
У номері:

№1-2 (5156-5157) Середа, 6 січня 2016 року16 сторінок

Газета Тернопільської районної ради

Українське Різдво

Дійство українських вечорниць у Дичкові допомогли відтворити (зліва направо): Світлана Митренга, Яна Хрущ, Надія 
Красновська, Іванна Коляса, Людмила Брутко, Леся Брутко, Галина Литвинко, Ірина Пунько та Ірина Заблоцька (у центрі).

Деякі господарі ще з літа готу-
ють сніп пшениці — дідух, який 
поставлять перед Різдвом на 
найпочеснішому місці. Адже хліб 
– це святе. Господиня готує ку-
тю, голубці, пече калача, пам-
пушки, ліпить вареники з різними 
начинками, тушкує квасолю, ка-
пусту, а ще грибну юшку, підли-
ву, смажить та відварює рибу, з 
сушені варить духмяний узвар,  з 
ягід – кисіль. Поважний христия-
нин ніколи не сяде до вечері, не 
відвідавши церкву та не набрав-

ши свяченої води. При світлі сві-
чі, яка символізує Вифлиємську 
зірку, молитві-подяці до Всевиш-
нього, розділенні проскурки ро-
дина сідає до вечері. Різдво – іс-
тинно родинне свято, адже роди-
на – це маленька церква.

Якщо говорити про абсолютне 
добро на цій землі, то це, безу-
мовно, діти. Їхні щирі усмішки, 
безпосередність – ось що дає 
відчуття справжнього щастя. 
“Життя коротке, — писав фран-
цузький письменник та літера-
турний критик Анатоль Франс, —  
але людина знову проживає його 
у своїх дітях”. А якщо ти ще й 
працюєш з дітьми, доглядаєш їх, 
то, можливо,  проживаєш кілька 
життів. “Праця вихователя дитя-
чого садочка важка, але, коли 
бачу радість в очах своїх вихо-
ванців та їхніх батьків, втома від 
роботи відступає, — каже стар-
ший вихователь НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ” Надія Збиш-
ківна Красновська.

 А скільки позитивних емоцій 

отримали всі, хто прийшов на 
вечорниці до Дичківської школи 
напередодні цьогорічного Різдва. 
Учасниками дійства були вихо-
ванці садочка, вихователі, кухарі. 
Для вечорниць звідусіль позво-
зили до школи важкі дерев’яні 
стародавні бамбетлі, інші атри-
бути давньої української світлиці. 
Застелили все килимами. Від-
творили давню піч, де не лише 
випікали духмяний хліб, але й го-
тували їжу, яка зберігала тепло 
дуже довго. Спочатку вихователі 
у ролі давніх українських госпо-
динь розповіли про трохи приза-
буті національні традиції вечор-
ниць, під час яких жінки та дівча-
та виконували домашню роботу 
– пряли, шили, вишивали. Цю 
працю своєю з’явою перерива-
ли, звісно, парубки, які хотіли по-
жартувати. Потанцювати, пове-
селитися, зробити збитки, а ще 
не проти смачно та ситно поїс-
ти.

Продовженя на 9 стор.

Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”. 
Фото автора.

П
ахне кутею. Пахне узваром. Різдво не лише особливе 
на запах. Воно має своє небесно-душевне єство. 
“Нині ж бо, нині родиться Син”, — повідомляє сучасна 
коляда, як і дві тисячі років біблейні звіздарі та волх-

ви. А з Сином Божим – наша віра в незнищенність людства, у 
правду. Виростаючи, діти покидають домівку, але святим 
обов’язком вважають на святвечір з’їхатися до батьків. Наш 
народ через віки зберіг свої традиції відзначення цього осо-
бливого свята. Напередодні прибирають не лише обійстя, а й 
вичищають стайні, де є домашня живність. 

    14 стор.

“Сонце, що дає нам 
волю” — урочистості  
з нагоди 147-річчя 

“Просвіти”.

    5 стор.

