет і Же-
ня Дзендзель.

Звісно, ворожіння на Андрія 
багато хто не сприймає надто 
серйозно, ворожать, радше, за-
для забави. Проте, можливо, в 
когось таки бажання збудуться.

Андріївські вечорниці

Учасники Андріївських вечорниць  
у НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ”.

Тісто: 5 яєць, 5 ст. ложок ме-
ду, 270 г цукру, 320 г борошна, 
30 г какао, 1 ч. ложка розпушу-
вача, дрібка солі, вершкове мас-
ло — для змащування форми.

Крем: 700 г сметани, 300 г 
цукру-пудри, 150 г чорносли-
ву.

Помадка: 100 г шоколаду, 2 
ст. ложки масла, 3 ст. ложки 
цукру-пудри, 1 ст. ложка какао, 
3 ст. ложки води.

Борошно просіяти в миску з 
какао-порошком, розпушува-
чем і дрібкою солі. Яйця збити 
з цукром на пишну масу. Дода-
ти мед. Продовжуючи збивати, 
всипати борошно і змішати до 

однорідності. Тісто вийде як на 
оладки. Спекти корж. Висти-
глий бісквіт розрізати на кілька 
коржів.

Сметану змішати з цукром-
пудрою. Чорнослив замочити в 
окропі на 5 хв., нарізати неве-
ликими шматочками. Змастити 
коржі кремом, рівномірно роз-
класти чорнослив.

Для помадки всі інгредієнти 
в мисці поставити на водяну 
баню до розтоплення шоколаду 
(або в мікрохвильовку на 1 хв.). 
Перемішати і покрити торт.

Поставити торт у холодиль-
ник на кілька годин для просо-
чування коржів.

Шоколадний 
медівник з чорносливом

Побутові хитрощі ●

Нашатирний спирт — най-
відоміший очищувач срі-
бла, яким можна користу-
ватися в домашніх умовах. 
Срібло можна очистити до-
сить швидко і легко. Голо-
вне, що такий метод не 
шкідливий для прикрас.

Слід пам’ятати, що коли сріб-
ний виріб з коштовними каме-
нями, то нашатирний спирт по-
трібно використовувати обе-
режно (не більше 5 крапель на 
склянку води). Для чищення ви-
робу з перлами нашатирний 

спирт використовувати не вар-
то, бо під впливом аміаку пер-
лини можуть потемніти.

Приготуйте водний розчин 
нашатирного спирту в пропорції 
1:10 (наприклад, 1 столова лож-
ка спирту на 10 столових ложок 
води). Занурте в отриманий 
розчин нашатирю срібло на 15-
30 хвилин (залежно від ступеня 
забрудненості поверхні виро-
бу). Щоб розчин був сильнішим, 
у нього можна додати трохи ми-
ла і перекису водню. Потім про-
тріть прикрасу ворсистою ган-
чіркою.

Чистимо  
срібні прикраси

Мода ●

Зимові тенденції модних 
жіночих шапок-2013-2014 
настільки різноманітні, що 
одразу змусять вас змінити 
своє ставлення до головних 
уборів. Модні шапки дозво-
лять не тільки тримати голо-
ву в теплі протягом холод-
них місяців, а й додадуть 
вишуканого відтінку будь-
якому вбранню. Чим більше 
варіацій шапок ви маєте у 
своєму гардеробі, тим кра-
ще, оскільки кожен образ 
вимагає певних типів голо-
вних уборів. Новий сезон 
приносить із собою диво-
вижні капелюхи, берети, ху-
тряні та трикотажні шапки, 
чалми, кепки... Якщо вам не 
вистачає стильних ідей, 
нижче ви можете ознайоми-
тися з найгарячішими тен-
денціями модних жіночих 
шапок, які допоможуть вам 
виглядати стильно і модно 
протягом усього холодного се-
зону.

Хутряні шапки. У новому се-
зоні вони займають найвищу по-
зицію в моді. Пухнасті хутряні 
шапки виглядають розкішно та 
елегантно, вони миттєво при-
вертають до себе увагу. Оскіль-
ки інші модні аксесуари та юве-
лірні вироби часто губляться в 
поєднанні з хутряними шапками, 
модельєри рекомендують носи-
ти з ними прикраси значних 
форм і виразних дизайнів, на-
приклад, сережки та намиста у 
візантійському стилі.

