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приватизація земельних ділянок; переоформлення прав власності при 
переході прав на земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод; 
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просп. С. Бандери, 34-А, 2  

(біля Центрального стадіону)
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вул. М. Кривоноса, 10, 4 поверх
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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Україна колядує

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

П
еріод різдвяних свят 
– час особливий, 
коли і природа, і 
люди славлять наро-

дження Спасителя. Різдвяні 
свята пройняті невидимою 
урочистою магією піднесе-
ного настрою, привітань, 
родинних зустрічей і взаєм-
них побажань щастя, 
здоров’я, добра та сімейно-
го затишку. 

Люди вірять, що перші дні но-
вого року є особливими, що са-
ме в ці дні все задумане має 
здатність збуватися. Пам’ятаючи 
про власні давні звичаї, українці 
з гучним сміхом, у супроводі ве-
селих дзвіночків ходять від хати 
до хати, щоб звеселити господа-
рів та їхні родини вертепною ви-
ставою, заспівати світлих коля-
док, бажаючи якнайбільше га-
раздів. 

11 січня в Тернопільському 

районному будинку культури вже 
традиційно відбувся районний 
конкурс-огляд вертепів “Нова 
радість стала-2014”, який щоріч-
но організовується відділом куль-
тури Тернопільської райдержад-
міністрації з метою збереження 
та примноження давніх україн-
ських різдвяних і новорічних тра-
дицій.

Цього року участь у конкурсі 
взяли 12 колективів, які подару-
вали всім присутнім щедру й 
дзвінку коляду, а також презен-
тували оригінальні різдвяні вер-
тепи. Дитячий зразковий 
фольклорно-обрядовий ан-
самбль “Ходаки” (с. Малий Хо-
дачків) і дитячий фольклорно-
обрядовий гурт “Романівський 
обертас” (с. Романівка) під ке-
рівництвом заслуженого праців-
ника культури України Михайла 
Полюги, які виступили в якості 
спеціальних гостей свята, поста-
вили на сцені РБК яскраву, дещо 
бурлескну вертепну виставу, 
давши стартовий свисток черго-
вому етапу конкурсу зимово-

обрядового фольклору. 
З привітальним словом до 

учасників конкурсу виступили за-
ступник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Неля Сар-
жевська та начальник відділу 
культури Тернопільської РДА Ан-
дрій Галайко. Після цього ведуча 
заходу, методист Тернопільсько-
го районного будинку культури 
Наталя Порада запросила на 
сцену учасників конкурсу. Кожен 
із вертепів мав змогу показати 
себе і перейняти досвід інших. 

Наприкінці виступів автори-
тетне журі визначило з-поміж 
конкурсантів найкращих. Третю 
сходинку поділили між собою 
вертепи клубів Великих Гаїв (ху-
дожній керівник Микола Гуль) і 
Ступок (керівник Галина Іван-
ська). Великогаївчани – бойовий 
хлопчачий колектив – хвацько, 
по-козацьки динамічно потішили 
присутніх на конкурсі яскравою 
вертепною виставою, органічно 
поєднавши побутово-пародійні 
сценки з народного життя і єван-
гельські сюжетні мотиви. Ступ-

ківчани ж майстерно відтворили 
на сцені історію народження Ісу-
са Христа, запаливши серця гля-
дачів гарячим сяйвом Вифлеєм-
ської зірки. “Срібні” нагороди 
дісталися вертепним колективам 
клубів Курників (керівник Марія 
Миц) і Забойок (керівник Алла 
Балакунець), які своїми теплими 
виступами нагадали, що Різдво 
– свято, насамперед, родинне. 
Тріумфатором конкурсу став 
вертеп будинку культури села 
Чернелів-Руський (художній ке-
рівник Тарас Сотула), який у 
2012 році також отримав лаври 
переможця. Саме цьому колек-
тиву вдалося відтворити на сцені 
дух українського народного Різд-
ва, пройнявши кожного із при-
сутніх у залі світлом коляди.  
Тепер вони представлятимуть 
Тернопільський район на облас-
ному конкурсі вертепів “Нова ра-
дість стала-2014”, який відбу-
деться 19 січня на Театральному 
майдані міста Тернополя.

Продовження на 16 стор.

Переможець районного конкурсу-огляду вертепів “Нова радість стала-2014” – вертеп 
будинку культури с. Чернелів-Руський із художнім керівником Тарасом Сотулою, 

директором БК с. Чернелів-Руський Людмилою Митою, Чернелево-Руським  
сільським головою Михайлом Дручком, заступником голови Тернопільської РДА 

Нелею Саржевською, начальником відділу культури ТРДА Андрієм Галайком  
і директором Тернопільського районного будинку культури Романом Сушком.

    3 стор.

“Герої  
спортивного року 
Тернопільщини — 

2013”.

    7 стор.

   8-9 стор.

    4 стор.

Олександр 
Романцов:  

“Кожній  
дитині потрібна 

родина”.

Календар Української 
Греко-Католицької 

Церкви на 2014 рік.  
У номері газети 

31.01.2014 р. буде 
церковний календар 

на 2014 рік 
Української 

Православної Церкви.

“Марійська 
дружина”  

у Баворові — 
осередок  

духовності.

16 січня парламент України, •	
незважаючи на заблоковану 
опозицією трибуну, ухвалив у 
першому читанні і відразу в ці-
лому Закон України “Про дер-
жавний бюджет України на 2014 
рік”. Законопроект підтримали 
249 парламентаріїв при необ-
хідному мінімумі 226 голосів. 
Прийняття бюджету проходило 
без обговорення. За словами 
першого заступника спікера 
Верховної Ради Ігоря Калєтніка, 
це було пов’язане з тим, що 
опозиція заблокувала трибуну 
Верховної Ради, що унеможли-
вило обговорення. Згідно з до-

кументом, доходи держскарб-
ниці цьогоріч становитимуть 395 
млрд. гривень, що на 2,9 мі-
льярда більше, ніж 2013 року. 
Витрати – 460 млрд. гривень, 
що на 12,9 млрд. перевищує 
минулорічний показник. Дефі-
цит державного кошторису за-
планований на рівні 70 мільяр-
дів гривень. Зростання ВВП в 
2014 році передбачається на 
рівні 3%, інфляція –  4,3%. Відо-
мо, що Кабінет Міністрів пропо-
нує Верховній Раді збільшити з 
липня 2014 року прожитковий 
мінімум на 2,56%, або на 31 
гривню, до 1207 гривень. 
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

13 січня правоохоронці і пра-
цівники територіального цен-
тру соціального обслугову-
вання (надання соціальних 
послуг) Тернопільського ра-
йону завітали до оселі жи-
тельки с. Довжанка Ганни  
Білан, яка на схилі віку зали-
шилися на самоті. Для одино-
кої людини будь-який гість в 
оселі — вже велика подія. А 
для сільського пенсіонера 
вже й нічого говорити.

Як зазначив заступник началь-
ника Тернопільського районного 
відділу міліції-начальник міліції гро-
мадської безпеки Богдан Бігун, 
спільні із соціальними працівника-
ми візити правоохоронців до оди-
ноких осіб похилого віку необхідні, 
аби в першу чергу захистити їх від 
злочинців. Не секрет, що у тенета 
шахраїв часто потрапляє саме ця 
категорія громадян, оскільки про-
йдисвіти видають себе за соціаль-
них працівників або ж міліціонерів, 
а тому без проблем входять до них 
у довіру. “Через доброту та дові-
рливість літні люди найменш захи-
щені від злочинних посягань, — 
сказав Богдан Васильович. — Ми 
попереджуємо їх, аби не пускали 
до своїх осель незнайомих осіб, не 
довіряли будь-кому особисті доку-
менти, адже це перший крок для 
дій шахраїв. Також ознайомлюємо 
з координатами, за якими можна 
звернутися по допомогу”. 

До будинку Ганни Данилівни нас 
провела соціальний робітник  
с. Довжанка Марія Долішна, яка 
вже 16 років опікується одинокою 
односельчанкою. “Недавно пані 
Ганна перенесла складну операцію 
очей, тож нині потребує особливої 
турботи, — розповіла нашому ко-
респонденту Марія Степанівна. — 
Оскільки з будинку жінка практично 
не виходить, приношу їй воду, ку-
пую продукти, оплачую комунальні 
послуги. Та найважливіше для неї 
— щире спілкування”. Крім усього, 
що належить виконувати соціаль-
ним робітникам відповідно до по-
садових обов’язків, треба мати під-

хід до кожного. 
“Скільки людей 
– стільки й ха-
рактерів, — за-
значила Марія 
Долішна. — Наші 
підопічні — люди 
немічні й свою 
старість пере-
живають по-
різному. Але від 
нас завжди че-
кають розуміння, 
співчуття, допо-
моги”.

Як каже сама 
пані Ганна, істо-
рія її життя вар-
тує цілої книги. 
Вік довгий, а ма-
ло доброго ба-
чила. Народила-
ся вона у поль-
ському селі Бліх-
нарка 4 червня 
1927 року. Рано 
залишилася без 
мами. 1946 року 
їх з татом пере-
селили в Украї-
ну. Того ж року у 
Довжанці ви-
йшла заміж. Зго-
дом у молодого 
подружжя наро-
дилася донька. 
На жаль, чоловік 
рано пішов з 
життя. Давно по-
ховала єдину вті-
ху – дочку. Все життя працювала в 
депо у Тернополі. На старість  
86-літня пані Ганна залишилася са-
ма в охайному будинку, який, наче 
весна, цвіте її вишивками. Теплими 
словами говорила Ганна Білан про 
соціального робітника Довжанки, 
добру подругу Марію Долішну. 
“Марія Степанівна завжди цікавить-
ся, як здоров’я, поспівчуває, за-
спокоїть, щось розповість – і лег-
шими стають дні”. 

Завідуюча відділенням соціаль-
ної допомоги вдома Тернопільсько-
го районного територіального цен-
тру соціального обслуговування, 
надання соціальних послуг Тетяна 
Сеник зазначила, що у Довжанці є 
18 осіб похилого віку, які перебува-

ють під супроводом соціального 
робітника Марії Долішної.

Того дня заступник начальника 
Тернопільського районного відділу 
міліції-начальник міліції громадської 
безпеки Богдан Бігун, дільничний 
інспектор міліції Тернопільського РВ 
УМВС України, лейтенант міліції  
Євгенія Іваськів, старший інспектор 
по роботі з населенням та громад-
ськими формуваннями СДІМ Терно-
пільського РВ УМВС, капітан міліції 
Зоряна Фелик та завідуюча відді-
ленням соціальної допомоги вдома 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Тернопільського району 
Тетяна Сеник вручили Ганні Білан 
пакет продуктів харчування.

Коли найважливіше — 
спілкування

Того дня до жительки с. Довжанка Ганни Білан завітали (зліва направо) соціальний робітник  
с. Довжанка Марія Долішна, заступник начальника Тернопільського районного відділу  
міліції-начальник міліції громадської безпеки Богдан Бігун, дільничний інспектор міліції  

Тернопільського РВ УМВС України, лейтенант міліції Євгенія Іваськів, старший інспектор по роботі 
з населенням та громадськими формуваннями СДІМ Тернопільського РВ УМВС, капітан міліції  

Зоряна Фелик, завідуюча відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру  
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району Тетяна Сеник.

Заступник начальника Тернопільського  
районного відділу міліції-начальник міліції  

громадської безпеки Богдан Бігун і пані Ганна 
переглядають сімейний альбом.

Від щирого сер-
ця вітаємо з днем 
народження вчи-
теля початкових 
класів Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. 
Світлану Тадеївну 
ГАНУЛЯК.

Хай доля дарує 

Вам довгого віку,

Щоб щастя і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість й наснага хай будуть завжди.

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує Вам многі літа.

З повагою – учні 2 класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 

та батьки.  

Щиро вітаємо з днем наро-
дження працівників Великобере-
зовицької ЗОШ І-ІІІ ст. — медичну 
сестру Ольгу Богданівну  
ПІНЯЗЬ, секретаря Марію  
Василівну ПРОЦІВ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії.

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької  

ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження вчителя 
іноземної мови Лесю Антонівну 
БІЛОУС.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Педагогічний колектив Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя україн-
ської мови і літератури Зоряну 
Василівну СТУПКУ.

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.

Педагогічний колектив Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро з днем 
народження вітає вчителя-
пенсіонера Галину Іванівну  
БІСКУПСЬКУ.

Здоров’ям міцніти, життю радіти,

Хай втіху приносять онуки і діти,

Хай Ваша родина росте, розквітає,

На добрі діла хай Господь наставляє!

Світлана ГУМЕННА,  
прес-керівник  

ДОЗ Тернопільської 
облдержадміністрації.

У всіх закладах охорони 
здоров’я Тернопільської області, 
які підлягали акредитації, впро-
ваджена програма “Медичні ка-
дри”. Про це повідомив під час 
засідання колегії департаменту 

охорони здоров’я Тернопільської 
обласної державної адміністрації 
під головуванням директора де-
партаменту охорони здоров’я 
Руслана Мостового начальник 
КУТОР “Тернопільський облас-
ний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики”  
Володимир Юровський. Проте, в 
окремих закладах встановлені 
назви підрозділів та посади, вне-

сені не згідно з класифікатором. 
У закладах охорони здоров’я 

впроваджені сертифіковані про-
грами “Поліклініка”, “Стаціонар”, 
встановлена нова версія програ-
ми “Медстат”, а також підключе-
ний Інтернет. Проте, в більшості 
медичних закладів необхідно за-
купити або оновити комп’ютерну 
техніку, що дасть можливість ін-
формаційного забезпечення.

Новації ●

Програма “Медичні кадри” впроваджена  
у всіх акредитованих закладах охорони  

здоров’я Тернопільщини

15 січня 2013 року в Терно-
пільській центральній ра-
йонній бібліотеці відбулося 
виїзне засідання оргкоміте-
ту з питань підготовки та 
проведення заходів до 200-
річчя від дня народження Т. 
Г. Шевченка за участю за-
ступника голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації 
Нелі Саржевської, керуючо-
го справами Тернопільської 
районної ради Богдана 
Ящика, начальника відділу 
культури РДА Андрія Галай-
ка, керівника апарату рай-
держадміністрації Арсена 
Чудика, завідувача сектору 
внутрішньої політики апара-
ту райдержадміністрації 
Олега Новікова.

За інформацією відділу куль-
тури Тернопільської райдержад-
міністрації, на цей час на терито-
рії Тернопільського району є 12 
пам’ятників Т. Г. Шевченку, п’ять 
із них — взяті під охорону, а саме 
— у с. Байківці, смт. Велика Бе-
резовиця, смт. Великі Бірки, с. 
Великий Глибочок, с. Настасів. У 
52 населених пунктах району ву-
лиці названі на честь Т. Г. Шев-
ченка.

Відділом культури протягом 
2014 року заплановано провести 
святкові заходи до 200-річчя від 

дня народження Т. Г. Шевченка. 
Зокрема, відбудеться районний 
огляд-конкурс читців, виконавців 
творів Т. Г. Шевченка “І голос 
Шевченка з віків долинає”. Буде 
проведено урочисте зібрання гро-
мадськості району та святковий 
концерт за участю представників 
органів виконавчої влади, місце-
вого самоврядування, жителів 
Тернопільського району “Осяйний 
вінок Кобзареві”, присвячені 200-
річчю від дня народження Т. Г. 
Шевченка. У рамках Шевченків-
ського тижня “Співуче Шевченко-
ве слово джерельцем струмує в 
мені” пройде сільський фестиваль 
української пісні та виставка твор-
чих робіт. Святкові літературно-
музичні заходи, присвячені Шев-
ченківським дням, пройдуть у 
клубних установах району.

У центральній районній бібліо-
теці та бібліотеках-філіях Терно-
пільського району вже діють те-
матичні виставки, присвячені  
200-річчю від дня народження Т. 
Г. Шевченка “Шлях Кобзаря — це 
шлях народу”, “Кобзар — книга 
правди”.

У 2014 року в бібліотечних за-
кладах району будуть проводити-
ся літературно-музичні години, 
літературні читання, цикл комен-
тованих бесід, конкурси ерудитів 
та читців-декламаторів поезій  
Т. Г. Шевченка.

У райдержадміністрації ●
Голова Тернопільської районної 

державної адміністрації  
Віктор Щепановський провів апа-
ратну нараду з питань оперативної 
роботи. В нараді взяли участь пер-
ший заступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації Анато-
лій Жейнов, заступники голови 
РДА Володимир Дев’ятков, Неля 
Саржевська,  керівник апарату 

РДА Арсен Чудик, куратор району, 
начальник управління з питань ту-
ризму та курортів облдержадміні-
страції Леся Серетна. Розглянуто 
питання з реалізації в районі за-
вдань Президента України щодо 
підготовки до відзначення 200-
річчя від дня народження Тараса 
Шевченка. За результатами нара-
ди дано ряд доручень.

Виїзне засідання оргкомітету  
з відзначення 200-річчя  

з дня народження Т. Г. Шевченка

За повідомленням спікера •	
парламенту Володимира Риба-
ка, питання про відставку уряду 
Верховна Рада зможе розгляну-
ти не раніше 4 лютого ц. р. –  
інформує УНІАН. 

Руслан Бадаєв, Микола Круг-•	
лов, Михайло Поплавський,  
Віктор Пилипишин та Леонід 
Даценко, за інформацією ЦВК, 
стали народними депутатами 
України за результатами вибо-
рів на п’яти так званих “про-
блемних” округах 15 грудня 
2013 р. 

14 січня народний депутат •	
України Анатолій Гриценко зая-
вив про вихід із фракції “Батьків-
щина”, за його словами, “у 
зв’язку з неможливістю брати 
участь у прийнятті рішень фрак-
ції”, і поки що залишатиметься 
позафракційним. Натомість лідер 
“Батьківщини” Арсеній Яценюк 
заявив про необхідність складен-
ня Анатолієм Гриценком повно-

важень народного депутата.
США засудили сутички між •	

мітингувальниками і бійцями 
“Беркута” біля будівлі суду, що 
відбулися 10 січня після вине-
сення Києво-Святошинським 
райсудом вироку так званим 
“васильківським терористам”. 
Про це повідомила помічник 
держсекретаря США з європей-
ських і євразійських справ Ві-
кторія Нуланд під час виступу на 
засіданні комітету Сенату США з 
міжнародних справ. Водночас, 
під час слухань у Сенаті США з 
питання кризи в Україні поміч-
ник держсекретаря США зазна-
чила, що санкції проти деяких 
українських посадових осіб вже 
“на столі”. Натомість лідер 
фракції Партії регіонів Олек-
сандр Єфремов розцінює мож-
ливі санкції США стосовно дея-
ких українських чиновників, як 
втручання у внутрішні справи 
України.



П’ятниця, 17 січня 2014 року3 Тема дня
Конкурси ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

14 січня в Тернопільській об-
лдержадміністрації відбулося 
нагородження лауреатів кон-
курсу “Герої спортивного ро-
ку Тернопільщини-2013”.  
Відбирала найкращих кон-
курсна комісія управління з 
питань фізичної культури і 
спорту Тернопільської ОДА.

Голова Тернопільської облдер-
жадміністрації Валентин Хоптян, 
заступник голови Тернопільської 
облради Олег Боберський, на-
чальник управління з питань фі-
зичної культури і спорту Терно-
пільської ОДА Ігор Підгайний під-

били спортивні підсумки Терно-
пільщини 2013 року й нагородили 
лауреатів конкурсу грамотами й 
пам’ятними кубками. Тернопіль-
ський район представляли завіду-
вач сектору молоді та спорту Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Василь Заторський, директор 
Тернопільської районної ДЮСШ 
Олександр Шум, бухгалтер Терно-
пільської районної ДЮСШ Ростис-
лав Петрів. За підсумками 2013 
року Тернопільський район вибо-
ров І місце в огляді-конкурсі на 
найкращу організацію 
фізкультурно-масової та спортив-
ної роботи серед районних фіз-
культурних організацій Тернопіль-
ської області в розділі “Підсумки 
проведення комплексних заходів 

серед сільського населення”, ІІ 
місце в огляді-конкурсі на найкра-
щу організацію виконання програ-
ми розвитку футболу в Тернопіль-
ській області, ІІ місце в огляді-
конкурсі на найкращу організацію 
фізкультурно-масової та спортив-
ної роботи в І групі районних 
фізкультурно-спортивних органі-
зацій Тернопільської області. За І 
місце в конкурсі на найкраще фут-
больне поле Тернопільської об-
ласті нагороду отримала Велико-
гаївська сільська рада, а Терно-
пільська районна ДЮСШ — за ІІ 
місце в огляді-конкурсі на найкра-
щу організацію фізкультурно-
масової та спортивної роботи в ІІ 
групі дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Тернопільської області.

“Герої спортивного року 
Тернопільщини — 2013”

Голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян і начальник управління з питань фізичної  
культури і спорту Тернопільської ОДА Ігор Підгайний з учасниками конкурсу “Герої спортивного 

року Тернопільщини-2013” (зліва направо): директором Тернопільської районної ДЮСШ  
Олександром Шумом, бухгалтером Тернопільської районної ДЮСШ Ростиславом Петрівим, 

завідувачем сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василем Заторським.

Всі повинні розуміти, яку 
небезпеку криє у собі лід. 
Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій 
закликає громадян бути 
обачними та не виходити 
на тонку кригу водойм. Це 
надзвичайно небезпечно. 
Це застереження особливо 
стосується рибалок, яких у 
ці дні можна найчастіше 
побачити посеред замерз-
лих водойм.

Для того, щоб не трапилося 
нещастя, слід пам’ятати: вихо-
дити на лід можна лише тоді, 
коли його товщина досягне 7 
см; масова пішохідна перепра-
ва може бути організована ли-
ше при товщині льоду понад 15 
см, відстань між людьми пови-
нна бути не менше 5 м.

Міцний лід має зазвичай си-
нюватий або зеленкуватий від-
тінок. Лід білого або жовтувато-
го кольору не такий міцний. 
Тонким лід буває біля берега, 
заростей очерету та під снігом. 
Будьте обережні, у таких місцях 
можна провалитися! Міцність 
льоду слід перевіряти палицею, 
але в жодному разі не ногою.

Під час перебування на льо-
ду рибалкам необхідно дотри-
муватися таких правил безпеки: 
подивіться заздалегідь чи не-
має підозрілих місць (лід може 
бути неміцним біля стоку води, 
тонким або крихким поблизу 
кущів, очерету, під кучугурами); 
обминайте ділянки, які вкриті 
товстим шаром снігу (під снігом 
лід завжди тонший); не проби-
вайте поруч багато лунок; не 
збирайтеся великими групами 
в одному місці; не пробивайте 
лунки на переправах; візьміть з 
собою палицю для того, щоб 
перевіряти міцність льоду; не 
ловіть рибу поблизу вимоїн та 
занадто далеко від берега; за-
вжди майте під рукою міцну мо-
тузку 12-15 метрів; тримайте 
поруч з лункою дошку або ве-
лику гілку; якщо лід почав трі-

щати та з’явилися характерні 
тріщини — негайно повертайте-
ся. Не біжіть, а відходьте по-
вільно, не відриваючи ступні від 
льоду.

У випадку, якщо ви, все ж, 
провалилися: не піддавайтесь 
паніці, намагайтеся утримува-
тися на плаву, уникаючи зану-
рення з головою; намагайтесь 
вилізти на лід, наповзаючи на 
його край грудьми і почергово 
витягуючи на поверхню ноги; 
намагайтесь якомога ефектив-
ніше використати своє тіло, 
збільшуючи ним опорну площу; 
вибравшись на лід, перекотіть-
ся і відповзайте в той бік, звід-
ки ви прийшли, де міць льоду 
вже відома.

Якщо у вас на очах людина 
провалилась під лід: крикніть, 
що ви йдете на допомогу; на-
ближайтесь до ополонки попо-
взом, широко розкинувши руки; 
підкладіть під себе лижі, дошку, 
фанеру; не підповзаючи до са-
мого краю ополонки, подайте 
потерпілому палицю, жердину, 
лижу, шарф, мотузку, санчата 
чи щось подібне і витягніть йо-
го на лід; витягши потерпілого 
на лід, разом з ним поповзом 
повертайтесь назад. 