Депутат Тернопільської 
районної ради від 

“Об’єднання 
“Самопоміч”  
Ірина Крупа: 

знайомство зблизька.

    16 стор.

Сім’я Арсена Чудика 
— найкраща  

спортивна сім’я 
Тернопільщини.

    8 стор.

“Новорічний 
калейдоскоп”,  

або Казка лише 
починається.
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Христос рождається!  

Славімо Його!
Дорогі краяни!
Від щирого серця вітаємо Вас із Новим 2016 роком та найвеличнішим святом — Різд-

вом Христовим. Із наближенням переходу у рік новий кожен сподівається на позитивні 
зміни, із надією будує плани та вірить у їх здійснення. А наші серця наповнюються тре-
петним прагненням змінити світ на краще. 

Минає складний рік випробувань, війни та такого крихкого миру. Серед тих, хто по-
клав своє життя на вівтар збереження незалежності нашої держави, і наші земляки-
тернополяни. Пам’ятаймо їх завжди, як і Героїв Небесної Сотні, та згадуймо у молитвах 
їхні світлі душі.  

Водночас 2015-ий увійде в історію як рік старту реформ, що наближають нашу кра-
їну  до омріяного членства в Євросоюзі. Це рік реального поступу до децентралізації 
влади, що відкриває шлях до становлення дієвого самоврядування, рік створення 
об’єднаних громад, які прагнуть бути господарями на своїх територіях.

Тож нехай, шановні тернополяни,  2016-ий рік дарує удачу в усіх справах та починан-
нях, здійснює всі Ваші шляхетні бажання, найзаповітніші 
мрії, та буде багатим на 
справжніх друзів і бажаних 
гостей Вашої домівки. А не-
згасиме світло Різдвяної 
зірки, світло любові і добра 
принесе мир нашій країні, 
розбудову нашому Терно-
піллю, злагоду кожному до-
му, стане для нас джере-
лом життєвої наснаги, опти-
мізму та впевненості у до-
брих  намірах та справах.

Здоров’я, щастя Вам, 
достатку, веселих і радіс-
них свят та смачної куті!

Віктор ОВЧАРУК,  
голова Тернопільської 

обласної ради.

Степан БАРНА,  
голова Тернопільської 
облдержадміністрації.

Шановні жителі Тернопільського району! Вітаю Вас з 
Новим 2016 роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю щас-
тя, успіхів у здійсненні задумів, міцного здоров’я на довгі 
роки. Нехай родинний затишок, добро і благополуччя пану-
ють у Вашій оселі, а в Україну прийдуть мир, злагода і про-
цвітання. Хай збудуться всі заповітні мрії, корисними справа-
ми наповнюється життя, кожен день дарує радість і наснагу у 
нелегкій праці!

З повагою — голова Тернопільської  
районної організації Товариства  

Червоного Хреста України  
Ольга НИЖНИК.

Шановні громадяни!
Прийміть сердечні вітання з Різдвом Христовим! Нехай Ваші серця будуть зігрі-

ті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та 
Божим благословенням. Бажаємо, щоб Різдвяна зоря запали-
ла у Ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, 
впевненості у майбутньому, наснаги та невичерпної енергії! 
Нехай ці чудові зимові свята будуть радісними та щедрими, 
додадуть життєвих сил. Хай з Вами завжди будуть вірні друзі, 
удача й успіх, а в домі — світло та радісно від любові і добрих 
новин. Здоров’я, добробуту, сімейного затишку Вам і Вашим 
рідним.

З повагою — начальник Тернопільського районного 
відділу управління ДСНС України у Тернопільській 

області Юрій ТКАЧИК.

Дорогі жителі села Ігровиця! Щиро вітаю Вас із Но-
вим 2016 роком і Різдвом Христовим! Зичу Вам та Вашим 
родинам міцного здоров’я, злагоди та здійснення найза-
повітніших мрій! Нехай Новий рік стане для Вас щасливим 
та успішним, нехай Різдво принесе у Ваші домівки мир і 
тепло, любов і взаєморозуміння, щастя і радість, Боже 
благословення і світлі сподівання. Нехай Різдвяна зіронь-
ка осяває людський шлях добром, миром, злагодою, ми-
лосердям і Божою благодаттю.