В’язані шапки. Це шапки з 

нашого дитинства. Вони є у різ-
них стилях, починаючи від тра-
диційних ретро-шапок чи 
в’язаних шапочок з помпонами в 
стилі ґранж і закінчуючи бунтар-
ськими в’язаними шапками. 
В’язані шапки додадуть роман-
тики і чуттєвості образу, що до-
зволить виглядати їхній власниці 
трохи молодшою або створити 
невимушений стиль.

Берети. Берети, безумовно, 
не є ідеальним головним убором 
для холодної пори року, але їх 
основна функція — додати есте-
тики та вишуканості. Нові тен-
денції сезону зима-2013-2014 
пропонують невеликі кокетливі 

берети, які виглядають особли-
во ефектно, якщо носити їх на 
один бік. Зберігаючи форму і 
текстуру строгих беретів, модні 
дизайнери віддають перевагу 
різноманітності розмірів, кольо-
рів та принтів беретів. Особли-
вою популярністю в прийдеш-
ньому сезоні будуть користува-
тися берети з леопардовим 
принтом.

Кепки. Вже не перший сезон 
жіночі кепки вважаються супер-
модним аксесуаром. Хоча спо-
чатку кепки були суто чоловічим 
головним убором. Як правило, 
жіночі кепки мають більш спор-
тивний характер. У цьому сезоні 
вони виглядають по-особливому 
жіночно і вишукано.

Тюрбан. Східна тема є одні-
єю з основних у цьому сезоні. 
Жіночі шапки, що нагадують го-
ловні убори фараонів, дуже ак-
туальні, до них належать шапка-
тюрбан і шапка-чалма. Такі шап-
ки, натхненні культурою Сходу, 
додадуть нотки загадковості ва-
шому образу.

Капори. Сучасні шапки-
капори представляють собою гі-
брид шарфа і шапки, їх різнови-
дами є шапки-капюшони і 
шапки-башлики. Цей стиль жіно-
чих шапок, мабуть, один з кра-
щих для захисту від сильного 
холоду.

Хустки. Модельєри цього зи-
мового сезону внесли до списку 
модних тенденцій тему бабуси-
них хусток, які виглядають не-
ймовірно жіночно та елегантно в 
сучасному виконанні.

Жіночі головні убори:  
чим більше варіацій, тим краще

Цікаво ●

Чарівний і знайомий з ди-
тинства запах новорічної 
ялинки приносить щороку в 
дім очікування дива. Які но-
ворічні свята без ялинки?

Звичай прикрашати ялинку 
прийшов із Німеччини і швидко 
поширився у Франції та Англії. 
Ялинкова мода тих часів була 
виключно їстівною. На Різдво і 
новорічні свята ялинку прикра-
шали яблуками, вафлями, шма-
точками цукру, яєчною шкара-
лупою, горіхами, морквою і на-
віть картоплею. Восени відби-
рали найкращі яблука і дбайли-
во зберігали до новорічних 
свят.

Кулі на ялинках з’явилися ли-
ше в XIX столітті. За легендою, 
у неврожайний для яблук 1848 
рік у Тюрінгії склодуви, щоб ви-
готовити тимчасову заміну яблу-
кам, створили кульки зі скла і 
прикрасили їх блискітками. Во-
ни мали такий успіх, що їх ви-
робництво стало масовим і ко-
мерційно вигідним.

До Росії ялинка прийшла в 
1817 році за царювання Миколи 
І. І допомогла у цьому імпера-
триця Олександра, яка носталь-
гувала за рідною Пруссією. За її 
наказом перед різдвяними уро-
чистостями Зимовий палац при-
красили ялиновими гілками.

У Радянському Союзі святку-
вання Різдва в 1920-ті роки бу-

ло заборонено. В опалу потра-
пили і ялинки, і святий Мико-
лай. Однак у 30-ті роки ХХ ст. 
ялинку знову реабілітували. Во-
на стала вже символом не різд-
вяних, а новорічних свят. Золо-
ту Віфлеємську зірку замінили 
червоною кремлівською. У 1947 
році 1 січня оголосили неробо-
чим днем, відтоді новорічні свя-
та стали одними з найулюблені-
ших.

Однак не в усіх країнах ново-
річний сценарій передбачає са-
ме ялинку. Це можуть бути й ін-
ші рослини. У в’єтнамців у ново-
річну ніч дарують друзям гілочку 
напіврозпущеного персикового 
дерева. На Кубі ялину заміню-
ють пальмами або пініями.