Людині, яка надає допомогу 
потерпілому, не потрібно одра-
зу бігти до нього, бо вона також 
може провалитися під лід. Іно-
ді, щоб допомогти, треба ближ-
че підібратися до потерпілого. 
У такому разі потрібно 
прив’язатися мотузкою до де-
рева чи іншої міцної опори, ляг-
ти на лід і обережно просувати-
ся до ополонки.

Пам’ятайте, дотримання еле-
ментарних правил безпечної 
поведінки допоможе вам збе-
регти своє життя і життя людей, 
які знаходяться поруч з вами. 
Не забувайте роз’яснювати ці 
правила дітям.

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Рятувальники рекомендують 
громадянам бути 

обережними на льоду

У Скоморохах  
розшукують людину

Тернопiльським РВ УМВС України в 
Тернопiльськiй областi розшукується  
Кульчицький Василь Михайлович, 8.06.1960 
р.н., житель с. Скоморохи Тернопільського 
району, Тернопільської області, який вночі  
1 січня 2014 року вийшов з приміщення, що 
знаходиться у с. Смолянка. Тут Василь Куль-
чицький відзначав свято Нового року. На да-
ний час місцезнаходження його невідоме.

Прикмети особи: на вигляд 50-55 років, 
ріст 160–165 см, середньої статури, очі сірі, 
волосся русяве, коротке, ніс прямий, губи 
тонкі, вуха невеликі, брови грубі, не зрощені. 
На момент зникнення був одягнений у камуфляжні штани, темну 
куртку та чорний кашкет, чоботи коричневого кольору. Може бути 
в осінньому коричневому плащі. 

За наявності будь-якої інформації про місцезнаходження розшу-
куваного просимо негайно повідомити в Тернопільський РВ УМВС 
України в Тернопільській області за тел.: 102, 43-61-00, (067) 208-
02-25, (068) 231-28-05.

Ірина ЮРКО.

Під час прес-конференції 
13 січня глава Української 
греко-католицької церкви 
Святослав Шевчук опри-
люднив листа за підписом 
першого заступника міні-
стра Міністерства культури 
України Тимофія Кохана, в 
якому відомство поперед-
жує УГКЦ про можливе по-
збавлення легального ста-
тусу через активну участь у 
Євромайдані. 

У листі йдеться про те, що ре-
лігійна діяльність на Майдані Не-
залежності в Києві, яку прово-
дять представники Української 
греко-католицької церкви впро-
довж останніх місяців, і встанов-
лення молитовних наметів пору-
шують чинне законодавство про 
свободу совісті та релігійні орга-
нізації. Особливу стурбованість 
Міністерства культури, зазначе-
но в листі, викликало те, що це 
“систематичне ігнорування зако-
нодавства” підтримується керів-
ництвом УГКЦ. Це, за словами 
Тимофія Кохана, може негативно 
позначитися на довірі між держа-
вою та Церквою. У листі Тимофій 
Кохан наголосив, що, відповідно 
до законодавства України, релі-
гійні обряди і богослужіння мо-
жуть проводитися лише в культо-
вих будівлях і на прилеглій тери-
торії, у місцях паломництва, 
квартирах і будинках громадян та 
“деяких інших місцях” (напри-
клад, на кладовищах). В інших 
випадках вони можуть проводи-
тися лише з дозволу державної 
адміністрації, якого у випадку 
Євромайдану не було. “Недотри-
мання наведених приписів, згід-
но з положеннями статті 16 За-
кону України “Про свободу сові-

сті та релігійні організації”, може 
слугувати підставою для пору-
шення перед судом питання про 
припинення діяльності відповід-
них релігійних організацій”, — на-
писав главі УГКЦ заступник міні-
стра культури Тимофій Кохан.

“Церква не є учасником полі-
тичних процесів, але й осторонь 
не стоятиме, коли її віряни про-
сять опіки. Погроза про можливу 
заборону діяльності пролунала 
вперше за часи незалежності 
України”, – прокоментував лист 
глава Української греко-
католицької церкви Святослав 
Шевчук. 

У розмові з кореспондентом 
“Deutsche Welle” юрист, виконав-
чий директор громадської орга-
нізації “Інститут релігійної свобо-
ди” Максим Васін зазначив, що 
лист подібного змісту на мініс-
терському рівні є безпрецедент-
ним, хоча на місцевому рівні схо-
жі зауваження уже траплялися. 
“Конституція України не вимагає 
жодних дозволів чи погоджень, а 
винятково повідомлення про про-
ведення мирних заходів, у тому 
числі і релігійного характеру. А 
відсутність такого повідомлення 
не є підставою для заборони”, — 
зазначив Максим Васін. Таким 
чином, норма закону “Про сво-
боду совісті та релігійні організа-
ції”, на яку посилається міністер-
ство, суперечить Конституції 
України. Річ у тім, що цей закон 
прийняли ще 1991 року, тобто 
раніше, ніж був ухвалений чин-
ний Основний закон. У таких ви-
падках, пояснив юрист, консти-
туційні норми набувають прямої 
дії. До того ж, каже юрист, мо-
лебні на Майдані відбуваються 
не як самостійний, окремий за-
хід, а в контексті акцій протесту 
громадськості, про які місцеву 
владу повідомлено. “Відтак, не 

бачу жодних правових підстав 
для розгляду справи в суді, і ду-
маю, до цього не дійде”, — під-
сумував виконавчий директор  
“Інституту релігійної свободи”  
Максим Васін. 

“Лист Міністерства культури 
до Української греко-католицької 
церкви, в якому йдеться про 
можливість судового позову до 
УГКЦ за участь її духовенства в 
акціях протесту — це непрофе-
сійний підхід, і його можна роз-
цінювати як тиск на почуття ві-
рян”, — зазначила після опри-
люднення листа Мінкультури в 
інтерв’ю українським телекана-
лам народний депутат від Партії 
регіонів Ганна Герман. Як пові-
домляє прес-служба Ганни Гер-
ман, народний депутат уже під-
готувала відповідний законопро-
ект, який офіційно підтвердить 
право кожної людини, незалежно 
від конфесії, молитися там, де їй 
зручно. 

Ганна Герман пропонує по-
вернутися до ідеї створення 
Держкомітету з питань релігії, 
який професійно розглядав би 
всі питання щодо свободи сум-
ління. 

За матеріалами офіційного 
сайту Президента України відо-
мо, що Віктор Янукович вважає 
за необхідне вдосконалити зако-
нодавство в релігійній сфері сто-
совно права вірян молитися в тих 
місцях, де вони забажають. На 
переконання Глави держави, за-
конодавство має забезпечити 
таку можливість для всіх вірян, 
незалежно від їхнього віроспові-
дання. “Треба пом’якшити зако-
нодавство і забезпечити вірую-
чим можливість молитись там, де 
вони забажають”, — зазначив Ві-
ктор Янукович. Президент під-
креслив, що ставиться з однако-
вою повагою до всіх конфесій.

Прецедент  ●

Міністерство культури України 
поставило під сумнів діяльність УГКЦ?

Тернопільська районна рада інформує  
в порядку статті 171 Кодексу 

адміністративного судочинства України
Тернопільським окружним адміністративним судом відкрито про-

вадження у справі № 819/3312/13-а за позовною заявою прокуро-
ра Тернопільського району до Тернопільської районної ради про 
скасування рішення Тернопільської районної ради № 348 від 2 
грудня 2013 року “Про звернення депутатів Тернопільської район-
ної ради”. Судове засідання призначено на 23 січня 2014 року, по-
чаток об 11 годині за адресою: Тернопільський окружний адміні-
стративний суд, вул. Кн. Острозького, 20, м. Тернопіль. Суддя Н.І. 
Ходачкевич.

Працівники культури Тернопільського району висловлюють щи-
рі співчуття завідуючій клубом с. Костянтинівка Олександрі Михай-
лівні Пиндус з приводу важкої і непоправної втрати — смерті  
матері.

Працівники культури Тернопільського району висловлюють щи-
рі співчуття завідуючій бібліотекою с. Застінка Оксані Олександрів-
ні Петришин з приводу важкої і непоправної втрати — смерті  
батька і матері.
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Духовні цінності ●

Податкові новини ●

Милосердя ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА,  
студентка ІІ курсу відділення 

“Журналістика” ТНПУ  
ім. В. Гнатюка.

Казкове і довгоочікуване 
свято Миколая з нетерпінням 
чекають усі. У цей святковий 
день кожна дитина чекає по-
дарунка, а дорослі сподіва-
ються на маленьке диво, 
здійснення заповітної мрії.

19 грудня святкова атмосфера 
панувала й у Петриківському ди-
тячому будинку-інтернаті. З ві-
тальним словом до дітей і гостей 
свята звернувся парох церкви 
святих Володимира і Ольги  
м. Тернопіль о. Ярослав. Він по-
благословив усіх, закликав дітей 
бути слухняними, добрими, мило-
сердними, любити один одного, 
щиро молитися, чинити добро, 
яке у майбутньому воздасться 
сторицею. Відтак розпочалася 
концертна програма. Перед  
вихованцями Петриківського 
будинку-інтернату виступали діти 
— парафіяни церкви святих Воло-
димира і Ольги м. Тернопіль.

Голова Тернопільської облас-
ної ради Василь Петрович Хомі-

нець вручив подарунки вихован-
цям і дітям, які виступали під час 
урочистої програми. Із подарун-
ками також завітали представни-
ки асоціації платників податків — 
директор виконавчої дирекції Ігор 
Степанович Дудка, заступник на-

чальника головного управління 
міністерства доходів у Тернопіль-
ській області Олександр Володи-
мирович Конопчук. Відвідали  
Петриківський будинок-інтернат 
голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Віктор Васильович 

Щепановський і директор депар-
таменту соціального захисту на-
селення Тернопільської облдер-
жадміністрації Богдана Петрівна 
Олексишин. 

Багато позитивних емоцій ді-
тям подарували казкові герої, у 
яких перевтілилися учні Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Із ве-
селими піснями, танцями, сценка-
ми перед присутніми виступали 
зразковий фольклорно-обрядовий 
гурт “Ходаки” с. Малий Ходачків, 
дитячий фольклорно-обрядовий 
гурт “Романівський обертас”  
с. Романівка (художній керівник — 
заслужений працівник культури 
України Михайло Полюга). В акто-
вій залі встановили новорічну 
ялинку, навколо якої водили хоро-
води, співали пісні про Миколая.

Вихованці Петриківського 
будинку-інтернату були дуже за-
доволені, дякували всім, хто до 
них завітав і запрошували в гості 
й надалі. Вони отримали солодо-
щі, одяг, взуття, засоби особистої 
гігієни, іграшки. Діти продемон-
стрували свої таланти — заспіва-
ли гостям пісні. Також були ви-
ставлені їхні творчі роботи — ви-
роби з бісеру, вишиті картини, 
образи.

Подарунки вихованцям  
будинку-інтернату

Голова Тернопільської райдержадміністрації Віктор  
Щепановський та директор Петриківського будинку-інтернату 

Михайло Новосад вручають подарунки вихованцям  
будинку-інтернату.

Христина ШАЙНЮК,  
член “Марійської дружини” 

церкви Івана Хрестителя  
с. Баворів.

У кожного свій шлях до Гос-
пода. І кожен сам вибирає у 
своєму житті ту дорогу, якою 
йому йти. Бо кличе Ісус:  
“Я — Дорога, Правда і Жит-
тя”. Самому дуже важко йти, 
легко можна збитися з путі. 
А разом завжди легше дола-
ти труднощі, яких так багато 
на шляху. Мабуть, з цією  
метою люди і об’єднуються у 
різні спільноти.

Неділя. 15 грудня 2013 року 
Божого. Легенький морозець по-
щипує щічки, а на душі так тепло 
і радісно. Чому? Бо поспішаю до 
рідного храму зі своїми одно-
сельчанами, щоб разом з ними 
пережити дивну радість і попо-
внити ряди спільноти “Марійська 
дружина”.

Церковний дзвін сповіщає про 
початок Святої Літургії у храмі 
Івана Хрестителя у селі Баворів. 
Службу відправляє отець Василь 
Брегін — декан Великобірківсько-
го деканату УГКЦ. Наш парох сво-
єю великою енергією, щирими та 
мудрими проповідями, добрим 
ставленням до людей припав до 
душі парафіянам. Саме з його іні-
ціативи і було створено при нашій 
церкві “Марійську дружину”, чле-
нами якої стало 15 дітей: Оксанка 
і Тарасик Кашуби, Андрійко та 
Василько Микитюки, Ігорчик та  
Надійка Пугачі, Оленка Марищак, 
Марічка та Софійка Дерлиці, 
Оксанка, Іванко та Марія Гевки, 
Таня і Оленка Зелені та автор цих 
рядків. На свято завітав отець 
Ігор Кузик, який є уродженцем 
нашого села. З іншого кінця Укра-

їни він прибув до рідного храму, 
щоб разом із нами розділити цю 
радість.

Після Святої Літургії усі члени 
спільноти урочисто склали прися-
гу, а священики отець Василь та 
отець Ігор кожну дитину одягнули 
у марійські накидки голубого ко-
льору, окропили святою водою та 
поблагословили. Отець Василь 
подарував кожному учасникові бі-
лу вервечку і попросив усіх що-
денно на ній молитися. “Як при-

ємно дивитися на дітей, які лю-
блять Марію і готові присвятити їй 
своє життя. І стає спокійно на душі 
за майбутнє, бо в нас є молодь, 
яка хоче жити з Богом”, — сказав 
отець Василь. 

На завершення дійства юні 
учасники прочитали напам’ять ві-
рші, звернені до Марії, заспівали 
гімн “Марійської дружини”. Підго-
тувати це свято допомогла кате-
хит Ольга Романівна Кашуба.

Ось і народилася ще одна ро-

дина у нашому храмі. Вірю, що ми 
будемо дотримуватися тих обіця-
нок, які покладені на нас. Нехай 
наша праця у цій спільноті буде 
під опікою Діви Марії на славу Бо-
жу та для добра України і нашого 
народу. А Пресвяту Богородицю 
ми просимо:

О, Мати Божа, поможи,
Як ми підем до боротьби
За справу церкви, 

за наш край.
Діво Маріє, помагай.

“Ми — маленькі діточки,  
Діви Марії квіточки”

Учасники “Марійської дружини” села Баворів,  
о. Василь Брегін, о. Ігор Кузик, катехит Ольга Кашуба.

Драганівська сільська рада проводить громадське слухання “Де-
тального плану території щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки з ведення ОСГ на землі будівництва житлового будинку госпо-
дарських будівель та споруд” на земельній ділянці громадянина Борсу-
ка Володимира Богдановича в с. Драганівка Тернопільського району.

Замовник детального плану території — Борсук Володимир  
Богданович.

Розробник детального плану території — ТРКП “Селопроектбуд-
сервіс”.

Громадське слухання відбудеться 14 лютого 2014 року о 10 год. в 
приміщенні клубу с. Драганівка, за адресою:Тернопільська область, 
Тернопільський район, с. Драганівка, вул. 8 Березня, 2. Пропозиції та 
зауваження щодо громадського слухання надаються громадськістю та 
юридичними особами до Драганівської сільської ради у робочі дні.

З матеріалами детального плану території можна ознайомитись у 
Драганівській сільській раді Тернопільського району.

Драганівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади посадової особи місцевого самоврядування — спеціа-
ліста бухгалтера. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про 
ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмежен-
нями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування 
та проходження в органах місцевого самоврядування; заповнену осо-
бову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокарт-
ки (розміром 4х6); копія документа про освіту; відомості про доходи 
та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім’ї; копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України. 
Умови конкурсу: освіта за спеціальністю, стаж роботи за фахом — не 
менше 5 років.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування ого-
лошення за адресою: 47723, вул. 8 Березня, 2, с. Драганівка, Драга-
нівська сільська рада. Довідки за телефонами: 29-72-18, 55-11-88.

Оголошення ●

У Тернопільській 
об’єднаній ДПІ — 
новий заступник
Відповідно до наказу Мініс-

терства доходів і зборів України 
№ 3704-о від 3 грудня 2013 ро-
ку, заступником начальника — 
начальником головного опера-
тивного відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області призна-
чено підполковника податкової 
міліції Олега Петровича Дурня-
ка.

Народився Олег Петрович 26 
липня 1976  року у селі Семенів 
Теребовлянського району на 
Тернопільщині. У 1998 році за-
кінчив Тернопільську академію 
народного господарства, за фа-
хом — економіст. З 1999 року 
розпочав трудову діяльність у 
податкових органах, а з лютого 
2002 — в органах податкової мі-
ліції. За час професійної діяль-
ності пройшов усі щаблі від 
старшого державного ревізора-
інспектора, оперуповноважено-
го до першого заступника на-
чальника інспекції — начальника 
відділу податкової міліції. Одру-
жений. З дружиною Людмилою 
виховують двох дітей.

Шановні платники 
плати за землю!
У зв’язку із затвердженням 

Тернопільською міською радою 
нових нормативів грошової 
оцінки землі при поданні подат-
кової декларації з плати за зем-
лю на 2014 рік необхідно надати 
нову довідку про грошову оцінку 
землі в Тернопільську об’єднану 
державну податкову інспекцію. 
Від цього залежить правиль-
ність нарахування вам плати за 
землю. Нагадуємо, що гранич-
ний термін подання такої декла-
рації збігає 20 лютого цього 
року. 

Детальніші довідки за тел.: 
15-07, 43-46-47.

За матеріалами 
Тернопільської об’єднаної 

державної податкової 
інспекції Головного 

управління Міндоходів  
у Тернопільській області.

Єдиний внесок не 
нараховується на 
вартість дитячих 

новорічних 
подарунків

“Чи нараховується єдиний со-
ціальний внесок на вартість но-
ворічних подарунків та квитків на 
вистави для дітей працівників?” 
(запитували під час “гарячої лі-
нії”).

Відповідає начальник 
інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської об’єднаної 
ДПІ ГУ Міндоходів у Тернопіль-
ській області Павло Копча.

— Відповідно до п. 1 частини 
першої ст. 7 Закону про ЄСВ для 
роботодавців базою для нараху-
вання єдиного внеску є суми на-
рахованої заробітної плати за 
видами виплат, які включають 
основну та додаткову заробітну 
плату, інші заохочувальні та ком-
пенсаційні виплати, у тому числі 
в натуральній формі, що визна-
чаються згідно із Законом про 
оплату праці, та суми винагоро-
ди фізичним особам за виконан-
ня робіт (надання послуг) за 
цивільно-правовими договора-
ми.

Переліком № 1170 визначено 
види виплат, на які не нарахову-
ється єдиний внесок.

Згідно з п. 8 розділу ІІ цього 
Переліку вартість подарунків до 
свят і квитків на видовищні захо-
ди для дітей працівників не є ба-
зою для нарахування єдиного 
внеску.

Запитуйте-відповідаємо ●

Прокуратурою 
Тернопільського 

району встановлено 
телефон “гарячої 
лінії” 52-79-60.
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.55 Полiттеатр.
10.25, 17.05 Т/с “Таємниця
        старого мосту”.
11.25 Нехай Вам буде 
         кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30
           Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Темний силует.
13.10 Т/с “Вiчний поклик”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.40 Книга.ua.
16.15 Дорослi iгри.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Рiздвяний вертеп в
         гостях у I. Поповича.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Концертна програма 
“Новорiчна Нiч на Першому”.
22.55 Трiйка, Кено, 
          Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “За щастям”.

канал “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
       з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30,
          23.05 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.50 Комедiя “Полярний
          рейс”.
12.35 Мелодрама
        “Степовi дiти”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок-2: 
         Рейхенбахський 
       водоспад”. (2).
22.00 “Грошi”.
23.20 Драма “Шалене серце”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
        9.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
           з Iнтером”.
09.10 Т/с “Полуничний рай”.
12.00 “Новини”.
12.20 Т/с “Полуничний рай”.
13.30 “Судовi справи”.
14.30 “Сiмейний суд”.
15.30 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця
           спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Друге дихання”.
23.40 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
05.00 Факти.
05.15 Свiтанок.
06.20 Т/с “Таксi”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
07.20, 9.15, 13.00 Т/с 
        “Морський патруль-2”.
08.45 Факти. Ранок.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Шеф-2”.
22.00 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
23.10 “Свобода слова”.

сТБ
06.00 “Чужi помилки.
  Спадщина паталогоанатомiї”.
06.45, 15.55 “Усе буде добре!”
08.35, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Блеф”.
12.00 Х/ф “Осiннiй вальс”.
14.05 Х/ф “Iван Васильович
         змiнює професiю”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi!-6”.

новий канал
06.15, 6.55 Kids’ Time.
06.20, 12.20 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
          лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись
         вродлива”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.

14.50 Х/ф “10 000 рокiв
         до н.е.”
18.00, 22.40 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
23.40 Х/ф “Еквiлiбрiум”. (2).

ТРк «Україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Сила вiри”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого      
         Савельєва”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Водний свiт”.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.55 Х/ф “Вони 
         помiнялися мiсцями”.
11.45 Х/ф “Пригоди кулiнара”.
13.20 “КВН-2013”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Хто у домi
         господар”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Знайомство 
        з батьками”.
00.10 “Леся Здєся”.

нТн
05.20 Т/с “Висяки”.
08.35 “Агенти впливу”.
09.20 Х/ф “Сайд-степ”.
11.25 Т/с “Двоє зi скриньки”.
14.45 Т/с “Йду 
         тебе шукати-2”.
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 “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 

          мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.50, 20.55 Країна У.
10.50 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.
14.00, 19.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.55 Т/с “Два батька i 
         два сина”. (2).
21.55 6 кадрiв.
23.15 Дурнєв+1.
23.50 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, 21.40 Т/с “Iдеальний
            шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Познер”.

Мега
06.00 Д/ф “Трофейнi нiмцi”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 Таємницi 
          Третього рейху.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
         пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Д/ф “Хвороби їжi”.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Д/ф “Лабораторiя
        стародавнiх богiв”.

20.30 Д/ф “Як Лiвша 
        винищувач пiдкував”.
22.30 Дивовижна Калюжка.
00.30 Покер.

РТР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Старателi морських 
      глибин. Знайти затонулi 
       мiльярди”.
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 “Мрiючи про себе iншу.
         Марина Нейолова”.
16.55 Спецкурс “Перечитуючи
     наново”. В. Недзвецький
     “Iван Гончаров “Обломов”.
18.40 Т/с “Шеф полiцiї”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими i три лiта”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Хто заплатив 
    Ленiну? Таємниця столiття”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.30 Т/с “Слiдаки”.
09.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
11.20 Т/с “По гарячих слiдах”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Облом UA. Новий
           сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Некерований”.
23.20 Х/ф “Бурова”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Iван Богдан”.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Слiдами морських битв.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Брюс Лi. Безсмертя 
          Дракона.
12.45 “Будь у курсi!”
13.25 “Моднi iсторiї з 
        Оксаною Новiцькою”.

14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба 
     новин “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
          економiка”.
16.20, 0.00 Дикi зiрки.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50, 22.40 “Економiчний 
          пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
         Георгiй Данелiя.
20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
21.35 О. Розенбаум. 
        Мiй дивовижний сон...
22.45 НЛО: факти i
         фальсифiкацiя.
00.30 Х/ф “Скандал”. (3).
 

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Рубльовка. Live”.
08.00, 11.00, 14.00,
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. 
          Мелодiї на згадку.
09.10 Ти не повiриш!
10.05 “Справа темна”. 
     “Кому заважав Андропов? 
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 “Хмуров”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”.
23.40 Т/с “Брат за брата-2”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Загiн Трубачова
        б’ється”.
11.20, 16.20 Х/ф “Жарт 
        за жартом”.
12.15 Т/с “Застиглi депешi”.
13.55 Х/ф “Анна Каренiна”.
17.15 Х/ф “Запасний 
         гравець”.
18.40 Х/ф “З коханими 
         не розлучайтеся”.
19.55 Т/с “Бажана”.
21.40 Х/ф “Сiмнадцятий 
         трансатлантичний”.
23.15 Х/ф “Митниця”.
00.35 Х/ф “Таємниця 
           “Чорних дроздiв”.