 
З повагою — Ігровицький сільський голова  

Галина ГОЛИК.

Шановна громадо села Ступки! Від щирого серця вітаю  
Вас та Ваші родини з Різдвом Христовим та Старим Новим 
роком.

Дари безцінні вже несуть царі

До вбогих ясел Божого Дитяти,

Під сяйвом Вифлеємської зорі

Час настає для дива і для свята.

Хай буде воно лагідним та гожим,

Різдвяні дзвоники нехай дзвенять.

І Йосип, і Марія з Сином Божим

Родини Ваші хай благословлять!

З  повагою — Ступківський сільський голова Ігор РАДЕЦЬКИЙ.

Шановна громадо села Острів!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христо-

вим. Нехай ці свята — вісники оновлення, мрій і сподівань — при-
несуть Вам і Вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю, щоб 
у новому році Ви зробили все те, про що давно мріяли. Щастя 
Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань!

З повагою — Острівський сільський голова  
Богдан ПІЩАТІН.

Шановна громадо  
сіл Миролюбівка та Лучка!

Від щирого серця вітаю Вас із Новим роком та Різдвом Хрис-
товим. У ці святкові дні бажаю Вам добра, любові і радості, 
щастя і процвітання, а головне — здоров’я! Нехай сповнюється 
все задумане Вами, а Божа благодать освітить Ваш шлях і зігріє 
душу своїм теплом.

Христос Рождається! Славімо Його!
З повагою — Миролюбівський сільський голова 

Володимир КРИНИЦЬКИЙ.      

Верховна Рада ухвалила Закон “Про 
публічні закупівлі”, який дозволяє пе-
ревести всі державні тендери в елек-
тронну форму.

Верховна Рада України ухвалила Закон 
“Про публічні закупівлі” (законопроект 
№3559), який забезпечує законодавче під-
ґрунтя для наступного етапу реформи держ-
закупівель — повного переходу на електронні 
тендери. 

Закон “Про публічні закупівлі” забезпечує 
розгортання до національного масштабу сис-
теми електронних держзакупівель ProZorro, 
яка сьогодні працює в пілотному режимі, на 
допорогових закупівлях тендерах (до 200 тис. 
грн. для товарів і послуг, а також до 1,5 млн. 
грн. для робіт). 

Закон закріплює нові правила і процедури 
роботи в електронній системі державних за-
купівель. Окрім іншого, змінюється порядок 
обміну електронними документами, розкрит-
тя інформації після аукціону, оскарження ре-
зультатів торгів та багато іншого.

Одне з нововведень закону — можливість 
вводити до складу тендерних комісій про-

фесійних закупівельників. Сьогодні спеціа-
лістів, які займаються закупівлями від особи 
замовників, дуже мало. Тендерні комісії 
формуються ситуативно, з числа працюю-
чих у держкомпаніях, комунальних підпри-
ємствах. Такий підхід до питання породжує 
корупцію і відсутність компетенцій у при-
йнятті рішень за тендерами. Ще один крок 
підвищення професіоналізму закупівельни-
ків — можливість створення Центральних 
закупівельних організацій. Їм буде дозволе-
но проводити закупівлі відразу для декіль-
кох замовників, що є важливою практикою в 
ЄС та передбачено Дорожньою картою імп-
лементації стратегії розвитку державних за-
купівель у рамках Договору про асоціацію 
між Україною та ЄС. Особливості та принци-

пи створення центральних закупівельних 
організацій визначить окремо Кабінет Міні-
стрів.

Крім того, Закон “Про публічні закупівлі” 
реалізує ребрендинг держзакупівель. З його 
прийняттям усі закупівлі за бюджетні кошти 
будуть називатися “публічними закупівлями”. 
Це більш точно передає суть закупівель і на-
ближує Україну до європейської термінології. 
Ребрендинг також дозволяє відсторонитися 
від терміну “держзакупівлі”, яке асоціюється з 
корупцією.