У Нікарагуа на новорічні свя-
та житло прикрашають гілками 
кавового дерева з червоними 
плодами. У Японії на Новий рік 
біля входу в дім ставлять ікеба-
ну, що складається з гілок со-
сни, троянди, листя бамбука, 
квітів сливи або японського 
абрикоса — рослин, що виража-
ють побажання вічної молодості 
і довгого життя.

У Судані талісманом щастя і 
неодмінним атрибутом новоріч-
ного сценарію є зелений горіх. 
У скандинавських країнах голо-
вним героєм новорічних свят є 
омела. Її гілочки покривають 
червоною та срібною фарбою і 
прикрашають стрічками.

Коли почали 
прикрашати ялинку?
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Ранок. Сніданок. За столом чоловік і 
жінка. Він:

— Зроби мені бутерброд з маслом та 
ікрою.

Вона акуратно намащує все на хліб. 
Він з’їдає. Він:

— Зроби ще!
Вона:
— Не буду. Це була демонстраційна 

версія дбайливої жінки. Ліцензійну вер-
сію ти зможеш придбати тільки після 
реєстрації шлюбу.

Я з тих людей, котрі качають прес  
сміхом..

Бабуся виховує онука:
— Андрійку, коли чхаєш, прикривай 

рот долонею.
— Не хвилюйся, бабусю, у мене не 

вилетять зуби, як у тебе минулого разу.

Дівчина каже своєму хлопцеві: 
— Зустрічаємося о 7 вечора на тому ж 

місці. І якщо хтось із нас спізниться... 
Хлопець: 
— То я зачекаю!

Маленька дівчинка у гостях:
— Тітко Розо, як добре, що ви приїха-

ли на Новий рік. Тепер у нас буде повне 
щастя.

— Чому ти так вирішила?
— Тому що тато, коли дізнався, що ви 

до нас ідете, сказав: “Тільки її нам для 
повного щастя і бракувало!..”

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №53 

від 27 грудня 2013 року.

Стефанія РОМАНИШИН, 
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

У часі церковного року, 
крім свят на честь Хрис-
та та Богородиці, кожен 
день присвячений кіль-
ком святим або одному. 
Поміж різними святами 
особливої уваги заслуго-
вує свято Миколая, яке 
відзначаємо 19 грудня. 
Ще донедавна рідко в 
якій з українських хат не 
було ікони святого  
Миколая. Його шанували 
і шанують за велике ми-
лосердя і любов до 
ближнього.

Напередодні свята Мико-
лая діти пишуть до нього лис-
ти зі своїми побажаннями, 
кладуть за вікно і моляться до 
нього, просячи передусім 
здоров’я собі та батькам.  
У переддень свята згадують 
всі свої добрі і злі вчинки, зва-
жують, чого більше. Чемні ді-
точки обов’язково знайдуть 
під подушкою подарунок, а не-
слухняні – прутик. Ця різочка є 
своєрідним попередженням 
дитині, що час задуматися над своєю  
поведінкою і виправитися.

В Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ст. вже традиційно 
щороку готують ранок до свята Миколая. 
Учні 1-2 класів під керівництвом класоводів 

і вчителя музики Оксани Федорівни Горба-
тюк вивчили до свята Миколая вірші, пісні, 
молитви, щоб показати Чудотворцю, що 
вони дійсно гідні подарунків, бо є хороши-
ми учнями і добрими дітьми. На святі про-
звучали пісні “Свято Миколая”, “Вже над-

ходить ніч чарівна”, “Любий отче Миколаю”, 
“Пісня про Святого Миколая”, “Я нечемним 
був у школі”, “Чудотворець Миколай”, “Ой, 
хто, хто Миколая любить”, “Молитва до Ми-
колая” та інші, в яких діти прославляли Свя-
того Миколая.

“Святий Миколаю, прийди до нас з раю”

Учні 1-2 класів Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. та маленькі дітки —  
мешканці с. Ігровиця, які завітали на свято Миколая.
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Шкільний меридіан ● Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Для всіх хлоп’яток і дівчаток 
зима – найбільш казкова 
пора року. Вона дарує без-
ліч веселих розваг: тут тобі 
і “Формула-1” на санчатах, і 
подорожі на лижах, і швид-
кісні ковзани, “сніжкові ба-
талії”. Дівчатка ліплять сні-
говиків, а хлопці знаходять 
чудову зимову альтернати-
ву футболу – хокей. 