УТ-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, 
          Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 17.15 Т/с “Таємниця
          старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiтло.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
            свiт.
12.25 Кордон держави.
12.45 Шеф-кухар країни.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. 
           Агросектор.
15.35 Як це?
16.00 Х/ф “Берег”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20, 21.45 Рiздвяний 
         вертеп в гостях
        у I. Поповича.
20.55 Офiцiйна хронiка.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “Чужа дружина
        й чоловiк пiд лiжком”.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
       з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55, 17.10 Т/с “Асi”.
11.55, 12.55 Т/с “Next”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi 
          драми”.
14.55, 15.50 Т/с “Пончик 
            Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок-3: 
        порожнiй катафалк”. (2).
22.00 “Мiняю жiнку-5”.
23.30 Драма “Вiкiнги”. (3).
00.25 “Їхнi звичаї”.

інтер
05.30, 23.40 Т/с “Жiнки
             на гранi”.
06.15, 19.00 Т/с “Поки
          станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
     9.00, 12.00, 18.00 Новини.

07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
          з Iнтером”.
09.10, 12.20, 20.30 Т/с “Друге
            дихання”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 Т/с “Громадянка
   начальниця. Продовження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.35 Т/с “Своя правда”.

ICTV
05.20 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
           новини.
10.10, 16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.10, 13.00, 22.00 Т/с
     “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.45, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Пристрели їх!” (2).

сТБ
06.20 “Чужi помилки. 
         Сирiтська доля”.
07.05, 15.55 “Усе буде 
         добре!”
08.55, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
10.25 Х/ф “Приборкання
        норовливого”.
12.15 Х/ф “Жiночий день”.
14.00 Х/ф “Там, де живе 
          любов”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi!-6”.

новий канал
06.15, 6.55 Kids’ Time.
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
         лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись
            вродлива”.
10.00, 15.55 Т/с “Татусевi
             доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!

20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.30 Х/ф “Адвокат 
          диявола”. (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, 13.10, 17.25, 22.30 
          Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон 
          слiдчого Савельєва”.
12.05 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
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.
09.50 Х/ф “Пригоди 
        кулiнара”.
11.20 Т/с “Всi жiнки 
           вiдьми”.
13.10 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Хто у 
          домi господар”.
17.00,21.00 “Розсмiши
            комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. 
        (2 категорiя).

нТн
06.05 Х/ф “Золота мiна”.
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 “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.

08.25 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.50, 19.55 Країна У.
10.50, 0.25 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена 
           принцеса-воїн”.
14.00, 19.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
21.55 6 кадрiв.
23.25 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, 21.40 Т/с “Iдеальний 
          шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Мереживо спокуси”.

Мега
06.00 Д/ф “Помилка е
      кiпажа або останнiй 
        рейс до Калькутти”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 Таємницi 
            Третього рейху.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках
           пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Д/ф “Заручники
         Всесвiту”.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Д/ф “Брати по 
        Космосу”.
20.30 Д/ф “Хто живе
         на Мiсяцi?”
22.30 Неймовiрна Австралiя.

РТР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Зникла субмарина. 
        Трагедiя К-129”.
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 “Зозуля”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
         шляхетних дiвчат”.
16.20 “Мрiючи про себе iншу.
        Марина Нейолова”.
16.55  Спецкурс “Перечитуючи 
       наново”. А. Ужанков
      “Невпiзнанний пророк 
       Михайло Лермонтов”.
18.40 Т/с “Шеф полiцiї”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими i
        три лiта”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Спецiальний 
         кореспондент”.
23.55 “Гра в бiсер” 
       з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”.
11.25 Х/ф “Огарьова-6”.
13.15 “Останнi iз Атлантiв”.
14.10 “Аномальнi зони”.
15.10 “Погоня за 
          швидкiстю”.
16.00 “Тяжкий танк КВ-2”.
16.15 “Пiкiруючий 
       бомбардувальник ПС-2”.
16.25 “Пiстолет-кулемет
         Шпагiна”.
16.40 Х/ф “Кiнець 
         iмператора тайги”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний 
         вiддiл”.
20.00 “Облом UA.
         Новий сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Загнаний”. (2).
23.20 Х/ф “Мега-Пiтон 
         проти Гатороїда”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Валерiй Борзов”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 
      “Служба новин

       “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40
       “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 О. Розенбаум. 
       Мiй дивовижний сон...
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00, 22.45 НЛО: 
       факти i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20, 0.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
        Георгiй Данелiя.
20.00 Злочин столiття.
21.35 Дочка матерi.
         Крiстiна Орбакайте.
00.30 Х/ф “Фiлософiя 
       будуара Маркiза 
        де Сада”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Рубльовка. Live”. 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
            Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 Росiйська начинка.
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 “Хмуров”.
21.15 “Сьогоднi. 
        Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина 
        нiзвiдки”.
23.30 Т/с “Брат за брата-2”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.05 Х/ф “Снiгова
          королева”.
11.30, 15.45 Х/ф “Жарт
         за жартом”.
12.25 Т/с “Клон”.
14.05, 19.55 Т/с “Бажана”.
16.40 Х/ф “Мiй ласкавий i
        нiжний звiр”.
18.35 Х/ф “Дивна жiнка”.
21.35 Х/ф “Гангстери 
        в океанi”.
23.55 Х/ф “Запасний
        гравець”.

ВіВТоРок, 21 січня
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, 
       Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Д/ф “Символи 
         нашої волi”.
10.00 Пряме включення 
     з Кабiнету мiнiстрiв України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде
         кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.05, 18.55, 21.30 Дiловий 
         свiт.
12.25 Рояль в кущах.
12.45 Знак питання.
12.55 Д/ф “Таємниче мiсто
        Гелон”.
13.40 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф “Берег”.
17.05 Х/ф “Майор Вихор”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40, 21.40 Концерт пам’ятi 
       Р. Кириченко “Я козачка
       твоя, Україно!”
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
22.25 Фестиваль пiснi 
         в Коблево.
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “Три тополi
        на Плющисi”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00,
        19.30, 23.05 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
         з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55, 17.10 Т/с “Асi”.
11.55, 12.55 Т/с “Next”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.55, 15.50 Т/с “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок-3: 
         ознаки третього”. (2).
22.00 “Iлюзiя безпеки. 
         Згущенка на олiї”.
23.20 Драма “Вiкiнги”. (3).

00.15 “Їхнi звичаї”.

інтер
05.30, 23.40 Т/с “Жiнки
           на гранi”.
06.15, 19.00 Т/с “Поки 
         станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
             з Iнтером”.
09.10, 12.20, 20.30 Т/с 
          “Друге дихання”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 Т/с “Громадянка 
      начальниця. Продовження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.35 Т/с “Своя правда”.

ICTV
05.20 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
             новини.
10.10, 16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.20, 13.00, 22.00 Т/с 
       “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.55, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.15 Х/ф “Мiй дiм 
         моя фортеця”. (2).

сТБ
05.55 “Чужi помилки.
         Табакерка з секретом”.
06.40 “Чужi помилки.
         Де мої дiти?”
07.35, 15.55 “Усе буде добре!”
09.15, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
10.50 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
12.50 Х/ф “Тобi, справжньому”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi!-6”.

новий канал
06.15, 6.55 Kids’ Time.
06.20, 13.15 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.

08.00 Т/с “Щоденник 
         лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не 
            родись вродлива”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Блейд”.

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, 13.10, 17.25, 22.30
          Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого 
        Савельєва”.
12.05 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
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.
09.45 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.25 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.00 “Орел i решка”.
16.00, 20.00 Т/с “Хто у домi 
         господар”.
17.00, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нТн
06.10 Х/ф “Досьє людини 
         в “Мерседесi”.
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 “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.50, 20.55 Країна У.
10.50 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.
14.00, 19.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.55 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
21.55 6 кадрiв.
23.25 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, 2.00 “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”.
20.35, 21.40 Т/с “Iдеальний
          шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Полiтика”.

Мега
06.00 Д/ф “Космiчнi каскадери.
         З ризиком для життя”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 Таємницi 
           Третього рейху.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Д/ф “Лабораторiя
         стародавнiх богiв”.

17.30 У пошуках iстини.
19.30 Д/ф “Першi НЛО”.
20.30 Д/ф “Помилка 
      екiпажа або останнiй
      рейс до Калькутти”.
22.30 Неймовiрна Австралiя.
00.30 Покер.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Хто не пускає нас
           на Марс?”
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 “Зозуля”.
15.25 Т/с “Таємницi
     iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “Мрiючи про себе 
      iншу. Марина Нейолова”.
16.55 Спецкурс “Перечитуючи 
     наново”. Дмитро Бак “Лев 
     Толстой “Анна Каренiна”.
18.40 Т/с “Шеф полiцiї”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими i три лiта”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Ми вiдточили їм клинки.
       Драма вiйськспецiв”.
23.50 “Сатi. Ненудна класика...”
      з Раду Поклiтару i
       Сергiєм Полунiним.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”.
11.00 Х/ф “Кiнець 
         iмператора тайги”.
12.55 “Пiдводнi мешканцi”.
13.50 “Таємнi спiльноти”.
14.50 “Погоня за 
            швидкiстю”.
15.40 “Гвинтiвка Мосiна”.
15.55 “Тяжкий танк IС-2”.
16.10 “Багатоцiльовий лiтак”.
16.25 “Система залпового
         вогню Катюша”.
16.40 Х/ф “Нагородити 
        (посмертно)”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Облом UA. Новий
             сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Найманець”. (2).

23.20 Х/ф “Афганськi 
       лицарi”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
          життя. Сергiй Бубка”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
         “Служба новин 
       “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Злочин столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Дочка матерi. 
        Крiстiна Орбакайте.
12.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
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. Георгiй Данелiя.
21.35 Костя Цзю. Бути першим.
00.30 Х/ф “Правила сексу”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Рубльовка. Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.25 “Поїдемо, поїмо!”
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 “Хмуров”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”.
23.35 Т/с “Брат за брата-2”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.15 Х/ф “Ця весела планета”.
11.50, 16.05 Х/ф “Жарт 
         за жартом”.
12.45 Т/с “Клон”.
14.25, 19.40 Т/с “Бажана”.
17.00 Х/ф “Мiняйли”.
18.30 Х/ф “Рiк Собаки”.
21.20 Х/ф “Тачанка з пiвдня”.
22.45 Х/ф “Таємниця
         “Чорних дроздiв”.
00.25 Х/ф “Лiвша”.

УТ-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 16.00 Т/с “Таємниця
         старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Нехай Вам буде 
          кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 
         Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок.
13.15 Не вiр худому кухарю.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт.
        Агросектор.
15.30 “Таємницi успiху”
          з Н. Городенською.
17.00 Х/ф “Майор Вихор”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40 Концертна програма
        “Музика нас з’єднала”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр’я”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “Одного разу
        двадцять рокiв потому”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.10 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
           з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55, 17.10 Т/с “Асi”.
11.55, 12.55 Т/с “Next-2”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi 
         драми”.
14.55, 15.50 Т/с “Пончик 
         Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок-3: 
      його остання клятва”. (2).
22.00 Д/ф “Циганська кров”.
23.25 Драма “Вiкiнги”. (3).
00.20 “Їхнi звичаї”.

інтер
05.30, 23.40 Т/с “Жiнки
             на гранi”.

06.15, 19.00 Т/с “Поки станиця 
      спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з Iнтером”.
09.10, 12.20, 20.30 Т/с “Друге
           дихання”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 Т/с “Громадянка 
    начальниця. Продовження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.35 Т/с “Своя правда”.

ICTV
05.15 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
           новини.
10.10, 16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.15, 13.00, 22.00 Т/с
      “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.55, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Двоє”. (2).

сТБ
05.30 “Дванадцятирiчний 
        Шерлок Холмс”.
07.00, 15.55 “Усе буде добре!”
08.50, 18.20 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
10.20 “Зiркове життя. 
          Зорянi власницi”.
11.15 Х/ф “В’язень замку Iф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi!-6”.

новий канал
06.15, 6.55 Kids’ Time.
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
            лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись
           вродлива”.
10.00, 15.55 Т/с “Татусевi
            доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.

18.00, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Блейд-2”.
01.05 Х/ф “Блейд-3”.

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, 13.10, 17.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого 
          Савельєва”.
12.05 “Хай говорять”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого
         Савельєва”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Кордон слiдчого 
         Савельєва”.
00.35 Т/с “Оса”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.45 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
13.25 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.00 “Орел i решка”.
16.00, 20.00 Т/с “Хто у домi
          господар”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
         комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нТн
05.20 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”.
14.50, 17.00 Т/с “Лектор”.
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 “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.

08.25 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.40, 20.55 Країна У.
10.40 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
13.50, 19.00 Моду народу.
15.40 Я права.
16.35 Королева балу.
17.45 Вiд пацанки до панянки.
19.55 Т/с “Два батька
        i два сина”. (2).
21.55 6 кадрiв.
23.25 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, 21.40 Т/с “Iдеальний
       шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Проти ночi”.

Мега
06.00 Д/ф “Хто живе 
        на Мiсяцi?”
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 Таємницi 
        Третього рейху.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках
           пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Д/ф “Брати по 
           Космосу”.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Д/ф “Прибульцi 
         з минулого”.
20.30 Д/ф “Космiчнi каскадери

       З ризиком для життя”.
22.30 Неймовiрна Австралiя.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Космiчний камiкадзе.
         Кут атаки Георгiя 
         Берегового”.
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 “Зозуля”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
            шляхетних дiвчат”.
16.20 “Мрiючи про себе iншу.
       Марина Нейолова”.
16.55 Спецкурс “Перечитуючи
       наново”. Л. Аннiнськiй
      “Микола Лесков - життя
       i спадщина”.
18.40 Т/с “Шеф полiцiї”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими i три лiта”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Поєдинок”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”.
11.15 Х/ф “Нагородити
         (посмертно)”.
12.55 “Морськi прибульцi”.
13.55 “Бiологiя життя”.
14.55 “Погоня за швидкiстю”.
15.50 “Середнiй танк Т-34”.
16.05 “Близький 
         бобардувальник СУ-2”.
16.15 “Важка самохiдна 
          установка СУ-152а”.
16.25 Х/ф “Торпедоносцi”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Облом UA. 
        Новий сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Брати Грiмм”. (2).
23.35 Х/ф “Найманець”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
          Олена Вiтрiченко”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
       “Служба новин
        “Соцiальний пульс”.

06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
        пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Злочин столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Костя Цзю. 
        Бути першим.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.20 “Україна-Європа: 
            маятник Фуко”.
14.00, 22.45 НЛО: 
         факти i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
        економiка”.
16.20, 0.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус: 
          вашi права i пiльги”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
          Барбара Брильска.
21.35 Колишнi дружини.
00.45 Х/ф “Солодкий
          трепет”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Рубльовка. Live”. 
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 “Хмуров”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”.
23.35 Т/с “Брат за брата-2”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.15 Х/ф “Там, на 
        невiдомих дорiжках”.
12.05, 16.20 Х/ф “Жарт за 
            жартом”.
13.00 Т/с “Клон”.
14.40, 19.45 Т/с “Бажана”.
17.15 Х/ф “Куди зник 
          Фоменко?”
18.35 Х/ф “Романс
        про закоханих”.
21.35 Х/ф “Один iз нас”.
23.20 Х/ф “I ти побачиш 
         небо”.
00.30 Х/ф “Коли я стану
        велетнем”.

чеТВер, 23 січня
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Консультації ●

Олександр РОМАНЦОВ,  
начальник служби у справах 

дітей Тернопільської 
райдержадміністрації.

 
Вирішуючи питання щодо 
соціально-правового захис-
ту дітей-сиріт та  дітей, по-
збавлених батьківського пі-
клування, служба у справах 
дітей дотримується вимог 
Законів України “Про орга-
ни і служби у справах дітей 
та спеціальні установи для 
дітей”, “Про забезпечення 
організаційно-правових 
умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклу-
вання”, “Про охорону ди-
тинства”, Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 
24 вересня 2008 року  
№ 866 “Питання діяльності 
органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав 
дитини”.

Службою у справах дітей по-
стійно оновлюються банки даних 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Cтаном 
на 13 грудня 2013 року на пер-
винному обліку в службі перебу-
вало 63 дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, зокрема, 16 дітей-сиріт та 
47 дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. Із загального 
списку 59 дітей влаштовано до 
сімейних форм виховання, що 
становить 94%, зокрема, 42 ди-
тини перебувають під опікою та 
піклуванням, 11 дітей — у при-
йомних сім’ях, 6 дітей — у дитя-
чих будинках сімейного типу. 

Впродовж 2013 року знято з 
первинного обліку служби 7 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, зокрема, 
знято з обліку 6 дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування, в зв’язку з досягнен-
ням повноліття, одна дитина — у 
зв’язку з усиновленням. 

Впродовж 2013 року службою 
виявлено, встановлено відповід-
ний статус та поставлено на пер-
винний облік двоє дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
та одну дитину-сироту, двоє з 
них влаштовано під опіку.

Статус дитини-сироти та дити-
ни, позбавленої батьківського пі-
клування, надає дітям право на 
особистий захист, повне держав-
не забезпечення і отримання пе-
редбачених законодавством пільг. 
Відповідний статус цих дітей під-
тверджується комплектом доку-
ментів, що засвідчують обстави-
ни, через які дитина втратила 
батьківське піклування. У службі 
немає жодної дитини з невизна-
ченим юридичним статусом. 

Впродовж 2013 року створено 
дві прийомні сім’ї, в які влаштова-
но одну дитину, позбавлену бать-
ківського піклування, та дві дитини-
сироти. Це забезпечило виконан-
ня прогнозованих показників ство-
рення прийомних сімей у Терно-
пільському районі на 2013 рік. 

На цей час у Тернопільському 
районі функціонує 7 прийомних 
сімей, в які на виховання та 
спільне проживання передано 9 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених  
батьківського піклування, та один 
дитячий будинок сімейного типу, 
в якому забезпечується сімейне 
виховання 5 дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Для 
утримання прийомних дітей та 
дітей-вихованців прийомні бать-
ки та батьки-вихователі отриму-
ють державну соціальну допомо-
гу в розмірі двох прожиткових 
мінімумів на кожну дитину та гро-
шове забезпечення батькам-
вихователям у розмірі 35% від-
рахувань від загальних виплат на 
дітей. Прийомні батьки та батьки-
вихователі за плату забезпечу-
ють належні умови для зростання 
дітей в сімейному оточенні. За 
звітний період прийомні сім’ї та 
дитячий будинок сімейного типу 
отримали фінансування в повно-
му обсязі. 

Служба у справах дітей  

контролює умови утримання та 
виховання дітей під опікою (піклу-
ванням), у прийомних сім’ях та 
дитячому будинку сімейного типу 
згідно з відповідним графіком. Со-
ціальні виплати на дітей, які пере-
бувають під опікою, піклуванням, у 
прийомних сім’ях та дитячому бу-
динку сімейного типу витрачають-
ся на забезпечення потреб дітей 
дорослими, які є законними пред-
ставниками їх інтересів. 

Право дитини на сім’ю закрі-
плено на законодавчому рівні. 
Тільки виховання в сім’ї відпові-
дає найкращим інтересам дити-
ни, тому при розгляді питання 
про влаштування дітей, які втра-
тили батьківське піклування, 
служба у справах дітей дотриму-
ється вимог статті 6 Закону  
України “Про забезпечення 
організаційно-правових умов со-
ціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування” щодо першочергово-
го влаштування дітей у сім’ї гро-
мадян. У серпні 2013 року двоє 
дітей, позбавлених  батьківського 
піклування, вихованців дитячого 
будинку “Віфлеєм” влаштовано в 
прийомну сім’ю у м. Теребовля.

Пріоритетною формою вла-
штування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених  батьківського пі-
клування, є усиновлення. Уси-
новлення вирішить проблему ди-
тини, яка втратила сімейне ото-
чення. Усиновлення вирішить 
проблему дорослих, які хочуть 
зростити та виховати дитину. 
Дитину, народжену не ними, але 
яка потребує саме їх любові та 
піклування.

Відповідно до рішень судів, у 
2013 році усиновлено три дити-
ни, позбавлених батьківського 
піклування, зокрема, двоє дітей 
усиновлено громадянами Украї-
ни і  одна дитина — іноземцями. 
На цей час на території Терно-
пільського району в сім’ях усино-
вителів проживають 10 дітей, за 
умовами проживання і виховання 
яких здійснює нагляд служба у 
справах дітей, згідно з відповід-
ним графіком. У результаті пере-
вірок порушень прав дітей не 
виявлено. 

Станом на 13 грудня 2013 ро-
ку на обліку в службі перебува-
ють  одна одинока особа і дві 
подружні пари, які бажають уси-
новити дитину, та 17 дітей, які 
підлягають усиновленню. Служба 
у справах дітей намагається зро-
бити все можливе, щоб вони 
знайшли одне одного: батьки — 
дітей, а діти — батьків. Службою 
у встановлені законом терміни 
надається уточнена інформація, 
висновки про стан здоров’я, фо-
тографії дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, які можуть бути усиновле-
ні, вживаються заходи щодо по-
пуляризації національного уси-
новлення. 

Разом з пріоритетними фор-
мами сімейного виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених  бать-
ківського піклування, мають міс-
це влаштування дітей в інтернат-
ні заклади. В інтернатних закла-
дах області перебуває троє ді-

тей, позбавлених батьківського 
піклування. Двоє з них є дітьми-
інвалідами і потребують влашту-
вання у спеціальні заклади (Пе-
триківський і Мельнице-
Подільський будинки-інтернати). 
Одна дитина отримала правовий 
статус дитини, позбавленої бать-
ківського піклування, внаслідок 
інвалідності батьків, що унемож-
ливлювало виконання ними бать-
ківських обов’язків, і  продовжи-
ла перебувати у Бережанській 
школі-інтернаті.      

Одним з основних чинників 
збільшення сирітства є збіль-
шення кількості соціально небла-
гополучних сімей, які неспро-
можні виконувати виховну функ-
цію через алкоголізм, наркома-
нію, насильство тощо. З метою 
соціально-правового захисту ді-
тей, які виховувалися у таких 
сім’ях, службою у справах дітей 
впродовж 2013 року подано до 
Тернопільського міськрайонного 
суду два позови про позбавлен-
ня батьків батьківських прав. Від-
повідно до рішень судів, батьки 
позбавлені батьківських прав 
щодо трьох дітей.  

Впродовж січня-листопада 
служба у справах дітей взяла 
участь у розгляді Тернопільським 
міськрайонним судом 13 цивіль-
них справ щодо позбавлення 
батьківських прав батьків за по-
зовом другого з батьків або ро-
дичів як третя сторона, що не 
заявляє самостійних вимог. При-
йнято 11 рішень суду про по-
збавлення батьківських прав, ще 
2 цивільні справи перебувають 
на розгляді. 

У 2013 році проведено 13 за-
сідань комісії з питань захисту 
прав дитини, на яких розгляда-
лись питання щодо захисту прав 
та законних інтересів дітей. При-
йнято 44 конкретних рішення в 
інтересах дітей. 

З метою профілактики право-
порушень та злочинності у дитя-
чому середовищі за дорученням 
голови Тернопільської районної 
державної адміністрації в грудні 
2011 року було утворено коорди-
наційну раду суб’єктів профілак-
тичної роботи щодо запобігання 
вчинення неповнолітніми право-
порушень та злочинів. За звітний 
період проведено 17 засідань ко-
ординаційної ради. Під час засі-
дань розглядалися питання ко-
ординації роботи та взаємного  
обміну інформацією між 
організаціями-партнерами щодо 
неповнолітніх, схильних до пра-
вопорушень, або які скоїли зло-
чини, стан правовиховної роботи 
у загальноосвітніх школах Терно-
пільського району, формування 
місцевого банку неповнолітніх, 
схильних до правопорушень то-
що. Дотичними до роботи служ-
би у справах дітей є Тернопіль-
ський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, відділ 
освіти РДА, районний відділ 
УМВС України в Тернопільській 
області. Станом на 10 грудня 
2013 року в місцевому банку не-
повнолітніх, схильних до вчинен-
ня правопорушень та злочинів, 
перебуває 11 дітей.

Дитині потрібна родина

Ольга СОПІЛЬНИК,  
завідуюча бібліотекою  

с. Товстолуг.

Патріоти виховують патріотів. 
Так я б сказала про товсто-
лузьку інтелігенцію — наших 
духівників та педагогів. 