Після підписання Закону “Про публічні за-
купівлі” на його основі будуть розроблені під-
законні акти: постанови і розпорядження Каб-
міну, які регламентують, наприклад, вимоги 
до майданчиків та учасників торгів, деталізу-

ють процедури тощо. Повний перехід на 
електронну систему держзакупівель відбу-
деться протягом 2016 року.

Нагадаємо, що електронна система дер-
жавних закупівель ProZorro працює з лютого 
2015 року в пілотному режимі. Виведення 
системи на національний рівень вимагає під-
готовки до пікових навантажень у декілька 
тисяч користувачів одночасно, адже в Україні 
на сьогодні налічується 15 тис. державних за-
купівельників і 25 тис. тендерних комітетів.

Звертаємо увагу представників органів 
влади, комунальних підприємств, установ, 
організацій та суб’єктів підприємницької ді-
яльності щодо можливості реєстрації на елек-
тронних торгівельних майданчиках та здій-
снення закупівель та реалізації товарів, робіт 
та послуг через електронну систему держав-
них закупівель “ProZorro” (www.prozorro.org). 
Консультації щодо реєстрації в системі мож-
на отримати за контактним телефоном 
(0352) 43-60-63.

 
Відділ економічного розвитку і торгівлі 
Тернопільської райдержадміністрації.

Нове в законодавстві ●

ProZorro забезпечить 
відкритість державних 

закупівель
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

29 грудня 2015 року голова 
Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко провів другу 
сесію Тернопільської район-
ної ради сьомого скликання. 
Цьому передувала робота у 
постійних депутатських комі-
сіях, особливо напружена – у 
комісії з питань соціально-
економічного розвитку, фі-
нансів, бюджету та міжбю-
джетних трансфертів. Напе-
редодні сесії відбулося роз-
ширене засідання  цієї та ін-
ших постійних комісій і засі-
дання президії районної ради. 
Основне питання порядку 
денного другої сесії – затвер-
дження бюджету на 2016 рік. 

Участь у сесії районної ради 
взяв голова Тернопільської  
райдержадміністрації Олександр 
Похилий. 

Учасників сесії новорічними ще-
друваннями та різдвяною колядою 
привітали народний аматорський 
обрядово-фольклорний колектив 
“Білівчанка” клубу с. Біла (керівник 
– Наталя Огірка). Юні представники 
Всеукраїнської національної  
організації “Пласт” у Тернополі пе-
редали депутатам Тернопільської 
районної ради Вифлеємський во-
гонь, запалений у місті, 
де народився Ісус. 

На початку сесії де-
путат Володимир Круп-
ніцький ініціював звер-
нення від імені аграріїв 
Тернопільського району, 
депутатів Тернопільської 
районної ради до Кабі-
нету Міністрів, Верхо-
вної Ради України щодо 
змін ПДВ для аграріїв у 
2016 році. Депутат Бог-
дан Ящик ініціював звер-
нення до Кабінету Міні-
стрів України про незго-
ду з ліквідацією управ-
ління Пенсійного фонду 
України в Тернопіль-
ському районі шляхом 
приєднання до управ-
ління Пенсійного фонду 
України в м. Тернополі. 
“Управління Пенсійного 
фонду України у Терно-
пільському районі якісно 
і своєчасно обслуговує 
понад 16 тис. пенсіонерів, — сказав 
Богдан Ящик. — Ліквідація управ-
ління Пенсійного фонду України у 
Тернопільському районі може при-
звести до загострення соціальної 
напруги”.

Депутати дали згоду на відкрит-
тя груп продовженого дня у загаль-
ноосвітній школі-садку І ступеня с. 
Забойки та у Великоберезовицькій 
ЗОШ І ст. Як зазначив голова Тер-
нопільської районної ради Андрій 
Галайко, ці групи будуть фінансува-
тися у межах бюджетних асигну-
вань відділу освіти Тернопільської 
РДА. 