Поринути в зимову казку 18 
грудня, напередодні Дня Святого 
Миколая, мали змогу учні Смико-
вецької загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів. Новорічну казку для 
дітей організували учителі почат-
кових класів Зоряна Гуменна, 
Уляна Киселиця, вчителька музи-
ки Наталя Грицан і вчителька ан-
глійської мови Світлана Мотика. 
В казкових персонажів перевті-
лилися учні школи Артем Дацик, 
Вероніка Крайник, Дмитро Лича-
тин, Юлія Петльована, Олеся 
Цвенцишин, Віталій Яремчук, 
Мар’яна Цимбалюк, Христина 
Чубко, Назар Деркевич, Михайло 
Дуда, Станіслав Кульчицький, 
Евеліна Даровенко, Юлія Жук, 
Мар’яна Зіньковська, Михайло 
Яремчук, Олександр Марчук, 
Христина Ковтун, Анна Буката, 
Мар’яна Соя, Карина Помазан-
ська, Катерина Дідух, Анна Бог-
дан, Іван Помазанський, Олена 
Цвенцишин, Христина Чорномаз. 

Зима із Заметіллю мандрують 

лісом, малюючи казкові зимові 
пейзажі, а Сніжинки, наче пір’їнки, 
радісно кружляють у хороводі. Лі-
сові мешканці – Зайчики, Лисич-
ка, Мишка, Вовчик, Ведмедик, 
Сороки, Дятел, Білочка та Їжачок 
– радіють приходу зими, першо-
му снігу, милуються красою при-
роди, танцюють, співають. Звіря-
та втішені тим, що незабаром у 
лісі відбудеться новорічне свято, 
коли можна буде відпочити, під-
вести підсумки року, що минає. 
Вони зустрічають Новий Рік, який 
бажає всім любові і тепла, добра 
в сім’ї і затишку в оселі. 

З’являється Ангел із Зірочкою, 
провіщаючи наближення Різдва 
Христового. Родзинкою свята 
стала лялькова вистава у вико-
нанні дітей – інсценізація англо-
мовного варіанту української на-
родної казки “Рукавичка” під ке-
рівництвом учительки англійської 
мови Світлани Мотики, яка влас-
норуч виготовила іграшки і напи-
сала сценарій. Роль Казкарки ви-
конала дочка Світлани Іванівни 
Зоряна. Після завершення заходу 
директор Смиковецької школи 
Ігор Матвіїшин передав усім дітям 
подарунки від святого Миколая.

Новорічна казка у Смиківцях

Учасники новорічної казки з вчителькою початкових класів Зоряною Гуменною, вчителькою 
музики Наталею Грицан, вчителем трудового навчання Михайлом Ціцьким, вчителькою  

англійської мови Світланою Мотикою, директором школи Ігорем Матвіїшиним.  

Тріо новорічних зайчиків: Віталій Яремчук,  
Артем Дацик і Станіслав Кульчицький.

Учасники англомовної вистави “Рукавичка”.

Щиро вітаємо з  
35-літтям вчителя 
української  мови і лі-
тератури НВК “Дома-
морицька ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ” Іванну 
Іванівну ЧЕРНЕЦЬКУ.

35 – це зовсім небагато,

Це чудове і радісне свято.

Тож бажаємо щасливої долі,

Неба синього, квітів у полі,

Здоров’я, любові, краси,

Пісень солов’їних, живої роси,

Зустрічати за світанком світанок,

Бо 35 – це лиш життя Твого ранок!

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”.

У цю зимову світлу днину  
Ольгу Михайлівну НОСКО,  
Валерія Васильовича ДЕМЧАКА 
з днем народження вітає вся 
БТТШівська  родина.

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 бажаємо

І хай Вам Бог допомагає.