Палке, переконливе слово лю-
бові до рідної землі та її багато-
страждального народу чуємо кож-
ного разу, коли приходимо в церк-
ву, від нашого пароха о. Василя 
Собчука. Його вдумливі, такі прості 
для сприйняття та  розуміння про-
повіді вчать парафіян з однаковою 
повагою ставитись до всіх та кож-
ного зокрема. Спонукають задуму-
ватись над власними вчинками, не 
вчити, а вчитись, осуджувати не 
когось, а в першу чергу – себе. 
Церква виховує покору перед Бо-
гом і вміння захистити честь та 
гідність людини і всього народу. 
Вона вчить патріотизму...

Любов до рідної землі виховує й 
школа. Товстолузькі школярики хо-
дять на навчання в українських 
строях. Щодня уроки розпочина-
ються з лінійки, під час якої звучить 
гімн України. Це нагадування ді-
тям, що українці — не зниклий  
етнос, як намагались нам нав’язати 
державні мужі, викинувши з пас-
порта графу “національність”, а на-
ція, яка живе, дихає, бореться.

У Товстолузі з великою поша-
ною ставляться до усіх історичних 
подій, пов’язаних з боротьбою 
українського народу за волю та су-
веренітет. Ще дотепер згадують у 
селі велелюдний мітинг, приуроче-
ний 80-річчю Голодомору. Це 
спільний захід церкви, активу села, 
місцевої влади, школи. Тоді усі 
присутні у сумі та скорботі за неви-

нно загубленими душами вшану-
вали їхню світлу пам’ять. Історичну 
довідку про ці трагічні для кожного 
українця часи зробив директор 
Товстолузької школи Тарас Петро-
вич Щербінін. Він, як історик за 
фахом, не лише дав гідну оцінку 
подіям вісімдесятирічної давності, 
а змусив кожного душею відчути  
цей загальний біль, катастрофу на-
ції — штучне знищення людей го-
лодом без воєн. Подумалось, як ця 
порівняно молода людина уміє так 
щиро сказати слово, яке йде до 
самого серця. Знаючи історію ро-
дини Тараса Петровича Щербініна, 
це можна пояснити. Його прадід у 
1940-х роках минулого століття за-
мордований енкаведистами у 
чортківській тюрмі за те, що був 
бандерівцем, щиро любив свою 
Україну та ненавидів її ворогів. Рід-
ні й досі не знають, де його моги-
ла. Через “провину” прадіда ета-
пом до Сибіру були вивезені пра-
бабуся та бабуся Тараса Щербіні-
на. Більшовики почепили на них, як 
вони вважали, тавро бандерівців. 
Але кати не знали, що ці жінки, а 
згодом і їх онуки та правнуки, гор-
дитимуться цим та вчитимуть па-
тріотизму молоде покоління.

Хочу висловити повагу грома-
ди до вчителів Товстолузької шко-
ли Надії Дмитрівни Олійник, Оль-
ги Петрівни Бриляк, Ольги Родіо-
нівни Кармазин, Марії Кирилівни 
Пелехатої, Наталії Романівни Орі-
ховської, Ольги Зіновіївни Стад-
ник, Наталії Володимирівни Ля-
щинської, які виховують у дітей 
любов до України, її традицій та 
історії. Їхні з любов’ю вишиті на-
ціональні строї викликають захо-
плення. Ми радіємо, що наших 
дітей вчать такі гарні люди —  
патріоти рідної землі.

Патріотів  
виховують патріоти

Сільський голова Товстолуга та Застінки Юрій Присяжний 
(зліва) та директор Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. Тарас Щербінін 

під час мітингу-реквієму до 80-х роковин Голодомору біля 
символічної могили борцям за волю України у Товстолузі.

Начальник служби у справах дітей Тернопільської  
райдержадміністрації Олександр Романцов.

В управлінні Державної мі-
граційної служби України в 
Тернопільській області за 
номером телефону у Терно-
полі (код 0352) 27-13-89 
функціонує “гаряча лінія”.

Працівники міграційної служби 
обов’язково нададуть додзвоню-
вачам вичерпні відповіді на усі 
запитання, що належать до ком-
петенції служби, поінформують 
про готовність документів чи ста-
дію розгляду заяви.

Чимало краян уже скористали-
ся з цієї нагоди. Щодня на “гаря-
чу лінію” надходить чимало дзвін-
ків і їх кількість постійно зростає. 
Найчастіше тернополяни та жите-
лі області цікавляться місцем зна-
ходження та графіком роботи те-
риторіальних підрозділів УДМС, 
процедурою та вартістю адміні-

стративних послуг. Інколи про-
сять проконсультувати щодо 
оформлення і видачі запрошень 
для іноземців на отримання візо-
вих документів для в’їзду в Украї-
ну чи продовження строку пере-
бування на території нашої дер-
жави.

Корисними для краян будуть 
ще такі номери телефонів в 
УДМС: (0352) 27-12-64 — відділ 
паспортної роботи, громадянства 
та реєстрації фізичних осіб, (0352) 
27-12-57 — сектор громадянства, 
(0352) 27-12-49 — сектор 
адресно-довідкової роботи, 
(0352) 27-12-57 — відділ у спра-
вах іноземців та біженців.  

За матеріалами управління 
Державної міграційної служби 

України в Тернопільській 
області.

Виникли запитання щодо 
міграції, громадянства, 

реєстрації? Телефонуйте  
на “гарячу лінію”
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ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐ

 1 Ñð. Áîí³ôàò³ÿ ìó÷.

 2 ×ò. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ ñâùìó÷.

(Ïåðåäïð. Ð³çäâà Õðèñòîâîãî)

 3 Ïò. Þë³ÿí³¿ ìó÷ö.

 4 Ñá. Àíàñòàñ³¿ âìó÷ö.

 5 Íä. Ïåðåä Ð³çäâîì.

10 ìó÷åíèê³â ó Êðèò³

 6 Ïí. Íàâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà (ï³ñò).

ªâãåí³¿ ïðïìó÷ö.

 7 Âò. Ð²ÇÄÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÅ

 8 Ñð. Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

³ ñâ. Éîñèôà

 9 ×ò. Ñòåôàíà ïåðâîìó÷.

³ àðõ³äèÿêîíà

10 Ïò. 20 òèñ. ìó÷÷., ñïàëåíèõ

â Í³êîìèä³¿

11 Ñá. Ñâ. ä³òåé, âáèòèõ

ó Â³ôëåºì³, Ìàðêåëà ïðï.

12 Íä. Ïî Ð³çäâ³. Àí³ñ³¿ ìó÷ö.,

Çîòèêà ïðï.

13 Ïí. Ìåëàí³¿ Ðèìëÿíêè ïðï.

(Â³ääàííÿ Ð³çäâà Õðèñòîâîãî)

14 Âò. Îáð³çàííÿ Ã.Í.².Õ.,

Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî ñâÿò.

15 Ñð. Ñèëüâåñòðà ñâÿò.,

(ïåðåäïð. Áîãîÿâëåííÿ)

16 ×ò. Ìàëàõ³¿ ïðîð., Ãîðä³ÿ ìó÷.

17 Ïò. Ñîáîð 70 àïîñòîë³â,

18 Ñá. Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ (ï³ñò),

Òåîïåìïòà é Òåîíè ìó÷÷.

19 Íä. ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª

20 Ïí. Ñîáîð ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ

21 Âò. Þð³ÿ Õîçåâ³òà ïðï., Äîìí³êè

ïðï., Åì³ë³ÿíà ³ñï.

22 Ñð. Ïîë³ºâêòà ìó÷.

23 ×ò. Ãðèãîð³ÿ ñâÿò.,

13-òè Ïðàòóëèíñüêèõ ìó÷÷.

24 Ïò. + Òåîäîñ³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

25 Ñá. Òàò³ÿíè ìó÷ö.

26 Íä. Ïî Áîãîÿâëåíí³.

ªðìèëà ³ Ñòðàòîí³êà ìó÷÷.

27 Ïí. Ïðïï. Îòö³â, óáèò. â Ñèíà¿,

Í³íè ð³âíîàïîñòîëüíî¿

(â³ää. Áîãîÿâëåííÿ)

28 Âò. Ïàâëà Òåáñüêîãî,

²âàíà Êóùíèêà ïðïï.

29 Ñð. Ïîêëîí³ííÿ êàéäàíàì

ñâ. àï. Ïåòðà

30 ×ò. + Àíòîí³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

31 Ïò. Àòàíàñ³ÿ ³ Êèðèëà, àðõ³ºïï.

Îëåêñàíäð³éñüêèõ ñâÿòò.

 1 Ñá. Ìàêàð³ÿ ªãèïåòñüêîãî ïðï.

 2 Íä. Çàêõåÿ.

+ ªâòèì³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

 3 Ïí. Ìàêñèìà ³ñï., Íåîô³òà,

ªâãåí³ÿ òà ³í. ìó÷÷.

 4 Âò. Òèìîòåÿ àï., Àíàñòàñ³ÿ

Ïåðñüêîãî ïðïìó÷.

 5 Ñð. Êëèìåíòà ñâùìó÷.,

Àãàòàíãåëà ìó÷.

 6 ×ò. Êñåí³¿ (Îêñàíè) Ðèìëÿíêè ïðï.

 7 Ïò. + Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà,

àðõ³ºï. Öàðãîðîäñüêîãî ñâÿò.

 8 Ñá. Êñåíîôîíòà ³ Ìàð³¿ ïðïï.

 9 Íä. Ìèòàðÿ ³ ôàðèñåÿ.

+ Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ñâÿò. ²âàíà Çîëîòîóñòîãî

10 Ïí. ªôðåìà Ñèð³éöÿ ïðï.

11 Âò. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ñâùìó÷. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ

12 Ñð. Òðüîõ Ñâÿòèõ: Âàñèë³ÿ

Âåëèêîãî, Ãðèãîð³ÿ Áîãî-

ñëîâà, ²âàíà Çîëîòîóñòîãî

13 ×ò. Êèðà òà ²âàíà áåçñð³áíèê³â

³ ÷óäîòâîðö³â

14 Ïò. Òðèôîíà ìó÷.

(Ïåðåäïð. Ñòð³òåííÿ)

15 Ñá. ÑÒÐ²ÒÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª

16 Íä. Áëóäíîãî Ñèíà.

Ñèìåîíà Áîãîïðèºìöÿ

³ Àííè Ïðîðî÷èö³

17 Ïí. ²ñèäîðà Ïèëþñ³îòñüêîãî ïðï.

18 Âò. Àãàô³¿ ìó÷ö.

19 Ñð. Âóêîëà ïðï., ºï. Ñìèðíñüêîãî,

Ñ³ëâàíà ñâùìó÷.

20 ×ò. Ïàðòåí³ÿ ñâÿò., Ëóêè ïðï.

21 Ïò. Òåîäîðà Ñòðàòèëàòà

âìó÷., Çàõàð³¿ ïðîð.

(Â³ääàííÿ Ñòð³òåííÿ)

22 Ñá. Çàóïîê³éíà. Íèêèôîðà ìó÷.

23 Íä. Ì’ÿñîïóñíà. Õàðàëàìï³ÿ ìó÷.

24 Ïí. Âëàñ³ÿ ñâùìó÷.,

ºï. Ñåâàñò³éñüêîãî

25 Âò. Ìåëåò³ÿ ñâÿò.,

àðõ³ºï. Àíò³îõ³éñüêîãî

26 Ñð. Ìàðòèí³ÿíà ïðï., Çî¿,

Ôîòèí³¿ (Ñâ³òëàíè) ïðïï.

27 ×ò. + Ïåðåñò. Êèðèëà

ð³âíîàï., Àâêñåíò³ÿ ïðï.

28 Ïò. Îíèñèìà àï.

 1 Ñá. Ïàìô³ëà, Ïîðôèð³ÿ

òà ³í. ìó÷÷.

 2 Íä. Ñèðîïóñíà. Òåîäîðà

Òèðîíà âìó÷.

 3 Ïí. Ïî÷àòîê Âåëèêîãî ïîñòó.

Ëüâà ñâÿò., ïàïè Ðèìñüêîãî

 4 Âò. Àðõèïà àï.

 5 Ñð. Ëüâà ïðï., ºï. Êàòàíñüêîãî

 6 ×ò. Òèìîòåÿ ïðï., ªâñòàò³ÿ ñâÿò.

 7 Ïò. Â³äíàéäåííÿ ìîùåé ìó÷÷.,

ùî â ªâãåí³¿

 8 Ñá. Ïîë³êàðïà ñâùìó÷.,

ºï. Ñìèðíñüêîãî

 9 Íä. 1-øà Âåëèêîãî ïîñòó.

+ ² ³ II â³äíàéäåííÿ ãîëîâè

ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ

10 Ïí. Òàðàñ³ÿ ñâÿò.,

àðõ³ºï. Öàðãîðîäñüêîãî

11 Âò. Ïîðôèð³ÿ ñâÿò., ºï. Ãàçüêîãî

12 Ñð. Ïðîêîï³ÿ Äåêàïîë³òà

ïðï. é ³ñï.

13 ×ò. Âàñèë³ÿ ïðï. é ³ñï.

14 Ïò. ªâäîê³¿ ïðïìó÷ö.

15 Ñá. Òåîäîòà (Áîãäàíà),

ºï. Êèðèíåéñüêîãî ñâùìó÷.

16 Íä. 2-ãà Âåë. ïîñòó. ªâòðîï³ÿ,

Êëåîí³êà ³ Âàñèë³ñêà ìó÷÷.

17 Ïí. Ãåðàñèìà ïðï.

18 Âò. Êîíîíà ìó÷.

19 Ñð. 42-îõ ìó÷÷. Àìîð³éñüêèõ

20 ×ò. Âàñèë³ÿ, ªôðåìà, Êàï³òîíà

òà ³í. ñâùìó÷÷.

21 Ïò. Òåîô³ëàêòà,

ºï. Í³êîìèä³éñüêîãî ñâÿò.

22 Ñá. + 40 ìó÷åíèê³â Ñåâàñò³éñüêèõ

23 Íä. Õðåñòîïîêë³ííà.

Êîíäðàòà, Ëåîí³äà,

Ãàëèíè òà ³í. ìó÷÷.

24 Ïí. Ñîôðîí³ÿ ñâÿò., ïàòð. ªðóñàë.

25 Âò. Òåîôàíà ³ñï., Ãðèãîð³ÿ

Äâîºñëîâà ñâÿò.,

ïàïè Ðèìñüêîãî

26 Ñð. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ñâÿò. Íèêèôîðà,

ïàòð. Öàðãîðîäñüêîãî

27 ×ò. Âåíåäèêòà ïðï.

28 Ïò. Àãàï³ÿ òà ³íøèõ 6 ìó÷÷.

29 Ñá. Ñàâèíà ³ Ïàïè ìó÷÷.

30 Íä. 4-òà ïîñòó. ²âàíà Ë³ñòâè÷-

íèêà ïðï., Îëåêñ³ÿ ïðï.

31 Ïí. Êèðèëà ñâÿò., àðõ³ºï. ªðóñàë.

 1 Âò. Õðèçàíòà ³ Äàð³¿ ìó÷÷.

 2 Ñð. Ïðåïï. Îòö³â, óáèòèõ ó

ìîíàñòèð³ ñâ. Ñàâè (Ïîêëîíè)

 3 ×ò. ßêîâà ³ñï.

 4 Ïò. Âàñèë³ÿ Àíê³ðñüêîãî ñâùìó÷.

 5 Ñá. Àêàô³ñòîâà. Í³êîíà

³ éîãî ó÷í³â ìó÷÷.

 6 Íä. 5-òà Âåë. ïîñòó. Ìàð³¿

ªãèïåòñüêî¿, Çàõàð³¿ ïðïï.,

(ïåðåä Áëàãîâ³ùåííÿì)

 7 Ïí. ÁËÀÃÎÂ²ÙÅÍÍß

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

 8 Âò. Ñîáîð àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà

(â³ää. Áëàãîâ³ùåííÿ)

 9 Ñð. Ìàòðîíè Ñîëóíñüêî¿ ìó÷ö.

10 ×ò. ²ëàð³îíà ïðï., Ñòåôàíà ïðï.

11 Ïò. Ìàðêà ïðï. ³ Êèðèëà,

äèÿêîíà ñâùìó÷÷.

12 Ñá. Ëàçàðåâà.

²âàíà Ë³ñòâè÷íèêà ïðï.

13 Íä. ÊÂ²ÒÍÀ. ²ïàò³ÿ ïðï.,

ºï. Ãàíãðåíñüêîãî

14 Ïí. Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿ ïðï.

15 Âò. Òèòà ×óäîòâîðöÿ ïðï.

16 Ñð. Ìèêèòè, ³ãóìåíà

Ì³ä³ê³éñüêîãî ïðï.

17 ×ò. Âåëèêèé ÷åòâåð. Éîñèôà

Ï³ñíåñï³âöÿ ³ Þð³ÿ, ùî â

Ìàëå¿ ïðïï. (Ñòðàñò³)

18 Ïò. Âåëèêà ï’ÿòíèöÿ

(Ïëàùàíèöÿ). Òåîäóëà,

Àãàòîïîäà òà ³í. ìó÷÷.

19 Ñá. Âåëèêà Ñóáîòà.

+ Ìåòîä³ÿ ñâÿò., ªâòèõ³ÿ ñâÿò.

20 Íä. ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß ÕÐÈÑÒÎÂÅ.

ÏÀÑÕÀ

21 Ïí. Ñâ³òëèé ïîíåä³ëîê.

²ðîä³îíà, Àãàâà òà ³í. àïï.

22 Âò. Ñâ³òëèé â³âòîðîê.

ªâïñèõ³ÿ ìó÷.

23 Ñð. Òåðåíò³ÿ, Àôðèêàíà,

Ìàêñèìà é ³í. 36 ìó÷÷.

24 ×ò. Àíòèïà ñâùìó÷.,

ºï. Ïåðãàìñüêîãî

25 Ïò. Âàñèë³ÿ ³ñï., ºï. Ïàð³éñüêîãî

26 Ñá. Àðòåìîíà Ëàîäèê. ñâùìó÷.

27 Íä. + Òîìèíà. Ìàðòèíà ³ñï.,

Àíòîí³ÿ, ²âàíà, ³í. ìó÷÷.

28 Ïí. Àðèñòàðõà, Òðîõèìà àïï.

29 Âò. Àãàï³¿, ²ðèíè, Õ³îí³¿ ìó÷öö.

30 Ñð. Ñèìåîíà ïðï., Àêàê³ÿ ïðï.

 1 ×ò. ²âàíà ïðï., ó÷íÿ

Ãðèãîð³ÿ Äåêàïîë³òà

 2 Ïò. ²âàíà ïå÷åðíèêà ïðï.

 3 Ñá. Òåîäîðà Òðèõ³íè ïðï.

 4 Íä. Ìèðîíîñèöü. ßíóàð³ÿ

ñâùìó÷., Òåîäîðà ìó÷.

 5 Ïí. Òåîäîðà Ñèêåîòà ïðï.

 6 Âò. + Þð³ÿ Ïåðåìîæöÿ âìó÷.

 7 Ñð. Ñàâè Ñòðàòèëàòà ìó÷.

 8 ×ò. + Ìàðêà àï. ³ ºâàíãåë³ñòà

 9 Ïò. Âàñèë³ÿ ñâùìó÷., ºï. Àìàñ³éñüê.

10 Ñá. Ñèìåîíà ñâùìó÷.,

Ñòåôàíà, ºï. Âîëîäèìèðà

Âîëèíñüêîãî ïðï.

11 Íä. Ðîçñëàáëåíîãî.

ßñîíà ³ Ñîñ³ïàòðà àïï.,

Ìàêñèìà ìó÷.

12 Ïí. 9 ìó÷÷. â Êèçèö³,

Ìåìíîíà ÷óäîòâ., ïðï.

13 Âò. + ßêîâà àï., áðàòà

ñâ. ²âàíà Áîãîñëîâà

14 Ñð. Ïåðåïîëîâèíåííÿ.

ªðåì³¿ ïðîð.

15 ×ò. Àòàíàñ³ÿ Âåëèêîãî ñâÿò.

16 Ïò. + Òåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî

ïðï., Òèìîòåÿ ³ Ìàâðè ìó÷÷.

17 Ñá.  Ïåëàã³¿ ìó÷ö.

18 Íä. Ñàìàðÿíêè. ²ðèíè ìó÷ö.,

Íèêèôîðà ïðï.

19 Ïí. Éîâà ïðàâåäíîãî

20 Âò. Àêàê³ÿ ìó÷. Ïîÿâà ×åñíîãî

Õðåñòà â ªðóñàëèì³

21 Ñð. + ²âàíà Áîãîñëîâà, àï.,

Àðñåí³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

(â³ää. Ïåðåïîëîâèíåííÿ)

22 ×ò. + Ïåðåí. ìîùåé ñâÿò.

Ìèêîëàÿ, ²ñà¿ ïðîð.

23 Ïò. + Ñèìîíà Çèëîòà, àï.

24 Ñá. + Êèðèëà ³ Ìåòîä³ÿ, ó÷èòåë³â

ñëîâ’ÿí, ð³âíîàïï.

25 Íä. Ñë³ïîðîäæåíîãî.

ªï³ôàí³ÿ ³ Ãåðìàíà, ñâÿòò.

26 Ïí. Ãë³êåð³¿ ìó÷ö.

27 Âò. ²ñèäîðà ìó÷.

28 Ñð. Ïàõîì³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

(â³ääàííÿ Ïàñõè)

29 ×ò. ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª

30 Ïò. Àíäðîí³êà àï.

³ òèõ, ùî ç íèì

31 Ñá. Òåîäîòà, Ïåòðà, Ä³îí³ñ³ÿ,

Àíäð³ÿ é ³í. ìó÷÷.

 1 Íä. Ñâ. Îòö³â. Ïàòðèê³ÿ

ñâùìó÷., ºï. Ïðóñüêîãî

 2 Ïí. Òàëàëåÿ ìó÷.

 3 Âò. + Êîñòÿíòèíà ³ Îëåíè

ð³âíîàïîñòîëüíèõ

 4 Ñð. Âàñèë³ñêà ìó÷.

 5 ×ò. ªôðîñèí³¿ Ïîëîöüêî¿ ïðï.,

Ìèõà¿ëà ïðï.

 6 Ïò. Ñèìåîíà Äèâíîãîðöÿ,

(â³ää.Âîçíåñ³ííÿ)

 7 Ñá. Çàóïîê³éíà.

+ 3-òº â³äíàéäåííÿ ãîëîâè

ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ

 8 Íä. Ç²ÑËÀÍÍß ÑÂßÒÎÃÎ

ÄÓÕÀ. Ï’ßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖß

 9 Ïí. Ñâÿòîãî Äóõà, Ïðåñâÿòî¿

Òð³éö³. Òåðàïîíòà ñâùìó÷.

10 Âò. Ìèêèòè ïðï.

11 Ñð. Òåîäîñ³¿ ä³âè, ïðïìó÷ö.

12 ×ò. ²ñààê³ÿ Äàëìàòñüêîãî ïðï.

13 Ïò. ªðì³ÿ àï., ªðìåÿ ìó÷.

14 Ñá. Þñòèíà ìó÷. ³ òèõ, ùî ç

íèì (â³ää. Ï’ÿòèäåñÿòíèö³)

15 Íä. Âñ³õ Ñâÿòèõ. Íèêèôîðà ³ñï.,

ïàòð. Öàðãîðîäñüêîãî

16 Ïí. Ëóêèë³ÿíà ìó÷.

Ïî÷àòîê Ïåòðîâîãî ïîñòó.

17 Âò. Ìèòðîôàíà ñâÿò.,

ïàòð. Öàðãîðîäñüêîãî

18 Ñð. Äîðîòåÿ ñâùìó÷., ºï. Òèðñü-

êîãî, Êîñìè ïðåñâ.

19 ×ò. + Ïðåñâ. ªâõàðèñò³¿ (íà íåä.),

Âèñàð³îíà ÷óäîòâ.

20 Ïò. Òåîäîòà ñâùìó÷.

21 Ñá. Ïåðåí. ìîùåé âìó÷.

Òåîäîðà Òèðîíà

22 Íä. + Ïðåñâ. ªâõàðèñò³¿.

Êèðèëà ñâÿò.

23 Ïí. Òèìîòåÿ, ºï. Ïðóñ., ñâùìó÷.

24 Âò. + Âàðòîëîìåÿ ³ Âàðíàâè àïï.

25 Ñð. Îíóôð³ÿ Âåë. ³ Ïåòðà ïðïï.

26 ×ò. Àêèëèíè ìó÷ö., Òðèô³ë³ÿ ñâÿò.