Сесія затвердила програму 
сприяння поліції у підвищенні рівня 
безпеки громадян на території Тер-

нопільського району на 2016-2017 
роки, програму розвитку газети 
“Подільське слово” на 2016 рік, 
програму розвитку радіокомпанії 
“Джерело”, програму розвитку каз-
начейської служби. Внесено зміни 
до комплексної програми мобіліза-
ції зусиль Тернопільської районної 
державної адміністрації, Тернопіль-
ської об’єднаної державної подат-
кової інспекції для забезпечення 
надходжень до районного бюджету 
на 2015-2016 роки. Затверджено 
структуру і чисельність виконавчого 
апарату районної ради на та апара-
ту Фонду комунального майна у 
Тернопільському районі на 2016 
рік. Затверджено кошторис видат-
ків на утримання районної ради. 

Питання про районний бюджет-
2016 стояло у порядку денному 
одинадцятим, до його аналізу піді-
йшли особливо виважено. З цього 
питання присутніх інформувала на-
чальник фінансового управління 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Світлана Марчук. “У зв’язку зі 
збільшенням ставки єдиного соці-
ального внеску на 2%, ніж це рані-
ше передбачали, Тернопільському 
районному бюджету збільшено  
обсяг субвенцій з державного бю-
джету України, — зазначила Світла-
на Марчук. — Ставка податку з до-
ходів фізичних осіб встановлена на 
рівні 18%. Єдиний податок, який 
спочатку планували розділити між 

державним бюджетом, місцевим і 
обласним, у 100-відсотковому роз-
мірі залишили у бюджетах  
органів місцевого самоврядування. 
Структура доходів бюджету Терно-
пільського району на 2016 рік прак-
тично не змінилася. Але у 2015 році 
60% податків з доходів фізичних 
осіб, які надходили у районний бю-
джет, з 2016 року за такою ж став-
кою надходитимуть у бюджети 
об’єднаних територіальних громад 
із центрами у с. Байківці та с. Вели-
кі Гаї. На їхній території розташова-
ні підприємства, звідки раніше над-
ходило найбільше податків у ра-
йонний бюджет, що становить 50% 
доходів. Через це, приміром, з бю-
джету байковецької громади буде 

вилучено 4,5 млн. грн. до держбю-
джету”.

За словами Світлани Марчук, 
загальний обсяг доходів районного 
бюджету на 2016 рік встановлено у 
сумі 278 млн. 504 тис. 100 грн. Об-
сяг доходів загального фонду ви-
значено у сумі 274 млн. 370 тис. 
грн. Профіцит загального фонду 
становить 840 тис. грн. Із загальної 

суми доходів власні надходження 
становлять 26 млн. 370 тис., що 
становить 9,6% від об’єму всього 
бюджету Тернопільського району. 
Основним джерелом надходжень  
бюджету у 2016 році буде ПДФО. 
Офіційні трансферти (дотації, суб-
венції) становлять 90,4 % всього 
бюджету – 248 млн. грн. “Порівню-
вати видатки з минулим роком не-
має сенсу, тому що ряд установ 
тепер перейшли на утримання 
об’єднаних громад, — зазначила 
Світлана Марчук. — На установи 
освіти у 2016 році заплановано 
спрямувати 58 млн. 641,2 тис. грн. 
До слова, законодавством України 
встановлено, що з 1 вересня 2016 
року освітню субвенцію буде при-
пинено для шкіл із кількістю менше, 
ніж 25 учнів. На установи культури 
Тернопільського району в 2016 році 
заплановано виділити 10 млн. 136 
тис. грн. У проекті бюджету України 
на 2016 рік спочатку було проведе-
но розподіл медичних установ на 
первинну і вторинну медицину, ко-
ли заклади первинної ланки меди-
цини повинні були б фінансуватися 
із бюджетів громад та районного 
бюджету, а вторинної – з обласно-
го бюджету. Але під час розгляду і 
затвердження держбюджету зміни 
вирішили відтермінувати. Субвен-
ція на утримання медицини у 2016 
році становить 29 млн. 463, 3 тис. 
грн. На утримання територіального 
центру соціального обслуговування 
заплановано 3 млн. Центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді спрямовується 425 тис. грн. 