З повагою — колектив 
Великоглибочецького БТТШ.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу терапевтичним підроз-
ділом поліклініки ТРТМО  
Світлану Володимирівну  
БЕРЕЗУ, завідуючу ШМД Ганну 
Богданівну ПЕЛЕШОК, завідую-
чу дитячою консультацією Ганну 
Федорівну  ПИНДУС, завідуючо-
го відділу профілактики Георгія 
Ілліча СЕРДЮКА.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікарів-лаборантів ТРТМО Марію 
Володимирівну МЕЛЬНИК,  
Наталію Петрівну ВАСИЛЮК, 
лікаря-терапевта Олену Олексан-
дрівну РЕВЯКІНУ, лікаря-
анестезіолога Олега Богданови-
ча ГОЛОЮХУ, лікаря-педіатра  
Лесю Іванівну ДОБРОВОЛЬ-
СЬКУ, акушера-гінеколога Ірину 
Юріївну КРАВЕЦЬ, ортопеда-
травматолога Олександра Вікто-
ровича СТЕЛЬМАХА, лікаря-
стоматолога Наталію Олексіївну 
ТАРАНЕНКО , лікаря-
невропатолога Ірину Михайлівну 
ХОМ’ЯК.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження бібліотекаря Стефанію 
Володимирівну ПЕТРИШИН.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
шеф-кухаря Тетяну Йосипівну 
ЩЕРБИК.

Хай сонце Вам щиро сміється,

Хай все у житті удається,

Хай щастя завжди Вас знаходить,

Здоров’я і радість у хату приходять.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів Марію Володимирівну 
ЮРІЙЧИН.

Прийміть у цей день вітання найкращі,

Бажаємо миру, здоров’я і щастя,

Щоб лихо й хвороби Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

Вітаємо з днем народження 
медсестру стоматологічного відді-
лу ТРТМО Ірину Олександрівну 
ГОРІШНУ, медсестру поліклініки 
Наталію Ігорівну КРИСУ, медсес-
тер стаціонару Галину Миколаїв-
ну ЛЕМЕЩАК, Марію Станісла-
вівну ПАСЛАВСЬКУ, молодших 
медичних сестер Стефанію Васи-
лівну КОНЕНКО, Надію Вікторів-
ну ДУЛІБАН, Марію Зіновіївну 
ЗАДОРОЖНУ, Ірину Ярославівну 
МАРИЩАК, Марію Романівну 
ПАРІЙ, Ганну Богданівну РОМА-
НІВ, Галину Павлівну СКОЧЕ-
ЛЯС, Надію Вікторівну СТАРКО, 
Тетяну Петрівну ТОРОНЧУК.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу ФАПом с. Стегниківці  
Марію Степанівну КОРОЛЮК, 
фельдшера-лаборанта ТРТМО  
Марію Василівну ЧАБАН,  
інструктора з лікувальної фіз-
культури Романа Ігоровича 
СТЕЦЬКА, медичних реєстрато-
рів Надію Степанівну РУСЕН-
КО, Марію Володимирівну 
ОЛЕКСЮК, Любов Олегівну 
КАНЮГУ, кухаря Софію Васи-
лівну БІЛОУС, працівницю кухні 
Лесю Іванівну ІВАШКО, водія 
Юрія Петровича РУДИКА, під-
собного працівника Ярослава 
Васильовича БАЛАБАНА.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
45-річчям заступника директора з 
навчально-виховної роботи  
Василя Івановича ФАНДАЛЮКА.

Життя Вам щедрого, як колос

 в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження лаборанта 
школи Наталію Ярославівну  
ЛИХОЛАТ.

Хай радість вікує у Вашому домі

І ліку не буде щасливим рокам,

Міцного здоров’я, удачі в усьому

Ми щиро сьогодні бажаємо Вам.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження Тостолузького сільсько-
го голову Юрія Любомировича 
ПРИСЯЖНОГО.

Хай радість панує у Вашій світлиці,

Хай золотом сяє колосся пшениці,

Хай доля дарує Вам щирі хвилини

У дружньому колі та в колі родини.

Щоб Ви були веселі і багаті,

Хай доля щедрим рястом розквіта,

Хай мир і злагода будуть у Вашій хаті

На довгий вік, на многії літа.

З повагою —  колектив 
Тостолузької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро і сердечно вітаємо  
з днем народження Наталію 
Іванівну КАПЕЦЬ із Лозови.

Прийміть найкращі наші привітання —

Яскравих квітів незабутній цвіт,

Нехай це добре, щире привітання

Звучить для Вас ще цілу сотню літ.

Хай сміється доля ніжно, малиново,

Хай життя проходить в радості й любові,

Хай буде здоров’я, як вода з криниці,

Не згаса усмішка на Вашому обличчі.

З повагою — колектив 
Тернопільської обласної 

дитячої лікарні.