27 Ïò. Ìèêîëàÿ ×àðíåöüêîãî ³ 24

ñï³âì÷÷., + Ïðåñâ. Ñåðöÿ

²ñóñà (íà íåä.)

28 Ñá. + Ñï³âñòðàæäàííÿ Ïðåñâ.

Áîãîðîäèö³. Àìîñà ïðîð.

29 Íä. + Ïðåñâ. Ñåðöÿ ²ñóñà.

Ì. Á. Íåóñòàííî¿ Ïîìî÷³

30 Ïí. Ìàíó¿ëà, ²ñìà¿ëà ìó÷÷.

 1 Âò. Ëåîíò³ÿ ìó÷.

 2 Ñð. + Þäè àï.,

áðàòà Ãîñïîäíüîãî

 3 ×ò. Ìåòîä³ÿ ñâùìó÷.

 4 Ïò. Þë³ÿíà Òàðñ³éñüêîãî ìó÷.

 5 Ñá. ªâñåâ³ÿ ñâùìó÷.,

ºï. Ñàìîñàòñüêîãî

 6 Íä. Âñ³õ ñâÿòèõ óêðà¿íñüêîãî

íàðîäó. Àãðèïèíè ìó÷ö.

 7 Ïí. Ð³çäâî ²âàíà Õðåñòèòåëÿ

 8 Âò. Ôåâðîí³¿ ïðïìó÷ö.

 9 Ñð. Äàâèäà Ñîëóíñüêîãî ïðï.

10 ×ò. Ñàìïñîíà ïðï., ë³êàðÿ

11 Ïò. Ïåðåí. ìîùåé áåçñð³áíèê³â

Êèðà òà ²âàíà

12 Ñá. Ïåòðà ³ Ïàâëà, âåðõ. àïï.

13 Íä. + Ñîáîð 12-îõ àïîñòîë³â

14 Ïí. Êîñìè ³ Äàì’ÿíà,

áåçñð. ³ ÷óäîòâ.

15 Âò. + Ïîêëàäåííÿ ðèçè Ïðåñâ.

Áîãîðîäèö³ ó Âëàõåðí³

16 Ñð. ßêèíòà ìó÷., Àíàòîë³ÿ ñâÿò.,

ïàòð. Öàðãîðîäñüêîãî

17 ×ò. Àíäð³ÿ ñâÿò., Ìàðòè ïðï.,

Ïàâëà Ãîéäè÷à ñâùìó÷.

18 Ïò. + Àòàíàñ³ÿ Àòîíñüêîãî ïðï.

19 Ñá. Ñ³ñîÿ Âåëèêîãî ïðï.

20 Íä. Òîìè, ùî â Ìàëå¿, Àêàê³ÿ,

ùî â Ë³ñòâèö³ ïðïï.

21 Ïí. Ïðîêîï³ÿ âìó÷.

22 Âò. Ïàíêðàò³ÿ ñâùìó÷.,

ºï. Òàâðîìåí³éñüêîãî

23 Ñð. + Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüêîãî ïðï.,

Ôðàíöèñêà, Ðàôà¿ëà

òà ³í. ìó÷÷.

24 ×ò. Îëüãè ð³âíîàï., êíÿãèí³

Êè¿âñüêî¿, ªâôèì³¿ ìó÷ö.

25 Ïò. Ïðîêëà òà ²ëàð³ÿ ìó÷÷.,

Ìèõà¿ëà Ìàëå¿íà ïðï.

26 Ñá.  Ñòåôàíà ïðï., Þë³ÿíà ñâÿò.

Ñîáîð àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà

27 Íä. Ñâ. Îòö³â 6-îõ ñîáîð³â.

Àêèëè àï.

28 Ïí. + Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî

ð³âíîàïîñòîëüíîãî

29 Âò. Àòåíîãåíà ñâùìó÷.

³ 10-îõ éîãî ó÷í³â

30 Ñð. Ìàðèíè âìó÷ö.

31 ×ò. ßêèíòà é Åì³ë³ÿíà ìó÷÷.

 1 Ïò. Ìàêðèíè ïðï.

 2 Ñá. + ²ëë³ ïðîð.

 3 Íä. Ñèìîíà é ²âàíà ïðïï.

ªçåêè¿ëà ïðîð.

 4 Ïí. Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè ð³âíîàï.,

ïîâåðí. ìîùåé ñâùìó÷. Ôîêè

 5 Âò. Òðîõèìà, Òåîô³ëà ìó÷÷.

³ òèõ, ùî ç íèìè

 6 Ñð. + Áîðèñà ³ Ãë³áà ìó÷÷.,

Õðèñòèíè âìó÷ö.

 7 ×ò. + Óñï³ííÿ ñâ. Àííè,

ìàòåð³ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

 8 Ïò. ªðìîëàÿ ñâùìó÷.,

Ïàðàñêåâè ïðïìó÷ö.

 9 Ñá. + Ïàíòåëåéìîíà âìó÷.

10 Íä.  Ïðîõîðà, Í³êàíîðà, Òèìîíà,

Ïàðìåíà àïï. ³ äèÿê.

11 Ïí. Êàëèí³êà ìó÷.

12 Âò. Ñèëè, Ñèëóàíà, Êðèñêåíòà,

ªïåíåòà, Àíäðîí³êà àïï.

13 Ñð. ªâäîêèìà ïðàâ. (ïåðåäïð.

ïåðåí. ×åñíîãî Õðåñòà)

14 ×ò. Ïåðåí. ×åñíîãî Õðåñòà,

ìó÷÷. Ìàêàâå¿â.

Ïî÷àòîê Óñïåíñüêîãî ïîñòó

15 Ïò. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ïåðâîìó÷. Ñòåôàíà

16 Ñá. ²ñààê³ÿ, Ôàâñòà ïðïï.

17 Íä.  7-îõ ìó÷÷. ªôåñüêèõ.

ªâäîê³¿ ïðìó÷ö.

18 Ïí. ªâñèãí³ÿ ìó÷.

(ïåðåäïð. Ïðåîáðàæåííÿ)

19 Âò. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª

20 Ñð. Äîìåò³ÿ ïðïìó÷.

21 ×ò. Åì³ë³ÿíà ³ñï., ºï. Ê³çèöüêîãî

22 Ïò. + Ìàò³ÿ àï., ²âàíà Â³àíåÿ ñâ.

23 Ñá. Ëàâðåíò³ÿ àðõ³äèÿêîíà ìó÷.

24 Íä.  ªâïëà ìó÷.

25 Ïí. Ôîò³ÿ ³ Àíèêèòè ìó÷÷.

26 Âò. Ìàêñèìà ³ñïîâ., ïðï.

(â³ää. Ïðåîáðàæåííÿ)

27 Ñð. + Ïåðåí. ìîùåé ïðï. Òåî-

äîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî

(ïåðåäïð. Óñï³ííÿ)

28 ×ò. ÓÑÏ²ÍÍß

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

29 Ïò. Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà

Ã.Í.².Õ., Ä³îìèäà ìó÷.

30 Ñá. Ìèðîíà ìó÷.

31 Íä. Ïðåñâ. Áîãîðîäèö³ Âëàäè÷èö³

Óêðà¿íè. Ôëîðà, Ëàâðà ìó÷÷.

 1 Ïí. Àíäð³ÿ Ñòðàòèëàòà ìó÷.

 2 Âò. Ñàìó¿ëà ïðîð.

 3 Ñð. Òàäåÿ àï., Âàññè ìó÷ö.

 4 ×ò. Àãàòîí³êà, Ñåâåð³ÿíà

òà ³í. ìó÷÷.

 5 Ïò. Ëóïïà ìó÷., ²ðèíåÿ Ë³îíñüêîãî

ñâùìó÷. (â³ää. Óñï³ííÿ)

 6 Ñá. ªâòèõà ñâùìó÷.

 7 Íä. Òèòà àï., ïåðåí. ìîùåé

àï. Âàðòîëîìåÿ

 8 Ïí. Àäð³ÿíà ³ Íàòàë³¿ ìó÷÷.

 9 Âò. Ï³ìåíà ïðï.

10 Ñð. Ìîéñåÿ Ìóðèíà ïðï.,

Ñîáîð ïðåï. Îòö³â Ïå÷åð.

11 ×ò. + Óñ³êíîâåííÿ ãîëîâè

ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ (ï³ñò)

12 Ïò. Îëåêñàíäðà, ²âàíà, Ïàâëà

ñâÿòò., ïàòðð. Öàðãîðîäñüêèõ

13 Ñá. + Ïîêëàäåííÿ ïîÿñà

Ïðåñâ. Áîãîðîäèö³

14 Íä. Ïî÷àòîê Öåðêîâíîãî ðîêó.

Ñèìåîíà Ñòîâï. ïðï.

15 Ïí. ²âàíà Ïîñíèêà ïðï.

16 Âò. Àíòèìà ñâùìó÷.,

ºï. Í³êîìèä³¿, Òåîêòèñòà ïðï.

17 Ñð. Âàâèëè ñâùìó÷.,

Ìîéñåÿ Áîãîâèäöÿ ïðîð.

18 ×ò. Çàõàð³¿ ïðîð., áàòüêà

ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ

19 Ïò. Ñïîãàä ÷óäà àðõ. Ìèõà¿ëà â

Êîëîñàõ, ªâäîêñ³ÿ ³ ³í. ìó÷÷.

20 Ñá. Ñîçîíòà ìó÷.

(ïåðåäïð. Ð³çäâà)

21 Íä. Ïåðåä Âîçäâ. Ð²ÇÄÂÎ

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

22 Ïí. Éîàêèìà ³ Àííè ïðàâ.

23 Âò. Ìèòðîäîðè, Í³ìôîäîðè ìó÷öö.

24 Ñð. Òåîäîðè

Îëåêñàíäð³éñüêî¿ ïðï.

25 ×ò. Àâòîíîìà ñâùìó÷.

(â³ääàííÿ Ð³çäâà)

26 Ïò. Êîðíèë³ÿ ñâùìó÷.(ïåðåäïð.

Âîçäâèæåííÿ)

27 Ñá. ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß

×ÅÑÍÎÃÎ ÕÐÅÑÒÀ (ï³ñò)

28 Íä. Ïî Âîçäâèæåíí³. Ìèêèòè

âìó÷.

29 Ïí. ªâôèì³¿ âìó÷ö.

30 Âò. Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³ òà

ìàòåð³ Ñîô³¿ ìó÷öö.

 1 Ñð. ªâìåí³ÿ ïðï.,

ºï. Ãîðòèíñüêîãî

 2 ×ò. Òðîõèìà, Ñàâàò³ÿ,

Äîð³ìåäîíòà ìó÷÷.

 3 Ïò. ªâñòðàò³ÿ âìó÷., Ìèõà¿ëà

³ Òåîäîðà ×åðí³ã³âñüêèõ

÷óäîòâ. ìó÷÷.

 4 Ñá. Êîíäðàòà àï.

(â³ääàííÿ Âîçäâèæåííÿ)

 5 Íä. Ôîêè ñâùìó÷.,

ºï. Ñèíîï³éñüêîãî

 6 Ïí. Çà÷àòòÿ ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ

 7 Âò. Òåêë³ ð³âíîàï., ïåðâîìó÷ö.

 8 Ñð ªôðîñèí³¿ ïðï.

 9 ×ò. + Ïåðåñòàâëåííÿ àï. ³

ºâàíã. ²âàíà Áîãîñëîâà

10 Ïò. Êàë³ñòðàòà ìó÷. ³ âîÿê³â

éîãî, Í³ëà ïðï.

11 Ñá. + Õàðèòîíà ³ñï. ïðï.

Ñîáîð ïðïï. Îòö³â

Ïå÷åðñüêèõ, Â’ÿ÷åñëàâà ñâ.

12 Íä. Êèð³ÿêà ñàì³òíèêà ïðï.

13 Ïí. Ãðèãîð³ÿ ñâùìó÷.,

ºï. Â³ðìåíñüêîãî

14 Âò. Ïîêðîâ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

15 Ñð. Êèïð³ÿíà ñâùìó÷.,

Þñòèíè ìó÷ö.

16 ×ò. Ä³îí³ñ³ÿ Àðåîïàã³òà ñâùìó÷.

17 Ïò. ªðîòåÿ ñâùìó÷.

18 Ñá. Õàðèòèíè ìó÷ö.

19 Íä. + Òîìè àï.

20 Ïí. Ñåðã³ÿ ³ Âàêõà ìó÷÷.

21 Âò. Ïåëàã³¿ ïðï.

22 Ñð. + ßêîâà àï., Àíäðîí³êà,

Àòàíàñ³¿ ïðïï.,

áëàæ. ²âàíà Ïàâëà II

23 ×ò. ªâëàìï³ÿ òà ªâëàìï³¿ ìó÷÷.

24 Ïò. Ôèëèïà àï., Òåîôàíà ïðï.,

ºï. Í³êåéñüêîãî

25 Ñá. Ïðîâà, Òàðàõà ³ Àíäðîí³êà

ìó÷÷., Êîñìè ïðï.

26 Íä. Öàðÿ Õðèñòà. Ñâ. Îòö³â

7 Ñîáîðó. Êàðïà ìó÷.

27 Ïí. Íàçàð³ÿ òà ³í. ìó÷÷.

28 Âò. ªâòèì³ÿ Íîâîãî ïðï.,

Ëóê³ÿíà ïðïìó÷.

29 Ñð. Ëîíãèíà ñîòíèêà ìó÷.

30 ×ò. Îñ³¿ ïðîð., Àíäð³ÿ

Êðèòñüêîãî ïðïìó÷.

31 Ïò. + Ëóêè àï. ³ ºâàíã.

 1 Ñá. Éî¿ëà ïðîð., Óàðà ìó÷.,

Òåîäîðà Ðîìæ³ ñâùìó÷.

 2 Íä. Àðòåì³ÿ âìó÷.

 3 Ïí. ²ëàð³îíà Âåëèêîãî ïðï.

 4 Âò. Àâåðê³ÿ ð³âíîàï.

³ 7-îõ þíàê³â, ùî â Åôåç³

 5 Ñð. ßêîâà àï., áðàòà Ãîñïîäíüîãî

 6 ×ò. Àðåòè ìó÷. ³ òèõ, ùî ç íèì

 7 Ïò. Ìàðê³ÿíà ³ Ìàðòèð³ÿ ìó÷÷.

 8 Ñá. Äèìèòð³ÿ Ìèðîòî÷öÿ âìó÷.

 9 Íä. Íåñòîðà ìó÷., Êàï³òîë³íè,

ªðîò³¿äè ìó÷öö.

10 Ïí. Ïàðàñêåâè Ï’ÿòíèö³ ìó÷ö.,

Òåðåíò³ÿ ³ Íåîí³ëè ìó÷÷.

11 Âò. Àíàñòàñ³¿ ïðïìó÷ö.,

Àâðàì³ÿ Ðîñòîâñüêîãî ïðï.

12 Ñð. Çèíîâ³ÿ ³ Çèíîâ³¿ ìó÷÷.

13 ×ò. Ñòàõ³ÿ, Àìïë³ÿ òà ³í. àïï.,

ªï³ìàõà ìó÷.

14 Ïò. Êîñìè ³ Äàì’ÿíà

áåçñð. ³ ÷óäîòâ.

15 Ñá. Àêèíä³íà, Ïèãàñ³ÿ, Àôòîí³ÿ,

ªëïèäèôîðà òà ³í. ìó÷÷.

16 Íä. Àêåïñèìà ºï., Éîñèôà

ïðåñâ., Àéòàëà ìó÷÷.

17 Ïí. Éîàí³ê³ÿ Âåëèêîãî ïðï.,

Í³êàíäðà ìó÷., ªðìåÿ ïðåñâ.

18 Âò. Ãàëàêò³îíà ³ Åï³ñòèìè ìó÷÷.

19 Ñð. Ïàâëà ³ñï., àðõ³ºï.

Öàðãîðîäñüêîãî

20 ×ò. 33-îõ ìó÷÷. â Ìåë³òèí³

21 Ïò. Ñîáîð àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà

³ âñ³õ Áåçò³ëåñíèõ Ñèë

22 Ñá. Ìàòðîíè, Òåîêòèñòè ïðïï.,

Îíèñèôîðà, Ïîðô³ð³ÿ ìó÷÷.

23 Íä. Åðàñòà, Îë³ìïà, Ðîä³îíà

àïï. ³ òèõ, ùî ç íèìè

24 Ïí. Ìèíè, Â³êòîðà, Â³íêåíò³ÿ

ìó÷÷., Òåîäîðà Ñòóäèòà ïðï.

25 Âò. Éîñàôàòà ñâùìó÷.,

àðõ³ºï. Ïîëîöüêîãî

26 Ñð. + ²âàíà Çîëîòîóñòîãî ñâÿò.

27 ×ò. + Ôèëèïà àï.

28 Ïò. Ãóð³ÿ, Ñàìîíà,

Àâ³âà ìó÷÷. ³ ³ñï.

Ïî÷àòîê Ð³çäâÿíîãî ïîñòó

29 Ñá. + Ìàòåÿ àï. ³ ºâàíã.

30 Íä. Ãðèãîð³ÿ ñâÿò., ºï. Íåîêå-

ñàð³éñüêîãî, ÷óäîòâîðöÿ

 1 Ïí. Ïëàòîíà ³ Ðîìàíà ìó÷÷.

 2 Âò. Àâä³ÿ ïðîð., Âàðëààìà ìó÷.

 3 Ñð. Ãðèãîð³ÿ Äåêàïîë³òà ïðï.,

Ïðîêëà ñâ.

(ïåðåäïð. Ââåäåííÿ)

 4 ×ò. ÂÂÅÄÅÍÍß Â ÕÐÀÌ

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

 5 Ïò. Ôèëèìîíà àï. ³ òèõ,

ùî ç íèì

 6 Ñá. Àìô³ëîõ³ÿ ºï. ²êîí³éñüêîãî ³

Ãðèãîð³ÿ ºï. Àêðàãàíò³éñüêî-

ãî ñâÿòò.

 7 Íä. Êàòåðèíè âìó÷ö.

 8 Ïí. Êëèìåíòà ïàïè Ðèì., Ïåòðà

ñâùìó÷÷. (â³ää. Ââåäåííÿ)

 9 Âò. Àë³ï³ÿ ïðï., ïàì’ÿòü ïîñâÿ÷.

õðàìó ñâ. Þð³ÿ â Êèºâ³

10 Ñð. ßêîâà Ïåðñ³ÿíèíà âìó÷.,

Ïàëàä³ÿ ïðï.

11 ×ò. Ñòåôàíà Íîâîãî ïðïìó÷.,

²ðèíàðõà ìó÷.

12 Ïò. Ïàðàìîíà ìó÷., Ô³ëóìåíà

ìó÷., Àêàê³ÿ ïðï.

13 Ñá. + Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî àï.

14 Íä. Íàóìà ïðîð.

15 Ïí. Àâàêóìà ïðîð.

16 Âò. Ñîôîí³¿ ïðîð.

17 Ñð. Âàðâàðè âìó÷ö.,

²âàíà Äàìàñêèíà ïðï.

18 ×ò. + Ñàâè Îñâÿùåííîãî ïðï.

19 Ïò. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ ñâÿò.,

àðõ³ºï. Ì³ð Ë³ê³éñüêèõ

20 Ñá. Àìâðîñ³ÿ ñâÿò.,

ºï. Ìåä³îëàíñüêîãî

21 Íä. Ïàòàï³ÿ ïðï. (ïåðåäïð.

Íåïîðî÷íîãî Çà÷àòòÿ)

22 Ïí. Íåïîðî÷íå Çà÷àòòÿ Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³ ñâÿòîþ Àííîþ

23 Âò. Ìèíè, ªâãðàôà ìó÷÷.

24 Ñð. Äàíè¿ëà Ñòîâïíèêà ïðï.

25 ×ò. Ñïèðèäîíà ïðï., ºï. Òð³ì³ò³éñ.

26 Ïò. + ªâñòðàò³ÿ, ªâãåí³ÿ,

Îðåñòà é ³í. ìó÷÷.

27 Ñá. Ëåâê³ÿ, Ôèëèìîíà ³ ³í. ìó÷÷.

28 Íä. Ñâ. Ïðàîòö³â. ªëåâòåð³ÿ

ñâùìó÷., Ñòåôàíà ³ñï.

29 Ïí. Àãåÿ ïðîð. (â³ääàííÿ

Íåïîðî÷íîãî Çà÷àòòÿ)

30 Âò. Äàíè¿ëà ïðîð. ³ òðüîõ þíàê³â:

Àíàí³¿, Àçàð³¿ ³ Ìèñà¿ëà

31 Ñð. Ñåâàñò³ÿíà ìó÷. ³ âîÿê³â éîãî

ÇÀÁÎÐÎÍÅÍ² ×ÀÑÈ

(áåç âåñ³ëü ³ çàáàâ):

1. Âñ³ ïîñòè.

2. Â³ä Ð³çäâà Õðèñòîâîãî

äî Áîãîÿâëåííÿ.

3. Â³ä Âåëèêîäíÿ

äî Òîìèíî¿ íåä³ë³.

ÏÎÑÒÈ:

Âåëèêèé ï³ñò -

03.03-19.04;

Ïåòð³âêà - 16.06-11.07;

Ñïàñ³âêà - 14.08-27.08;

Ïèëèï³âêà - 28.11-06.01

Ñòðîãèé ï³ñò: 06.01, 18.01,

03.03, 18.04, 11.09, 27.09

Êîæíà ï’ÿòíèöÿ,

êð³ì çàãàëüíèöü.

ÇÀÃÀËÜÍÈÖ²

Çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîñòó â ï'ÿò-

íèöþ:

â³ä Ð³çäâà Õðèñòîâîãî äî Áî-

ãîÿâëåííÿ: 07.01 - 17.01,

â ³ ä íåä ³ ë ³ ïðî ìèòàðÿ

³ ôàðèñåÿ äî íåä³ë³ ïðî áëóä-

íîãî ñèíà: 09.02 - 16.02,

â³ä Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî

äî íåä³ë³ Òîìèíî¿: 20.05 - 27.05,

â³ä Ç³ñëàííÿ Ñâ. Äóõà äî íåä³ë³

Âñ³õ Ñâÿòèõ: 08.06 - 15.06,

Íîâèé ð³ê: 1 ñ³÷íÿ, Äåíü Íå-

çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè: 24 ñåðïíÿ.

Äí³, íà ÿê³ ïðèïàäàþòü Ãîñ-

ïîäí³ òà Áîãîðîäè÷í³ ñâÿòà.

* * *

 8 ñ³÷íÿ - Äåíü Ðîäèíè,

11 òðàâíÿ - Äåíü Ìàòåð³,

 7 âåðåñíÿ - Äåíü Áàòüêà,

28 âåðåñíÿ - Äåíü Êàòåõèòà.
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Оксана КОЗЮПА,  
методист департаменту 

культури, релігій  
та національностей  

Тернопільського обласного 
навчально-методичного 

центру.

У Довжанківській ЗОШ І-ІІІ 
ст. стало доброю традицією 
дружньою шкільною роди-
ною відзначати Новий рік. 

Новорічно-космічні пригоди 
відбулися з фантастичними пер-
сонажами, ролі яких під час свят-
кового дійства у жанрі мюзиклу 

зіграли учні 1-11 класів. Атмос-
фера була по-справжньому каз-
кова. У школу завітали Гіс — 
учень 9 класу Ярослав Чупак, 
Кріс — Андрій Псюрський (9 
клас), Летюнчики — учні 3 класу 
Андрій Коберник, Денис Нечай, 
Вікторія Кіндзерська, Юр — 
дев’ятикласник Владислав Кін-
дзерський, Дід Мороз — вчитель 
математики і фізики Микола Во-
лодимирович Білий, Волсав — 
учень 11 класу Євген Білоус,  
Зарея — вчитель світової літера-
тури Ольга Ігорівна Литвин, Івга 
— випускниця 2013 року Марія 
Бурма, Мармуліка — учень 7 кла-

су Назар Горішний, Космічна  
Леді — учениця 8 класу Христина 
Вадовська, Українець — восьми-
класник Володимир Козюпа, Ан-
гел — учениця 4 класу Анастасія 
Ткачук. У музичній виставі брали 
участь усі школярі. Поряд з учня-
ми виступали і вчителі. До 
оформлення свята приєдналися 
батьки, які посприяли у пошитті 
костюмів. 

Усі присутні мали змогу поми-
луватися шкільною Різдвяною 
шопкою. Макет Віфліємської 
стайні в ніч Різдва Христового 
виготовив вчитель трудового на-
вчання Василь Іванович Козюпа.

Новорічно-космічні пригоди
Учасники Новорічного свята у Довжанківській ЗОШ І-ІІІ ст.

Світ дитинства ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Морозяного грудневого ве-
чора, коли земля спочиває 
під теплим сніговим покро-
вом, коли із коминів будин-
ків у зоряне небо повільно 
пливуть дими, всі діти з не-
терпінням чекають на при-
хід Святого Миколая, який 
ходить від хати до хати з 
великим мішком, даруючи 
кожній дитині подарунки. 

Дітвора весь вечір живе диво-
вижним очікуванням свята, коли 
дідусь Миколай постукає в двері, 
залишивши під дверима гостинці 

і притрусивши їх сивим інеєм із 
бороди. Приємний шурхіт пакун-
ків, наче тремтливий хрускіт сві-
жого снігу під ногами, дарує ма-
лятам безмежну радість, а моро-
зяний мандариновий запах напо-
внює серце затишком і любов’ю. 

18 грудня Святий Миколай із 
великим мішком солодощів заві-
тав у Смиківці до дитячого на-
вчального закладу “Усмішка”. 
Сивобородого дідуся на свято 
біля ялинки запросили виховате-
лі Олена Окрутна, Галина Куль-
матицька, помічник вихователя 
Тетяна Чубко і керівник закладу 
Олена Буката. Вихованці садочка 
Павлик і Ліля Галябарди, Настя 
Жуківська, Аня Іщук, Сніжанка 

Касарда, Оля Козуб, Стасик Мат-
лак, Вероніка Окатьєва, Марко 
Окрутний, Степанко та Андрійко 
Пхолоки, Віка Прокопович, Вла-
дислав Цінкевич, Тарасик Члек, 
Мар’янка Чуйко, Матвійко та Ве-
роніка Шевчуки перевдягнулися 
в яскраві костюми новорічних ге-
роїв — Зірочок, лісових мешкан-
ців — Їжачка, Ведмедика, Зайчи-
ка, Білочки. Діти грали в зимові 
ігри, співали пісні про Святого 
Миколая, який цього дня завітав 
на своїх казкових санях до діто-
чок, адже він приходить лише до 
чемних дітей. Вихованці садочка 
розповідали Миколаю віршики, 
за що отримали солодкі подару-
ночки. 

Святий Миколай  
в гостях у дітей

Вихованці Смиковецького дитячого садка “Усмішка” зі Святим Миколаєм 
 і вихователями Оленою Окрутною (справа), Галиною Кульматицькою (зліва) 

і завідуючою дошкільним закладом Оленою Букатою.

Єфрем ГАСАЙ, 
краєзнавець,  
м. Тернопіль.

На шляху моїх 
краєзнавчих 
пошуків було 
приміське се-
ло Петриків. У 
книзі Миколи 
Р о ж е н к а   
“Сосни Биківні 
свідчать: злочини проти 
людства”, виданій Всеукра-
їнським товариством полі-
тичних в’язнів і репресова-
них (Київ, Український 
центр духовної культури; 
2001 р.), серед тисяч люд-
ських доль задокументова-
но: “Лоза Тарас Васильо-
вич. Народився у 1911 році 
в селі Петриків Тернопіль-
ського воєводства (Поль-
ща), українець, репресова-
ний…”.

Про маловідомі шляхи-дороги 
Тараса Лози свідчила родина, 
документальні джерела.

Після сільської школи хлібо-
робський син навчався у Терно-
пільській гімназії. Відтак разом з 
однодумцями, “зачарованими” 
більшовицькими лозунгами про 
українізацію в радянській респу-
бліці з надією продовжити без-
коштовне навчання у вищих на-
вчальних закладах чи отримати 
роботу, перейшли у 1930-х ро-
ках польсько-радянський кор-
дон. Односелець і родич Тараса 
Юліян Лоза у своєму краєзнав-
чому нарисі “Коротка історія се-
ла Петриків” (Тернопіль, Полі-
графіст, 2002 р.) подає уривок з 
тексту доповідної записки поль-
ського окупаційного органу про 
зникнення петриківських хлоп-
ців: “Дня 15. 05. 1931 року ви-
йшли з Петрикова: Йосип Мо-
крицький, 19 років, римо-
католик, без занять, закінчив 
п’ять класів гімназії; Тарас Лоза, 
20 років, син Василя і Анни, 
греко-католик, неодружений, сім 
класів гімназії; Павло Левиць-
кий, син Пилипа і Катерини, 
римо-католик, неодружений, за-
кінчив п’ять класів гімназії”. Без 
відома батьків хлопці подалися в 
бік кордону з наміром втекти до 
Росії. Були затримані поліцією в 
Ланівцях, але їх відпустили до-
дому… 

Автор — старожил, нині меш-
канець Тернополя, доповнює 
розповідь про долю хлопців з 
Петрикова. Всі три петриківські 
комуністи з часом повторили 
спробу перебралися за Збруч, 
але не гуртом, а поодинці. Двом 
першим удача усміхнулася, а 
третій знов був затриманий на 
кордоні і відправлений до бать-
ків. За Йосипом Мокрицьким і 
Тарасом Лозою чутки згубились 
назавжди, бо батькам у 1939-
1941 роках не вдалося розшука-

ти своїх блудних синів. А 
Левицький вступив на 
службу в польську поліцію і 
в 1939 році був заарешто-
ваний радянською владою 
як службовець жандарме-
рії.

За матеріалами, які є в 
редакції Тернопільської 
Книги Пам’яті, можна про-
слідкувати життєвий шлях 
лише Тараса Лози. “Зача-

рований сходом, на жаль, він не 
все знав і не вірив у те, що тво-
рилося в радянській Україні, де 
вже згорталася українізація, 
здійснювалися соціалістичні пе-
ретворення, зокрема, примусо-
ва колективізація. Не вірив тому, 
що друкувала про голодомор, 
політичні репресії і депортації 
галицька преса”. 

Документальна відповідь з 
Державного архіву Хмельницької 
області, де зберігається архівно-
слідча справа, свідчить: “Був за-
арештований 8 липня 1932 року 
Волочиським прикордонним за-
гоном ДПУ, згідно зі ст. 511-6 КК 
УРСР, за звинуваченням у неле-
гальному переході державного 
кордону і шпигунстві на користь 
Польщі”. Майже півроку перебу-
вав молодий галичанин під слід-
ством, заперечуючи всі звинува-
чення, чесно розповідаючи про 
свої благородні наміри жити, 
вчитися, працювати в радянській 
країні. Та слідчі “шили” йому 
справу. На допитах вини не ви-
знавав, однак його доля була 
вирішена за сфальсифікованими 
звинуваченнями майже на півсо-
тні сторінках справи. І йому за-
читали вирок: “Рішенням судо-
вої колегії ОДПУ від 29 грудня 
1932 року Лоза Т. В. засуджений 
до десяти років перебування у 
концтаборі”.

Це був безглуздий, немило-
сердний вирок для двадцятиріч-
ного хлопця. Тараса Лозу від-
правили на будівництво Балтій-
ського каналу — “важливої будо-
ви комунізму”. Ніхто і ніколи не 
дізнається, якою страдницькою 
була для нього ця дорога, ко-
трою їхали “вороги народу” нео-
сяжної більшовицької імперії, що 
будувала “найсправедливіше 
суспільство у світі”. Тарас Лоза 
був під пильним оком репресив-
них органів, які знали, що він 
прибув у радянську країну з 
“буржуазного заходу”. Та гали-
чанин не міг довести свою неви-
нність, хіба що сумлінною пра-
цею виправдати себе.

Через невідомі причини Тара-
су Лозі не судилося повернутися 
на Батьківщину. Син петриків-
ських хліборобів забрав у холод-
не лоно чужої землі свої надії і 
сподівання. Реабілітували Тара-
са Лозу лише через півстоліття 
на підставі висновку військової 
прокуратури Прикарпатського 
військового округу від 30 жовтня 
1989 року.

Вони шукали 
кращої долі

Територіальне управління Державної судової адміністрації 
України у Тернопільській області оголошує конкурс на заміщення  
вакантної посади державного службовця — головного спеціаліста з 
забезпечення договірної та позовної роботи.

Необхідні навички та кваліфікація: повна вища освіта за спеціаль-
ністю “Правознавство” з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
або магістра; вільне володіння державною мовою; навички роботи на 
ПК; стаж роботи за фахом на державній службі — не менше 3-х років 
або загальний стаж роботи у юридичній сфері — не менше 5-ти  
років.

Перелік документів: заява, особова картка П-2 ДС, автобіографія, 
копія паспорта, копія документів про освіту, декларація про доходи, 
дві фотокартки, копія трудової книжки, завірена за місцем роботи, 
додаткова інформація стосовно своєї освіти, досвіду роботи, профе-
сійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації тощо).

Документи подаються за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 50, 
впродовж одного місяця з дня опублікування оголошення. 

Довідки можна отримати у ТУ ДСА України у Тернопільській 
області за тел.: 0352-25-84-92, 25-86-64.

До відома пенсіонерів! 
Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі 

просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що 
призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, звіль-
нення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання та інші 
обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення. 

Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.
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ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
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.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 15.50 Т/с “Таємниця
           старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Нехай Вам буде 
        кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий
           свiт.
12.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.25 Українського роду.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. 
          Агросектор.
15.30 Хто в домi хазяїн?
16.50 Х/ф “Майор Вихор”.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Фестивал гумору
          “Умора”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “Бiлявка за рогом”.

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”.
09.55, 17.10 Т/с “Асi”.
11.55, 12.55 Т/с “Next-2”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi 
          драми”.
14.55, 15.50 Т/с “Пончик 
         Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.10 Комедiя “Даю рiк”. (2).
00.05 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, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
           з Iнтером”.
09.10, 12.20 Т/с “Друге
        дихання”.

13.00 Д/с “Слiдство вели...”
        з Л. Каневським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55, 18.05 Т/с “Громадянка 
         начальниця. 
        Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Земляк”.
02.10 Х/ф “Ледi зникає”.

ICTV
05.15 Факти.
05.45 Свiтанок.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50, 4.25 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
          новини.
10.10, 16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.15, 13.00, 22.00 Т/с 
      “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.50, 20.05 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Родич”. (2).

стб
05.45 Х/ф “Американська
         дочка”.
07.20 Х/ф “Кардiограма
           любовi”.
09.05, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
10.45 Х/ф “Скарлетт”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.25 “Танцюють
       всi!-6”.
00.00 Х/ф “Загальна
         терапiя-2”.

новий канал
06.15, 6.55 Kids’ Time.
06.20, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
         лiкаря Зайцевої”.
09.00, 17.00 Т/с “Не родись
          вродлива”.
10.00, 18.00, 20.35 Т/с
          “Воронiни”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Татусевi доньки”.

19.00, 0.50 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Блейд-3”.
01.00 Х/ф “13 привидiв”. (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, 14.10, 17.20, 22.30 Т/с
         “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого 
        Савельєва”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Iсторiя кримiналiстики.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
01.30 Х/ф “Раптова 
         смерть”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.45 Т/с “Всi жiнки  
         вiдьми”.
13.25 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.00 “Орел i 
          решка”.
16.00 Т/с “Хто у домi 
          господар”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВН-2013”.
23.40 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
       домогосподарки”. (2).

нтн
05.20 Т/с “Зовнiшнє 
        спостереження”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-2”.
12.45 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с “Лектор”.
16.45 Свiдок.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Консерви”.
22.00 Х/ф “Шостий день”.
00.10 Х/ф “Охоронець”. (2).

тЕт
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.50 Країна У.
10.50 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
14.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Iкона стилю.
20.10 Х/ф “Гарфiлд”.
21.40 6 кадрiв.
22.25 Смiшнiше, нiж кролики.
23.25 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 Новий рiк на
           Першому.
23.05 Х/ф “Мисливець”.

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

08.30, 13.30 Таємницi 
        Третього рейху.
09.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках
          пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Д/ф “Першi НЛО”.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Наука.ua.
19.30 Д/ф “Заручники
          Всесвiту”.
20.30 Д/ф “Мiй батько
         академiк Сахаров”.
22.30 Неймовiрна Австралiя.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
09.55 “Вся Росiя”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Вбивцi з космосу”.
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 “Зозуля”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
       шляхетних дiвчат”.
16.20 “Генiї i лиходiї”.
         Борис Савiнков.
16.55 Микола Андрєєв.
        “Математичнi етюди”.
18.40 “Смiятися 
        дозволяється”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Двi зими 
        i три лiта”.
22.05 “Живий звук”.
23.30 “Сенси Бориса 
         Гребенщикова”.
00.35 Х/ф “Дуенья”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”.
10.35 Х/ф “Торпедоносцi”.
12.50 “Маски-шоу”.
14.50 “Облом UA. 
         Новий сезон”.
16.20 Х/ф “Мужнiсть
            пiд вогнем”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Х/ф “Брати Грiмм”. (2).
21.15 Х/ф “Близькi 
         вороги”. (2).
23.00 Х/ф “Фар Край”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 

        життя. Iнна Бочарова”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 
        “Служба новин
       “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 
        22.40 “Економiчний
        пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
9.00, 20.00 Злочин столiття.
10.00, 16.50 “Алло, 
         лiкарю!”
11.15 Колишнi дружини.
12.45 “Соцiальний статус:
           вашi права i пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 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.
        Барбара Брильска.
21.35 Бiлка, Стрiлка та iншi...
22.45 Правдивi iсторiї.
00.30 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

нтВ-свiт
06.10 Т/с “Рубльовка. Live”. 
08.00, 11.00, 14.00,
          17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
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”.
18.45 “Говоримо i
        показуємо”.
19.40 Х/ф “Ванiчка”.
21.45 “Життя як пiсня: 
        Стас П’єха”.
22.55 Т/с “Брат за брата-2”.
00.50 “Школа лихослiв’я”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.20 Х/ф “Сильна особистiсть
         iз 2-”А”.
11.30, 15.45 Х/ф “Жарт
        за жартом”.
12.25 Т/с “Клон”.
16.40 Х/ф “Лiвша”.
18.15 Х/ф “Коли я стану 
        велетнем”.
19.45 Т/с “Бажана”.
21.25 Х/ф “Ловкач 
       i Хiппоза”.
22.50 Х/ф “Алегро з вогнем”.
00.20 Х/ф “Рiк Собаки”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.15 Х/ф “Бiлявка 
          за рогом”.
07.50 Смiх з доставкою 
       додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Армiя.
09.20 Православний
            вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.50 Х/ф “Нормандiя 
       Неман”.
13.00 Театральнi сезони.
13.55 Баскетбол. 
       Чемпiонат України. 
       Суперлiга.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.10 Український акцент.
17.30 Золотий гусак.
17.55 Концертна програма
        “Новий рiк на Першому”.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка,
           Кено.
23.10 Гранд-шоу 
       М. Поплавського 
      “Приречений на любов”.
00.50 Смiх з доставкою
        додому.

Канал “1+1”
06.20 “Свiтське життя”.
07.00 “Хто там?”
08.05, 8.30 М/с “Король-Лев.
         Тiмон i Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.05 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.25, 10.45 Комедiя “Свати”.
12.05, 13.20 Комедiя
          “Свати-2”.
14.30 “Новорiчний 
          Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-4”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
22.10 Мелодрама “Троє i
          Снiжинка”.
00.25 Бойовик “В iм’я короля”.
           (2).

інтер
06.15 Т/с “Поки станиця 
       спить”.
07.00 Х/ф “Не може бути”.
08.55 “Школа доктора
         Комаровського”.

09.45 Х/ф “Життя пiсля 
        життя”.
11.45 Х/ф “Найпривабливiша
         i найсимпатичнiша”.
13.15 “Юрмала”.
16.00 Х/ф “Мамина любов”.
18.00 Т/с “Я чекатиму 
       тебе завжди”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я чекатиму 
        тебе завжди”.
22.30 Т/с “Квiти зла”. (2).
02.00 Подробицi.

ICTV
05.00 Факти.
05.10 Про-Ziкаве.ua.
05.30 Свiтанок.
06.50 Замоченi.
08.00 Легкi грошi.
08.30 Розiграш.
08.55 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Так$i.
11.05 Т/с “Стрiчна 
        течiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Привiт вiд “
          Катюшi”.
23.50 Т/с “Грозовi ворота”.

стб
05.40 Х/ф “Бережiть
          чоловiкiв”.
06.55 “Караоке на Майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “ВусоЛапоХвiст”.
10.15 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
12.30 “Танцюють всi!-6”.
16.05 Х/ф “Операцiя “И” та
       iншi пригоди Шурика”.
18.00 Х/ф “Бабине лiто”.
21.45 Х/ф “Не квап 
         кохання”.
23.50 Х/ф “Оповiдь 
     про те, як
    цар Петро арапа одружив”.

новий канал
06.45 М/с “Джуманджi”.
08.10 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Файна Юкрайна.
12.00 Уральськi пельменi.
14.10 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Пригоди Тiнтiна”.
20.10 Х/ф “Парк Юрського
        перiоду”.
22.50 Х/ф “13 привидiв”. (2).

00.45 Уже який день.

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
08.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Щастя є”.
15.00 Т/с “Дорога 
        в порожнечу”.
19.20 Т/с “Дорога 
         в порожнечу”.
21.30,5.00 Х/ф “Географ
        глобус пропив”.
00.15 Х/ф “Свої дiти”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.45 М/с “Казки Ганса
        Хрiстiана Андерсена”.
09.40 М/ф “Барбi: 
         Казкова країна”.
11.00 Х/ф “Чiта Гьорлз
          в Iспанiї”.
13.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
15.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
16.50 Х/ф “Весiлля”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.15 Х/ф “Вiднесенi”. (2).

нтн
04.45 Т/с “Лектор”.
07.50 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-2”.
11.30 “Речовий доказ”. 
         Прокляття Святої 
           Трiйцi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.45 “Правда життя.
            Професiї”.
14.15 Комедiйне шоу 
         “Братан-Ботан”.
14.45 Х/ф “Сурогатна мати-2”.
16.50 Х/ф “Шостий день”.
19.00 Т/с “Таємницi 
          слiдства-10”.
23.00 Т/с “Висяки”.
02.25 Х/ф “Охоронець”. (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!”
10.35 М/с “Білка і Стрілка. 
          Пустотлива сiмейка”.
10.55 М/с “Мiкрополiс”.
12.15 Обережно, дiти!
13.15 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
16.55 Х/ф “Селюки 
        з Беверлi-Хiллз”.
18.45 Х/ф “Гарфiлд”.
20.05 Т/с “Два батька 
         i два сина”. (2).
21.05 6 кадрiв.
22.05 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Дитячi iгри”. (3).

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Дивний характер”.
06.00 “Грай, гармонь
          улюблена!”
06.40 “Смiшарики. 
         Новi пригоди”.
06.50 “Розумницi 
       i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Леонiд Ярмольник. 
        “Я щасливчик!”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.25 “Льодовиковий
          перiод”.
14.45 “Голлiвудськi марення
         Родiона Нахапетова”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Вгадай мелодiю”.
17.00 “Хвилина слави.
          Дорога на Олiмп!”
19.00 “Час”.
19.20 До дня народження 
   В. Висоцького. “Своя колiя”.
21.15 Х/ф “Десь”.
23.15 Х/ф “Свiт кормана”.

Мега
06.00 У пошуках iстини.
08.00 Ворог у вашому домi.
09.50, 21.30 Аферисти 
         проти туристiв.
12.30 Неймовiрна Австралiя.
15.30 Знищення бен Ладена.
17.30 Д/ф “Вiйна в Криму,
        все в диму”.
00.30 Вiйна всерединi нас.

РтР-планета
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Вiстi -
         Москва.
06.20 Х/ф “Гувернантка”.
07.55 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Хулiо Iглесiас. 
        Життя продовжується”.
10.05 “Городок”.
10.30 М/ф.
10.50 Х/ф “Де ви, лицарi?”
12.25 “Чесний детектив”.
12.50 “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 “Незабудки”.
22.00 “Романтика романсу”.
22.55 “Лiнiя життя”.
          Микола Чиндяйкiн.
23.55 Х/ф “Осiннiй лист”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.30 Х/ф “Сищик”.
10.15 Т/с “Боєць”.
22.00 Х/ф “Антиснайпер.
       Подвiйна мотивацiя”. (2).
23.50 Х/ф “Жахлива 
         пастка”. (3).

тонiс

06.00 Х/ф “Останнє метро”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин
         “Соцiальний пульс”.
09.00 Злочин столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Гра в шиндай”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Правдивi iсторiї.
15.15, 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 Амазонiя: риби-монстри.
21.00 Романс Колчака.
22.00 Х/ф “Лють”. (2).

нтВ-свiт
05.10 “Жiночий погляд”.
06.00, 8.00, 11.00, 
         14.00 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 Т/с “Адвокат”. 
14.25 Очна ставка.
15.30 “Нашi” з Левом 
         Новоженовим”.
16.20 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне 
          телебачення” з
        В. Такмєневим.
17.50 “Новi росiяни сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 Х/ф “Вовчий острiв”.
21.35 Т/с “Iржа”. “Пост”.
23.30 “ДНК”.
00.25 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Там, на невiдомих
         дорiжках”.
11.35 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.30 Т/с “Професiя 
           слiдчий”.
17.15 Т/с “Сезон полювання”.
21.50 Т/с “Сезон
          полювання-2”.
02.25 Х/ф “Один iз нас”.

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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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 20 січня
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
         фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Ти зможеш».
07.50 «Слід».
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». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година. 
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Нові Робінзони». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Розкішні мандрівки».
22.35 Х/ф «Абат Шаоліню». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
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 “Невигадані історії”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
          “Вісті ТТБ”.
13.30 Словами малечі про 
         цікаві речі.
14.00 “Пісні нашого краю”.
14.15 “Красо України, Подолля”.
14.40 “Сузір’я миколаївців”.
15.00 “Кіноісторії нашого часу”.
15.30 “Там, де ти живеш”.
16.15 “Чудесний канал”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Світ професій”.
18.00 “В об’єктиві ТТБ”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Західний експрес”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Храми Поділля”.
20.00 “Ми принесли Богу дари”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Імена”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Лесина любов”.
23.00 “Культурні центри Китаю”.
TV-4
вівторок, 21 січня
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
        фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Індекс небезпеки».
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.

11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Тільки після Вас». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Смаки культур».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Екологічно чисте життя».
20.30 «Магія природи».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х/ф «Думки сторін». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Кіноісторії нашого часу”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Будьте здорові”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “В об’єктиві ТТБ”.
12.15 “Імена“.
12.40 “Світ професій”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
         “Вісті ТТБ”.
13.30 “Ми принесли Богу дари”.
13.45 “Новини України”.
14.00 Білі хмари на тлі золотому.
14.25 “Лесина любов”.
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Економічне коло”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Живі історії”.
17.30 “Ми  українські”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.30 “Тема дня”.
22.45 7 природних чудес України.
23.00 “Світлотіні”.
23.35 “Кіно, кіно…”.
TV-4
Cереда, 22 січня
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
       фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Екологічно чисте життя».
08.05 «Магія природи».
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.10 Співає Марта Стецько.
14.00 Х/ф «Сезон 
         повернення». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.

19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Тринадцять». (2).
ттБ
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Живі історії”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Ми українські”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
         “Вісті ТТБ”.
13.30 “Студмістечко”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Удосвіта”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Мандрики”.
17.00 “Новини України”.
17.15 Довженківськими стежками.
17.30 “Після школи”.
17.45 “Аспекти життя”.
18.00 “Думки вголос”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Надія є”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Парламенти світу”.
20.00 “Економічний інтерес”.
20.15 “Подолання”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Європа очима українця”.
21.30 “Енергоманія”.
22.30 “Тема дня”.
22.45 “А у нас кіно знімали”.
23.15 Д/Ф “Монолог гетьмана”.
TV-4
четвер, 23 січня
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
          фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос 
        віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т/с «Життя як життя». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Про кіно».
12.25 «Смаки культур».
13.00 Співає Марта Стецько.
14.00 Х/ф «Перехоплення». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
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 «Космічний дозор». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Розмова без нотацій”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Думки вголос”.

10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Після школи”.
12.15 “Аспекти життя”.
12.30 “Європа очима українця”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
          “Вісті ТТБ”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 Уряд на зв’язку з
         громадянами.
14.30 “А у нас кіно знімали”.
15.00 Д/Ф “Монолог гетьмана”.
15.45 “Інновації”.
16.15 “Чудесний канал”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Кобзар єднає Україну”.
17.30 “Легенди Запоріжжя”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Обери життя”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Тема дня”.
22.45 “Тарасова візитка”.
23.00 “Живі сторінки”.
23.30 “Далекі і близькі”.
TV-4
П’ятниця, 24 січня
06.00 Т/с «Життя як життя». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
         фітнес.
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». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Розкішні мандрівки».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дача». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Життя як життя». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Доля». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Тарасова візитка”.
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”.
13.30 “Загублені у часі”.
13.45 “Новини України”.

14.00 “Що робити?”
15.00 “Подолання”.
15.30 “Повір у себе”.
16.15 “Чудесний канал”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Музей історичних 
           коштовностей України”.
17.35 “Мандри”.
18.00 “Історія одного експоната”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Клара Лучко. 
         Завоювати життя”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
            рятувальник”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.30 “Любов моя  танець”.
TV-4
субота, 25 січня
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий
           фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Добряки». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка 
       з Р. Реннером.
11.15 Програма «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Те, що бачив
           місяць». (1).
14.00 «Смаки культур».
14.40 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Володар сторінок». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Розкішні мандрівки».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Павло Дворський 
         «Товариство моє».
22.15 Х/ф «Передай патрони». (2).
00.10 Час-Тайм.
00.30 Х/ф «Добряки». (1).
ттБ
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Абетка здоров’я”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Назбиране”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Дитячі забави”.
12.30 “Музичний 
          калейдоскоп”.
13.00 “4 лапи”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Клара Лучко. 
           Завоювати життя”.
14.45 “Мандри”.
15.05 Д/ф “Культурні центри 
         Китаю”.
16.00 “Скарби роду”.
16.30 “Казки Миколаївського 
           зоопарку”.
16.55 “Фільм-дітям”.
18.15 “Пісні нашого краю”.

18.30 “Жива традиція”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “7 природних чудес
          України”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.00 “Мікс”.
22.30 Х/ф “Міміно”.
TV-4
Неділя, 26 січня
06.00 Х/ф «Те, що бачив 
          місяць». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої 
      літургії з архікатедрального
      собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Володар сторінок». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Екологічно чисте життя».
15.00 «Магія природи».
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.30 «Смаки культур». 
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 «Сім’я». (1).
23.45 Час-тайм.
ттБ
07.00 “Панорама подій”.
7.30 “Поліська світлиця”.
8.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Крізь призму часу”.
10.15 “7 природних чудес 
          України”.
10.20 “Казки Миколаївського 
          зоопарку”.
10.45 “Словами малечі про
         цікаві речі”.
11.00 “У країні 
         Мультляндії”.
12.00 “Жива традиція”.
12.15 “Спортивні меридіани”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.00 “Пісні нашого краю”.
13.30 “Смак життя”.
14.00 “Мікс”.
14.30 “Екотур”.
14.50 “Храми Поділля”.
15.00 “Поклик таланту”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Театральні зустрічі”.
18.00 “Вінтаж”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Азбука смаку”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 Х/Ф “Вам і не снилось”.
20.30 “Музична хвиля ТТБ”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Здоровенькі були!”
23.00 “Музичний БУМ”.
23.30 “Крим  курорт”.

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Смiх з доставкою
         додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом
         з Ю. Акунiною.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Караоке для дорослих.
12.40 Як Ваше здоров’я?
13.40 Ближче до народу.
14.20 В гостях у Д. Гордона.
15.10 Золотий гусак.
15.45 Дiловий свiт. Тиждень.
16.15 Спiває Оксана Пекун.
18.45 Українська пiсня року.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi 
         в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 “Дружина”.

канал “1+1”
06.10 Х/ф “Елька”.
07.40 М/ф.
08.10, 8.35 М/с “Король-Лев.
        Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.35 “Мiняю жiнку-5”.
11.50 М/ф “Маша i ведмiдь”.
12.30 Комедiя 
        “Дванадцять стiльцiв”.
15.45 Мелодрама “Темнi води”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Любов 
        i голуби”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Мелодрама
      “Калейдоскоп кохання”. (2).

інтер
05.50 Х/ф “Мамина любов”.
07.20 “Юрмала”.
09.30 “Школа доктора 
       Комаровського. 
      Невiдкладна допомога”.
09.55 “Орел i решка. 
         Назад в СРСР”.

10.55 Т/с “Я чекатиму 
         тебе завжди”.
14.55 Т/с “Горобини 
           китицi червонi”.
18.40 Х/ф “Слiпе щастя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Слiпе щастя”.
23.25 Х/ф “Розплата за любов”.
01.20 Д/ф “Я  Тализiна”.

ICTV
05.20 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.55 Дача.
07.30 Мульт особистостi.
07.50 Дивитися всiм!
08.45 Зiрка YouTube.
09.50 Козирне життя.
10.20 Вам i не снилося!
11.05 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “День “Д”. (2).
21.30 Х/ф “Шлях”. (2).
23.40 Т/с “Привiт вiд “Катюшi”.

стБ
06.15 Х/ф “Небезпечно
         для життя!”
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.45 “Зiркове життя. 
         Бiс у ребро”.
11.45 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
15.15 Х/ф “Бабине лiто”.
19.00 “Слiдство ведуть екстра-
сенси”.
20.00 Х/ф “Час щастя”.
22.05 Х/ф “Час щастя-2”.
23.55 Х/ф “Iнтердiвчинка”. (2).

Новий канал
05.35 М/с “Джуманджi”.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Файна Юкрайна.
12.00 Х/ф “Три мушкетери”.
14.10 М/ф “Пригоди Тiнтiна”.
16.25 Х/ф “Парк 
        Юрського перiоду”.
19.10 Х/ф “Парк 
        Юрського перiоду-2”.
21.35 Х/ф “Парк
        Юрського перiоду-3”.

23.30 Х/ф “Корабель-
         привид”. (3).

трк «Україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
08.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Щастя є”.
15.00 Т/с “Дорога 
        в порожнечу”.
19.20 Т/с “Дорога 
         в порожнечу”.
21.30,5.00 Х/ф “Географ
        глобус пропив”.
00.15 Х/ф “Свої дiти”.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.30 М/ф “Барбi: Казкова 
        країна”.
09.45 Х/ф “Чiта Гьорлз в Iндiї”.
11.15 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
13.10 Х/ф “Весiлля”.
15.00 “КВН-2013”.
17.20 “Вечiрнiй квартал”.
19.10 Х/ф “Знайомство 
       з Факерами”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.15 Х/ф “Будь моїм 
       хлопцем на п’ять хвилин”.

НтН
04.45 Т/с “Лектор”.
07.55 Т/с “Таємницi 
          слiдства-10”.
11.30 “Легенди карного 
         розшуку”. Банда 
        Болотного духа.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Консерви”.
15.15 Т/с “Двоє зi скриньки-2”.
19.00 Т/с “Йду тебе шукати-2”.
23.15 “Жорстокий спорт”. 
         Нокаут.
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!”
10.35 М/с “Білка і Стрілка. 
        Пустотлива сiмейка”.
11.00 М/ф “Школа монстрiв: 
    чому монстри закохуються?”
11.55 Обережно, дiти!
12.20 Х/ф “У пошуках 
           Санта-Лапуса”.
14.15 Х/ф “Вона чоловiк”.
16.20 Країна У.
18.15 Вiталька.
20.05 Т/с “Два батька i 
        два сина”. (2).
22.05 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Манкiбон”. (2).
00.45 Х/ф “Вона чоловiк”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Комедiя “Волга-Волга”.
06.15 “Армiйський магазин”.
06.40 “Смiшарики. Пін-код”.
06.55 “Здоров’я”.
08.10 “Непутнi замiтки”.
08.30 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Сочi. Мiж минулим
          i майбутнiм”.
11.30 “Єралаш”.
12.00 До 90-рiччя кiностудiї
         “Мосфiльм”. 
        Народження легенди”.
14.05 Х/ф “Вiрнi друзi”.
16.10 “Кубок професiоналiв”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Повтори!”
22.40 Х/ф “Про любов”.
01.05 Комедiя “Двi стрiли. 
        Детектив кам’яного вiку”.

мега
06.00 Знищення бен Ладена.
08.00 Ворог у вашому домi.
09.50, 21.30 Аферисти 
          проти туристiв.
12.30 Неймовiрна Австралiя.
14.30 Гiмалаї.

15.30 У пошуках пригод.
18.30 Секретнi iсторiї.
00.30 Вiйна всерединi нас.

ртр-Планета
05.55 Х/ф “Осiннiй лист”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Вiстi - Москва. 
          Тиждень в мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов моя! 
        “Птахи в росiйському
        фольклорi”.
10.55 Х/ф “Вальс”.
12.20 Вiстi - Москва.
12.25 До ювiлею кiностудiї
       “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
12.55 “Бiльше, нiж кохання”.
13.40 “Петров-Водкiн. Менi 
       легко в цiй безмiрностi”.
14.20 “Абсолютний слух”.
15.05 Х/ф “Букет”.
16.40 “Смiятися
         дозволяється”.
18.00 Вiстi тижня.
19.35 Х/ф “Пiд прицiлом
          любовi”.
21.25 Х/ф “Травневий дощ”.
23.00 “Недiльний вечiр з 
        В. Соловйовим”.
00.35 Х/ф “Наречений”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi 
         за старовиною”.
13.50 Х/ф “Навколо свiту 
        за 80 днiв”.
19.20 Х/ф “Близькi вороги”. (2).
21.00 “Королi рингу”. WBO бокс:
      бiй за звання чемпiона 
      свiту. Майкi Гарсiя 
      Хуан Карлос Бургос.
23.00 Х/ф “Битва за 
        Лос-Анджелес”. (2).
00.40 Х/ф “Фар Край”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Гра в шиндай”.
07.35,20.15 “Кумири”.

07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя 
         Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
         пульс вихiдних”.
09.00 Слiдами морських битв.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Останнє метро”.
14.40 За сiм морiв.
15.50 Д/с “Сувора планета”.
16.15, 0.00 “Мелодiя двох
        сердець”.
17.50 “Моднi iсторiї з
         Оксаною Новiцькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi будови старовини.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Мохаммед Алi  великий.
22.10 Х/ф “Хто ви, мiстер 
         Брукс”. (2).

Нтв-свiт
06.00, 8.00, 11.00, 14.00
         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.
12.15 Х/ф “Майстер”.
14.25 Очна ставка.
15.25 “Слiдство вели...”
16.20 Надзвичайна подiя. 
        Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова
   програма” з К. Поздняковим.
17.50 Детектив “Месник”.
21.25 Т/с “Iржа”. 
         “Лiки вiд грошей”.
23.15 “Сповiдь. Олександр 
        Буйнов”.
00.15 Т/с “Таксистка-4”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Сильна
          особистiсть iз 2-”А”.
11.10 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.05 Т/с “Сезон полювання”.
16.40 Т/с “Сезон 
           полювання-2”.
21.15 Т/с “Професiя
          слiдчий”.
02.00 Х/ф “Ловкач i Хiппоза”.
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ПРОДАМ
* корову, 9 років, тільна 6 міс., 

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

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

ву, 0,15 га, 9 км від Тернополя, 
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 (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 
12 к.с.), мототрактори двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58.

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

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* 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 колонками 
“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. Ці-
на 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./місяць. 
Пенсіонерам та пільговикам — 
знижка. Тел. (097) 887-48-36, Ве-
роніка.

* продаються музичні колон-
ки (електровойси), 2 шт. по 
1000 Вт. Підсилювач “Фонік”. 
Ціна 7500  грн. Тел. 0971599714. 
Володимир.

* продається будинок у с. Біла 
Тернопільського району, 10х11 м, 
з надвірними будівлями. Всі кому-
нікації, город, сад. Площа — 0,13 
га. Ціна — 100 тис. у. о. Тел. (097) 
247-80-81.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 
оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, мета-
леві 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
* гроші готівкою на всі ви-

падки життя. ТОКС “Аверс” (Св. 
А01 №441153) Тел.: (0352) 52-
81-38,  (067) 354-71-48.

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

* здам в оренду майстерню 
100 м2 (токарні, фрезерні стан-
ки, зварка, листогин) під рих-
товку автомобілів. Тел.: 51-00-

97, 067-700-55-02.
* до уваги юридичних і фізич-

них осіб: автосервіс “Спектр” (м. 
Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) ре-
монтує ходову частину, двигуни, 
коробки передач, електрооблад-
нання, гальмівну систему, систе-
му охолодження, рульове управ-
ління на легкових автомобілях і 
бусах, встановлює сигналізацію, 
здійснює комп’ютерну діагности-
ку. Чистка форсунок, ремонт ін-
жекторів. Тел.: 067-700-55-02, 
51-00-97.

* штукатурка зовнішня — 30-
35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; уте-
плення: 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 що-
до законодавства інших країн. 
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, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
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 столяр-

ні вироби, терміново. Тел.: (067) 
350-66-21 (Василь), (096) 813-88-
93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
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, ка-
налізації, водогону, заміна ванн, 
унітазів, плитка. Тел.: 28-24-12, 
(098) 265-42-27.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: авто-

слюсар, автоелектрик. Тел.:  
51-00-97, 067-700-55-02.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене посвідчення дитини 

з багатодітної сім’ї, видане на ім’я 
Рудого Степана Степановича 1998  
р. н., вважати недійсним.

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 
№753
від 12.01.2014 р.
Кульки — 43, 30, 57, 

34, 33, 75, 19, 63, 41, 
37, 66, 69, 50, 72, 51, 
56, 14, 24, 60, 67, 2, 

36, 22.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець — 

325 949 грн.
3 лінії у 3 полях — 10 гравців — 23 

705 грн.
2 лінії у 2 полях — 1 094 гравці — 81 

грн.
2 лінії — 167 гравців — 727 грн.
1 лінія — 55 981 гравець —  

13 грн. 
Бiлет   № 0118762 — Дрогобицьке.

Розіграш
№1333
від 15.01.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3.
Виграшні номери:  

19, 12, 9, 33, 18, 4.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  5 гравців — 3 780 грн.
4 номери — 110 гравців — 

240 грн.
3 номери — 2463 гравці —  

18 грн.
2 номери — 17583 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1292
від 15.01.2014 р.
Виграшні номери:  

6, 37, 12, 15, 17, 14.
Мегакулька — 9.

МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 59 278 грн.
4 номери — 220 гравців —  

278 грн.
3 номери — 3 969 гравців — 

25 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 25 гравців — 556 

грн. 
3+Мегакулька — 477 гравців — 50 

грн.

Грайте і вигравайте ●“Гаряча лінія” ●

Місцеве самоврядування ●

Телефонний сеанс “гарячої 
лінії” відбувся нещодавно 
у Тернопільській об’єднаній 
ДПІ. Цього разу на запи-
тання відповідав заступник 
начальника інспекції Євген 
Васильович Воробець. Се-
ред найактуальніших пи-
тань – реєстрація платни-
ком податку на додану вар-
тість, реєстрація податко-
вих накладних в Єдиному 
реєстрі, електронні серві-
си Міндоходів, удоскона-
лення надання послуг гро-
мадянам та бізнесу в рам-
ках реалізації “Стратегіч-
ного плану розвитку Мініс-
терства доходів і зборів на 
2013-2018 роки” тощо. Ва-
шій увазі пропонуємо най-
актуальніші питання теле-
фонного сеансу та відпові-
ді на них.   

— Євгене Васильовичу, не-
щодавно Міністерство дохо-
дів і зборів відзначило пер-
ший рік діяльності. Якщо ко-
ротко, то як можна охаракте-
ризувати його?

— Справді, наше відомство 
діє вже рік. Цей період минув 
під знаком перетворення нашої 
установи із фіскальної у сервіс-
ну службу, де центром є плат-

ник. Відтак, було створено цен-
три обслуговування платників, 
де суб’єкт господарювання мо-
же отримати весь спектр адмі-
ністративних та консультатив-
них послуг, що надаються орга-
нами Міндоходів, а також ско-
ристатися можливістю безко-
штовно отримати електронний 
цифровий підпис та практичну 
допомогу з першого подання 
податкової звітності. Крім цьо-
го, було запроваджено ряд 
електронних сервісів, неабия-
кою довірою користуються такі з 
них, як “Єдина база податкових 
знань”, “Дізнайся більше про 
свого бізнес-партнера”, “Пере-
вір свідоцтво платника єдиного 
податку”, “Пульс” тощо.

Вважаю, що загалом рік ми-
нув під знаком новацій, ство-
рення сприятливих і комфорт-
них умов для ведення бізнесу, 
запровадження інноваційних та 
інформаційних технологій. 

До розмови приєднався пер-
ший додзвонювач:

— Чи потрібно реєструва-
тися платником податку на 
додану вартість підприєм-
ству, що знаходиться в про-
цесі ліквідації, якщо у разі 
реалізації основних засобів 
та матеріальних цінностей 
отримано коштів на суму, що 

перевищує 300 тис. грн.?
— Так. Адже у вашому випад-

ку підприємство, хоч і ліквіду-
ється, проте в процесі реаліза-
ції основних засобів та товарно-
матеріальних цінностей отрима-
ло коштів на суму більше 300 
000 грн. (без урахування подат-
ку на додану вартість). А це є 
одним із критеріїв, коли суб’єкт 
господарювання зобов’язаний 
зареєструватися як платник по-
датку на додану вартість у по-
датковій інспекції за своїм міс-
цезнаходженням. До речі, ця 
норма регулюється статтею 181 
Податкового кодексу України.

Варто також мати на увазі, 
що у разі обов’язкової реєстра-
ції особи як платника податку, 
реєстраційна заява подається 
до органу Міндоходів не пізніше 
10 числа календарного місяця, 
що настає за місяцем, в якому 
вперше досягнуто вищевказа-
ного обсягу оподатковуваних 
операцій. Якщо ж особа не по-
дала реєстраційну заяву, хоча 
була зобов’язана, то вона несе 
відповідальність за ненараху-
вання або несплату податку на 
додану вартість на рівні зареє-
строваного платника без права 
нарахування податкового кре-
диту та отримання бюджетного 
відшкодування.

— Упродовж якого терміну 
необхідно зареєструвати по-
даткову накладну в єдиному 
реєстрі?

— Реєстрація податкових на-
кладних та розрахунків коригу-
вання до податкових накладних у 
Єдиному реєстрі податкових на-
кладних здійснюється не пізніше 
п’ятнадцяти календарних днів, 
наступних за датою їх складання. 
Варто мати на увазі, що це пи-
тання регулюється ст.  201 По-
даткового кодексу України. 

— Які штрафні санкції за 
несвоєчасну сплату земель-
ного податку сплачує юри-
дична особа?

— За несвоєчасну сплату по-
датків платник притягується до 
відповідальності у вигляді штра-
фу. При затримці до 30 кален-
дарних днів включно, наступних 
за останнім днем строку спла-
ти, суми грошового зобов’язання 
складає 10 відсотків погашеної 
суми податкового боргу. У ви-
падку більше 30 календарних 
днів необхідно сплатити штраф 
у розмірі 20 відсотків погашеної 
суми податкового боргу. Після 
закінчення встановлених зако-
нодавством термінів погашення 
узгодженого грошового 
зобов’язання на суму податко-
вого боргу нараховується пеня.

Євген Воробець:  
“Рік минув під знаком новацій”

Наша 
сторінка

www.facebook.
com/PodilskeSlovo

facebook

На виконання постанови Ка-
бінету Міністрів України від 
18.07.03 № 1119 “Про організа-
цію щорічного всеукраїнського 
конкурсу “Населений пункт най-
кращого благоустрою і підтрим-
ки громадського порядку”, рі-
шення двадцять восьмої сесії 
Тернопільської обласної ради 
від 8 грудня 2009 року № 825 
“Про щорічний обласний кон-
курс “Населений пункт найкра-
щого благоустрою і підтримки 
громадського порядку”, щороку 

проводиться конкурс на визна-
чення населеного пункту най-
кращого благоустрою і підтрим-
ки громадського порядку.

Відповідно до рішення сорок 
п’ятої сесії Тернопільської об-
ласної ради від 12 листопада 
2013 року № 1526 “Про підсум-
ки обласного щорічного конкур-
су “Населений пункт найкращо-
го благоустрою та підтримки 
громадського порядку” за 2011 
та 2012 роки”, переможцями 
конкурсу стали у 2012 році: у 

другій категорії населених пунк-
тів — села та сільські ради: з 
присудженням другого місця та 
врученням диплома ІІ ступеня 
— Великогаївська сільська рада 
Тернопільського району; з при-
судженням третього місця та 
врученням диплома ІІІ ступеня 
— Ратищівська  сільська рада 
Зборівського району.

Виділено з обласного бю-
джету Великогаївській сільській 
раді 30 тис. грн., Ратищівській 
сільській раді — 20 тис. грн.

Для участі у конкурсі необхід-
но до 20 січня 2014 року надати 
в Тернопільську районну дер-
жавну адміністрацію та управ-
ління житлово-комунального 
господарства облдержадміні-
страції відповідні матеріали.

Богдан САБАТЮК,  
начальник відділу розвитку 

інфраструктури 
Тернопільської 

райдержадміністрації.  

Населені пункти найкращого благоустрою
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Великі українці ● Вітаємо! ●

Мирон САГАЙДАК,  
голова Великоглибочецького 

осередку “Просвіта”, 
засновник історико-

меморіального музею 
Ярослава Стецька  

в с. Великий Глибочок 
Тернопільського району.

Ярослав Стецько народив-
ся 19 січня 1912 року. 
Впродовж свого життя був 
відданий ідеї утворення са-
мостійної соборної Україн-
ської держави. Життєвий 
шлях Ярослава Стецька тіс-
но пов’язаний із селом  
Великий Глибочок, розта-
шованим за 10 кілометрів 
від Тернополя. Саме тут, 
ще з 18 століття, пустив ге-
неалогічне коріння рід 
Стецьків, що походить від 
козака Стецька, який по-
вернувся із Запоріжжя й 
оселився у краю над Сере-
том. Представники цього 
роду віками шанували ко-
зацькі звичаї. Традиції  
беріг і батько Ярослава  
о. Семен Стецько. 

Семен Стецько народився 17 
лютого 1881 року в родині Пили-
па Стецька та Олени Лалак у 
Великому Глибочку, нині Терно-
пільського району. В сім’ї зрос-
тали діти: Микола, Левко, Федір, 
Василь, Семен, Іван та Ольга. 
Сім’я Стецьків займалась сіль-
ським господарством, чоловіки, 
крім цього, час від часу працю-
вали на будівництві доріг. Від 
своїх братів і сестер Семен 
Стецько (батько Ярослава 
Стецька) відрізнявся, зокрема, 
тим, що мав надзвичайно співу-
чий голос і велику побожність. З 
дитячих років прислуговував у 
церкві біля священика Омеляна 
Чайківського — відомого патріо-
та України, засновника “Січі”, 
“Просвіти”, народного театру.

Юний Семен був членом цих 
організацій, зокрема, отаманом 
“Січі”. З божого провидіння  
Семен зустрівся з митрополи-
том Андреєм Шептицьким. Це 
було в 1904 році, коли в с. Вели-
кий Глибочок прибув на візита-
цію церков молодий митропо-
лит. Отаман Стецько зі своїми 
козаками урочисто зустрів Ан-
дрея Шептицького, митрополит 
побачив Семена, обдарованого 
юнака, і забрав його у м. Львів, 
де він навчався до 1909 року в 
Львівській духовній семінарії. 
Після закінчення семінарії ми-
трополит Андрей власноруч ви-
святив Семена на священика і 
направив у с. Великий Глибочок. 
Відтак отець Семен з дружиною 
Теодозією проживали то у Вели-
кому Глибочку, то у Гаях Ходо-
рівських, які належали до Терно-
поля. В 1910 році в них народив-
ся син, якого назвали Омеля-
ном, на честь свого вчителя і 
наставника — о. Омеляна Чай-
ківського, до речі, Омелян став 
богословом.

У 1912 році, коли сім’я тим-
часово проживала в с. Великий 
Глибочок, на Йорданські свята, 
19 січня, народився другий син, 
якого батько назвав Ярославом, 
на честь князя Ярослава Мудро-
го (у біографії Ярослава Стецька 
є запис про народження в  
м. Тернополі, бо сім’я була про-
писана в хуторі Гаї Ходорівські, 
який адміністративно належав 
до м. Тернополя).

З 1913 року в Західній Україні 
посилився москвофільський рух. 
Замість “Просвіти” засновува-
лись “общество Качковського”, 
замість “Січей” — “козачество”. 
Найбільше потерпали від мо-
сквофілів села на березі Дністра. 
В селі Кам’янки Підволочиського 
району від інтриг москвофілів по-
мер священик. І в листопаді 1913 
року митрополит Андрей Шеп-
тицький направив у це село  
о. Семена Стецька. Священик 
Семен Стецько одразу відновив 
українські національні громадські 
організації. Дружина о. Семена 

заснувала недільну школу, де 
могли вчитися діти з бідних сі-
мей.

В 1915 році в сім’ї народи-
лась дочка, яку батько, залю-
блений у твори Т. Шевченка, 
назвав Оксаною. Сім’я прожива-
ла в с. Кам’янки до 1923 року. 
Саме тоді сім’ю спіткало велике 
горе — після тривалої серцевої 
недуги помер батько о. Семен, 
який 10 років боровся із засил-
лям москвофілів. За цих 10 років 
у юного Ярослава сформувався 
національний світогляд.

Проживаючи в с. Кам’янки і 
доїжджаючи до м. Тернополя, 
де він навчався в державній гім-
назії, Ярослав у суботу і неділю 
відвідував с. Великий Глибочок.
Недільного ранку ходив у церк-
ву, а після відправи його чекали 
в читальні “Просвіта”, де одно-
сельчани із захопленням слуха-
ли свіжі новини з життя нашого 
краю, а також історичні розпо-
віді. В час відвідин с. Великий 
Глибочок Ярослав мав можли-
вість користуватися великою бі-
бліотекою, яка була в дядька 
Василя Стецька і в домі свяще-
ника о. Миколи Винницького. 

Цікаву згадку розповіла Зофія 
Біскупська: “Заходячи в дім  
о. Миколи, я бачила, як за сто-
лом сидів Ярослав, але за купою 
книжок виднілась тільки його го-
лова”. Сусідка Стефанія Когут 
згадувала: “Прийшов до нас 
Славко у хату, подивився на ді-
твору з цієї вулиці й пішов. Ми 
— за ним, а двері замкнені. Тоді 
чуємо його голос: “Доки не ви-
вчите молитви та “Ще не вмерла 
України...” — не випущу з хати. 
Ми почали вголос молитись, а 
потім співали гімн. Через деякий 
час заходить Славко і почав роз-
давати нам цукерки за добре 
вивчений урок...”

Навчаючись у Тернопільській 
гімназії, Ярославу було важко 
доїжджати з с. Кам’янки і тоді  
його дядьки Василь Стецько і  
о. Володимир Чубатий викупили 

невелику кімнату в Тернополі на 
вулиці Строма, 43 (тепер — вул.  
Я. Стецька). Від нового помеш-
кання в місті було недалеко йти 
у гімназію та до залізничного 
вокзалу, щоб поїхати у Великий 
Глибочок. 

Мешканці Великого Глибочка 
— Василь Копач, Омелян  
Кривий, Василь Стецько,  
Євстахій Лисий — згадували про 
те, що Ярослав приїздив у село 
в національному одязі. На заува-
ження друзів він відповідав: 
“Українцеві слід мати не тільки 
українську душу, а й вигляд 
українця”. Надвечір у недільні 
дні в церковному домі о. Миколи 
Винницького вже стояли кошики 
з продуктами, що їх брали діти 
та о 21-й годині йшли на поїзд, 
який їхав у Тернопіль.

Навчаючись у гімназії,  
Ярослав Стецько допомагав 
сім’ї ще й тим, що готував дітей 
до іспитів у гімназію й школу, бо 

за цю роботу отримував хоч не-
великі, але гроші. З розповіді 
колишнього випускника гімназії 
Богдана Якубовича Когута дізна-
ємось, що батько одного гімна-
зиста на знак подяки пошив 
Ярославу костюм, мовляв, ти 
вже майже вчитель, а костюма 
пристойного не маєш.

Ярослав-гімназист був улю-
бленцем своїх однокласників, а 
також усієї гімназії, що засвід-
чив випускник навчального за-
кладу о. Микола Шаварин. Без 
Ярослава не обходились занят-
тя членів “Марійської дружини”, 
гуртків історії чи іноземних мов. 
Коли виникали конфлікти між 
гімназистами або їхніми вчите-
лями, чи були “доноси” на това-
ришів, Ярослав заступався за 
них і допомагав їм, тому його 
називали поважно — “Адвокат”. 
За “Адвокатом” стежила поль-
ська поліція: коли Ярослав ви-
голошував у читальні лекцію на 
історичну тему, розповідав Іван 
Глубоцький із Великого Глибоч-
ка, то у вікно постукав поль-
ський жандарм, “а ми, погасив-
ши лампу, вийшли поза читаль-
ню і побігли доріжкою в парафі-
яльний дім, де під покровом о. 
Миколи продовжували слухати 
про Мазепу, Хмельницького, 
Богуна та Кривоноса”. Одного 
разу о. Микола Винницький за-
просив до себе місцевого гра-
фа Андрія Плятера, бо вважав 
його порядною людиною, не по-
дібною на панів, які були в ін-
ших селах. Послухавши через 
відчинені двері розповіді Ярос-
лава, Андрій Плятер покликав 
його і потиснув йому руку, дав 
гроші на квиток для проїзду в 
поїзді.

У 1929 році Ярослав Стецько 
з відзнакою закінчив Тернопіль-
ську українську гімназію. Його 
товариш по парті Євстахій Олей-
нюк відзначав: “Пригадую ті гім-
назійні роки і Ярослава, який не 
раз допомагав мені з перекла-
дами із грецької і латині. Також 

пригадую перший виголошений 
реферат Ярослава Стецька  
“Леся Українка”. Це було 19 
червня 1929 року в м. Тернополі 
у залі Міщанського братства на 
концерті на честь Лесі Українки. 
Реферат був блискучий, уже тоді 
можна було сказати, що з цього 
хлопця вийде непересічна люди-
на”.

Після закінчення Тернопіль-
ської гімназії Ярослав Стецько 
читав лекції гімназистам, готу-
вав дітей до вступу в гімназію. 
Крім цього, займався правовим 
захистом. Був змушений лікува-
ти запалення суглобів, які засту-
див у холодній, сирій квартирі в 
Тернополі. Потім проживав біль-
ше у Великому Глибочку, про це 
згадувала Зофія Полотнянко-
Біскупська: “Я мешкала через 
дорогу, біля парафіяльного до-
му. Бувало, виглядаю у вікно і 
бачу, як Ярослав іде з поїзда 
повз моє вікно, махнувши мені 

рукою. Я причепури-
лась і мерщій за ним. 
Я полюбила його за 
те тепло, що виходи-
ло з його душі”.

У 1930 році  
Ярослав Стецько го-
тувався вступити у 
Львівський універси-
тет, але в зв’язку з 
розпуском Тернопіль-
ської гімназії в 1929-
1930 навчальному ро-
ці на підставі того, що 
вона була, за версією 
властей, “розсадни-
ком українського на-
ціоналізму, гніздом 
ОУН”, її випускників у 
вищі навчальні закла-
ди Львова не прийма-
ли. Ярослав вступив 
на правничий факуль-
тет університету в м. 
Краків. Під час пер-
шого року навчання 
відвідувати лекції не 

вимагали, тож Ярос-
лав готувався до іспи-

тів вдома. Ночами сидів у пара-
фіяльному домі, бо там була ве-
лика бібліотека, а в Тернополі 
бібліотека була платною. Деякі 
книжки купив сам за гроші, що 
заробив. У 1931 році Ярослав 
Стецько зумів таки вступити до 
Львівського університету, де ви-
вчав, крім права, філософію.

Ще юнаком Ярослав Стецько 
прилучився до національно-
визвольної боротьби, ставши 
членом нелегальної студент-
ської української націоналістич-
ної організації і підпілля УВО, а 
згодом ОУН. У 1930 році Ярос-
лав Стецько — окружний про-
відник ОУН Тернопільщини. З 
1931 року — ідеологічний і ви-
шкільний референт Проводу 
Юнацтва ОУН ЗУЗ, редактор 
підпільних видань. Від 1 серпня 
1932 року до 14 червня 1934 
року Ярослав Стецько — ідеоло-
гічний референт Крайової екзе-
кутиви ОУН на західноукраїн-
ських землях.

За націоналістичну діяльність 
зазнав репресій з боку поль-
ських окупантів, його заарешто-
вувала поліція у 1930, 1932, 1933 
роках. У Великому Глибочку 
Ярослав таємно проводив збори 
членів ОУН із усієї округи. Про ці 
події згадував Микола Полигач: 
“Коли надворі настала темрява, 
молоді хлопці сходились до ха-
ти, що по сусідству, і до опівночі 
через віконну занавіску просві-
чувався вогник, а вдосвіта, коли 
було ще темно, розходились, а 
потім сідали в поїзд”. Найвигід-
ніше у Великий Глибочок було 
доїжджати поїздом, який зупи-
нявся на станції навпроти пара-
фіяльного дому, де зараз музей 
Ярослава Стецька. Цим поїздом 
Ярослав добирався до Тернопо-
ля і Львова.

Є ще багато цікавих деталей 
біографії Ярослава Стецька, але 
це вже інша сторінка зрілої по-
літичної діяльності, яку Ярослав 
Стецько проводив до кінця  
свого життя — до 1986 р.

Маловідомі сторінки дитинства та юності 
Ярослава Стецька та його родоводу

Ярослав Стецько  
в юності, 1929 р.

Сім’я Стецьків — Омелян, Теодозія,  
Ярослав, о. Семен.

Щиро вітаємо з 
днем народження 
заступника завіду-
ючої Тернопіль-
ським районним 
методичним кабі-
нетом Олександру 
Петрівну ЯЦУРУ, ме-
тодиста з позашкільної 
освіти і виховної роботи 
РМК Ірину Богданівну РУЦЬКУ.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля надсилає безліч літ,

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження депутатів Гаї-
Шевченківської сільської ради  
Романа Степановича ФАНДЗИГУ, 
Аллу Володимирівну СІМОРУ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-невропатолога ТРТМО  
Ганну Богданівну ЦАРЕГОРОД-
ЦЕВУ, лікаря-ортопеда Василя 
Олександровича КУХАРЯ, лікаря-
анестезіолога Арсена Теодоро-
вича ПАСТЕРНАКА, медсестер 
загальної практики-сімейної меди-
цини Ольгу Євгенівну  
ЛОЗІНСЬКУ, Ольгу Михайлівну 
ДІДУХ, молодшу медичну сестру 
геріатричного відділу Ганну  
Йосипівну ДЗЮБАНОВСЬКУ, 
економіста Ірину Миронівну  
РОМАНЮК, водія Івана  
Володимировича СВІТЛИКА.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
них працівників Марію Степанівну  
ЗЮБРИЦЬКУ з с. Застав’я, Ната-
лю Іванівну ПОЛІХУ з с. Івачів До-
лішній, Наталю Миколаївну ДЕ-
РЕВЛЯНУ з с. Смолянка, Наталю 
Ярославівну ЗАЛУЗЬКУ з  с. Дра-
ганівка, Марію Андріївну ГОРИНУ 
з с. Буцнів, Уляну Володимирівну 
БРИКАЙЛО з с. Острів, соціально-
го працівника Марію Петрівну 
ШВАРЧЕВСЬКУ та бухгалтера 
Марію Миколаївну ГЕРАСИМ.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Великоглибочецької сільської 
ради Василя Любомировича  
ПОЛИГАЧА.

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 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Вітаємо з днем народження  
медичних сестер ТРТМО Оксану 
Миколаївну ПАРХОМЧУК,  
Оксану Ігорівну ЛУЦІВ, молод-
ших медичних сестер Надію  
Богданівну МНЮХ, Ярославу 
Йосипівну СЕМЕНИНУ, Ольгу 
Юріївну ЛЕВКОВИЧ, фельдшера 
ШМД Андрія Івановича КУЧЕРА, 
акушерку Христину Петрівну  
ЛОГІНСЬКУ, кухаря Любов  
Миколаївну ЛИСОБЕЙ.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.
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Молодих Овнів чекають зміни в особис-
тому житті. Обережними будьте по поне-
ділках. Не розпочинайте і не вирішуйте 
справ у цей день, особливо у першій по-
ловині року і в листопаді. Старайтесь бути 
більш економними, усе ретельно прорахо-
вуйте. Якщо будете правильно діяти, то 
хвиля життя обов’язково винесе вас на бе-
рег благополуччя. Саме в цьому році маєте 
шанс позбутись шкідливих звичок.

Планета, яка опікується вашим знаком, 
упродовж січня буде рухатись ретроградно, 
а тому будьте обережні в цей час при пере-
мовинах із партнерами та при оформленні 
цінних паперів. Важливих справ не розпо-
чинайте. Визначіться з вашими життєвими 
пріоритетами, щоб не витрачати часу на 
дрібниці. Переоцінка цінностей допоможе 
зробити крок до заповітної мрії. Головне 
— не прогавте шансу зустріти хороших 
партнерів і союзників.

Цей рік буде насичений різними подія-
ми. Він починається з середи, а це ваш 
день. Вам доведеться часто змінювати свої 
плани, уступати і шукати компромісів. Ви 
не зможете обійтися без давніх друзів, а 
новими у другій половині року краще не 
обзаводитися. Якщо це буде не вкрай по-
трібно, то цього року краще не створювати 
сім’ю, особливо, якщо хочете це зробити 
вдруге. Сконцентруйте свої зусилля на са-
мореалізації і не нехтуйте порадами компе-
тентних людей. 

Вам бажано навчитися планувати витра-
ти. Зведіть до мінімуму будь-які ризиковані 
кроки. Старайтеся чітко дотримуватись по-

слідовності, будьте обережні, щоб не по-
трапити під копита Коневі, особливо, коли 
він сполоханий. Вам іноді буде важко під-
лаштовуватись під ритм конячої енергети-
ки. Труднощі можуть виникнути в лютому і 
в червні. Уникайте кардинальних змін. 
Пильнувати здоров’я необхідно восени і на 
початку літа. 

Упродовж перших місяців року підбийте 
підсумки зробленого, плануйте нові за-
вдання та впроваджуйте їх у життя в квітні 
або в червні, а грандіозні — на початку вес-
ни. Очікуйте успіхів в особистому житті та 
кар’єрі. Вибирати буде з чого і вам іноді 
буде важко зробити цей вибір. Лев уміє за-
лякати Коня, а тому вам легко вдавати-
меться проходити крізь труднощі. Леви 
творчого плану можуть розраховувати на 
успіх і піднесення.

Напевно, доведеться щось змінювати,  
до того ж, докорінно. Головне — вміти 
вчасно осідлати Коня, найкраще — необ’їж-
дженого, а вам це буде вдаватися. Не спо-
лохайтесь самі у квітні і в серпні, зумійте 
гідно пережити ці два місяці, а все інше — у 
ваших руках. Зможете знайти прекрасну 
можливість професійно реалізуватися. Го-
ловне — постійно розвиватись, рухатись 
уперед, не ухилятись від задумів.

Перед вами буде поставлене завдання 
продемонструвати свої можливості і зді-
бності, Кінь буде сприяти цьому. Але, 
окрім того, потрібно буде постійно плану-
вати свої дії. Патроном року буде Сатурн, 
який піднесе вас до висот і сприятиме у 
всіх починаннях. Кінь є сьомим знаком у 
зодіаку, а тому ви можете дозволити собі 
трохи більше, ніж в інший час. Це також 

означає, що ви можете ризикувати, за ви-
нятком хіба що травня і вересня. На по-
чатку року більше уваги потребуватиме 
кохана особа.

У цьому році Скорпіонам доведеться ре-
тельно обдумувати свої дії і робити пра-
вильні висновки. Це рік великого оновлен-
ня, рік зміни поглядів і навіть усталених 
звичок. Доведеться звикати до нових умов, 
а комусь навіть вивчати щось нове. У бага-
тьох Скорпіонів буде шанс значно зміцнити 
фінансове становище. Ви можете легко 
осідлати Коня, але стежте, щоб не загнати 
його, а то залишитесь на півдорозі. Не ста-
райтесь взяти усе і одразу, а поетапно 
прямуйте до мети, особливо доведеться 
вгамувати свої апетити від середини трав-
ня до середини червня.

Це рік активних дій. Кінь хоча й 
дерев’яний, але дуже швидкий, а це тіль-
ки додаватиме вам азарту. Проявляйте 
ініціативу, однак пам’ятайте, що за неї 
іноді можуть покарати. Успіх чекає тих, хто 
впевнений у собі. Ви можете не тільки ре-
алізувати свої плани, а виправити чи усу-
нути наслідки помилок минулого року. 
Стрілець — це кентавр, напівкінь, напів-
людина, а тому — це ваш рік, особливо 
друга його половина.

Козерогам потрібно знати, з якого боку 
підходити до Коня, бо ця тварина може до-
сить сильно вдарити, а то й скинути неумі-
лого вершника. Щоб цього не сталося, 
потрібно більше спілкуватися і вибирати 
активний спосіб життя. У декого почнуть 
здійснюватися найзаповітніші мрії, а це 
означає, що при веденні справ вам ніби 
буде допомагати якась невидима сила, 

вам вдаватиметься відчувати ситуацію і ді-
яти так, як диктуватимуть обставини.

Водолії є добрими вершниками, а тому 
жодних труднощів при осідланні Коня у них 
не буде. Триватиме пошук гармонії і визна-
чення істинних життєвих цінностей. Успіх 
чекає тих Водоліїв, хто зуміє знайти в собі 
творчий потенціал, максимально розкрити 
свої здібності і використати реальні можли-
вості. Куратор року Сатурн сприяє Водолі-
ям у реалізації їхніх планів і задумів.

У році Коня потрібно вміло триматись у 
сідлі, щоб не випасти з нього. Стежте за 
своїми вчинками і діями, ризикуйте з роз-
рахунком, шукайте натхнення у всьому. Це 
може бути спортивне досягнення, наукові 
відкриття, мистецька діяльність, навіть улю-
блена справа. Легко буде людям чесним, 
справедливим, творчим особистостям. 
Більшості Риб доведеться у цьому році ба-
гато їздити — і з комерційною метою, і за-
для відпочинку, а для цього найкращими 
будуть травень і вересень.

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз на 2014 рік

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
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(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Нова радість стала ● Вітаємо! ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Директор Тернопільського ра-
йонного будинку культури Роман 
Сушко, який нагороджував пере-
можців, зазначив:

— Важко було визначити пе-
реможця, адже всі колективи 
старалися, готували щось осо-
бливе. Для того ж і конкурс, щоб 
працювати над собою, вдоскона-
люватися. Та, все ж, довелося 
обрати найкращих з-поміж кра-
щих. Для оцінювання виступів 
бралися такі критерії, як оригі-
нальність костюмів, набір вер-
тепних персонажів, чіткість мов-
лення акторів на сцені, реперту-
ар колядок, якість їх виконання 
та, власне, оригінальність самого 
вертепу.   

Інших учасників конкурсу — 
вертепи клубів Підгороднього 
(художній керівник Тетяна  
Лоїк), Білої (керівник Людмила 
Червінська), Великої Березовиці 
(керівник Мар’яна Кикіш), До-
вжанки (керівник Галина  
Михайлишин), Красівки (керівник 
Любов Васусь), Лучки (керівник 
Марія Якимчук), вертеп народно-
аматорського театру Будинку 
культури Великого Глибочка (ке-
рівник Роман Винник) — нагоро-
дили грамотами за участь у кон-

курсі зимово-обрядового фоль-
клору “Нова радість стала-2014”. 
Також грамотою за високу про-
фесійну майстерність, популяри-
зацію і розвиток українських ко-
лядок, участь у конкурсі вертепів 

відзначено дитячий фольклорно-
обрядовий гурт “Романівський 
обертас” (с. Романівка). 

Цьогоріч можна було помітити 
модернізованість вертепів-
конкурсантів. “Політична спека” в 
Україні далася взнаки. Деякі ко-

лективи внесли в традиційний 
вертепний сюжет “політичні вкра-
плення”, що було відзначено чле-
нами журі, не забули і про кризу, 
і про євромайданівські перипетії, 

і про українських “трудових емі-
ґрантів”. Виділився й вертеп клу-
бу села Підгороднє, який втілив 
традиційний образ Чорта в об-
разі міліціонера з жезлом, а цар 
Ірод заговорив молодіжним слен-
ґом. 

Ведуча конкурсу Наталя  
Порада розповіла:

— Щороку жителі кожного із 
сіл Тернопільського району ма-
ють чудову нагоду представити 
веселий і “прибутковий” (усміха-
ється) обряд колядування на 
сцені, показати своє бачення 
різдвяних традицій. Інша справа, 
що, на жаль, не всі можуть цією 
нагодою скористатися. Не всі 
можуть через брак коштів діста-
тися до районного будинку куль-
тури. Доводиться покладатися 
на сільські ради, які можуть про-
фінансувати поїздку, або ж енту-
зіазм самих вертепівців, які самі 
оплачують дорогу. 

— Порівняно з минулими ро-
ками, — продовжує пані Наталя, 
— ефектнішими стали костюми 
учасників вертепів. Конкурсанти 
щоразу привносять у свої ви-
ступи щось нове, розучують но-
ві колядки. Єдине, чого не ви-
стачає, — це більшої кількості 
шопок. Звісно, завжди хочеть-
ся, щоб усе було якнайкраще, 
тому в майбутньому намагати-
мемось зробити все для того, 
щоб конкурс став цікавішим і 
збирав на одній сцені колядни-
ків зі всього Тернопільського 
району.

Україна колядує

Вертеп клубу с. Ступки з художнім керівником,  
завідуючою клубом Галиною Іванською.

Вертеп с. Забойки з художнім керівником Аллою Балакунець, заступником голови Тернопіль-
ської РДА Нелею Саржевською, начальником відділу культури ТРДА Андрієм Галайком і дирек-

тором Тернопільського районного будинку культури Романом Сушком.

Учасники вертепу с. Підгороднє на сцені 
 Тернопільського районного будинку культури.

Вертеп народного дому с. Великі  
Гаї потішив глядачів яскравим виступом.

Від щирого серця 
вітаємо з днем на-
родження депутата 
Б а й к о в е ц ь к о ї  
сільської ради  
Віктора Володими-
ровича ПУЛЬКУ.

Нехай щасливо 

            стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

Хай щедро 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 
Байковецької сільської ради.

Щиросердечно вітаємо з 
днем народження учасницю жі-
ночого вокального колективу 
“Байківчанка” БК с. Байківці 
Ольгу ПУЛЬКУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті 

зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

З повагою — колектив 
будинку культури с. Байківці.

Педагогічний колектив Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя тру-
дового навчання та християн-
ської етики Марію Володими-
рівну ВІТИШИН.

Хай постійний успіх, радість

 і достаток

Сипляться до Вас, мов вишні цвіт,

Хай життєвий досвід творить 

з буднів свято,

А Господь дарує многая літ.

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька щиро вітає з  
50-річчям вчителя автосправи 
Ольгу Михайлівну НОСКО.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
англійської мови Ліліану  
Анатоліївну ВІТУШИНСЬКУ, 
вихователя групи продовженого 
дня Ольгу Олегівну БРОШКО.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження вчите-
ля хімії Людмилу Анатоліївну 
КЕРНИЧНУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

Трудовий колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з 30-річчям технічного праців-
ника Іванну Дмитрівну  
СИСАК. 

Хай серце зігрівається любов’ю,

Хай радує веселий, добрий світ.

Натхнення, щастя, спокою, здоров’я,

Добробуту, кохання, довгих літ. 

Щиро вітаємо з днем наро-
д ж е н н я  д е п у т а т і в  
Гаї-Шевченківської сільської  
ради Ярослава Володимиро-
вича ВУЄЧКА, Ольгу Збишківну 
ДЗЮБУ. 

Нехай Вам завжди з легкістю вдається

Розв’язувати ребуси проблем,

Бажаєм сонця за вікном і в серці,

Здоров’я і любові на щодень.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.