Видатки на фізичну культуру і спорт 
становлять 771 тис. 300 грн. Зазна-
чу, що районний бюджет-2016 не 
гірший, ніж був у 2015-му, він про-
сто інший”, — підкреслила Світлана 
Миколаївна.

Депутати затвердили статут та 
нову назву Мар’янівської ЗОШ 
І-ІІст. – “Навчально-виховний  
комплекс “Мар’янівська ЗОШ І ст.-
дошкільний навчальний заклад”. 
Директором цього навчального за-
кладу призначено Олександру Іва-
нівну Руду. 

Директором Довжанківської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ст. при-
значено Ірину Петрівну Василик.

Визнано таким, що втратив 
чинність, додаток №4 (склад кон-
курсної комісії), затверджений рі-
шенням сесії районної ради №127 
від 17 серпня 2007 року і призна-
чено новий склад конкурсної ко-
місії – Петро Литвин (голова комі-
сії), члени комісії Богдан Ящик, 
Роман Шершун, Віктор Сверби-
вус, Юрій Федуник, Роман Сивак, 
Тетяна Кирик.

Затверджено розпорядження 
голови Тернопільської районної ра-
ди.

Схвалено депутатський запит 
Марії Лотоцької щодо сприяння у 
ремонті дороги в с. Івачів Горішній, 
запит передано в Тернопільську 
райдержадміністрацію. 

5 січня 2016 року відбулося дру-
ге пленарне засідання другої сесії 
Тернопільської районної ради.  
Деталі у наступному номері газети 
“Подільське слово”.

У новий рік з бюджетом 

Представники Всеукраїнської національної організації “Пласт” у Тернополі  
передали учасникам сесії Тернопільської районної ради Вифлеємський вогонь.

Депутат Богдан Ящик ініціював звернення до Кабінету Міністрів України про незгоду  
з ліквідацією управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі шляхом приєднання 

 до управління Пенсійного фонду України в м. Тернополі.

Начальник фінансового управління  
Тернопільської РДА Світлана Марчук:  
“Районний бюджет-2016 не гірший,  

ніж був у 2015-му, він просто інший”.

У сесійній залі Тернопільської районної ради  
29 грудня звучали новорічні віншування та різдвяна коляда.



4 Середа, 6 січня 2016 року Актуально!
Увага! Зміни ●

Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кор-
дуби, 63) проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності на про-
ведення експертної оцінки земельних ділянок площею 0.2171 га — 
землі промисловості (для обслуговування існуючих споруд склад-
ських приміщень з реконструкцією під цех з виготовлення дрібно 
штучних виробів з бетону), площею 0.4147 — землі промисловості 
(для обслуговування існуючих споруд виробничо-складських при-
міщень з реконструкцією під цех з виготовлення дрібно штучних 
виробів з бетону) в межах населеного пункту.

Документи приймають в приміщені сільської ради. Довідки за 
тел. 29-17-75.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Дні і час прийому

Овчарук Віктор 
Вікторович

Голова Тернопіль-
ської обласної ради

Друга середа 
щомісяця з 10.00 
до 13.00 год.

Деревляний Василь
Тимофійович

Перший заступник 
голови Тернопіль-
ської обласної ради

Третя середа 
щомісяця з 10.00 до 

13.00 год.
Крупа Любомир
Левкович

Заступник голови 
Тернопільської об-
ласної ради

Четверта середа 
щомісяця з 10.00 до 

13.00 год.

Прийом громадян керівництвом 
Тернопільської обласної ради 

Графік ●

Пам’яті  
Любові Миколаївни Дмитерко 
Кажуть, час лікує. Може, і так. Та рани сер-

ця не загоїть навіть час. 
Усі люди в очікуванні світлого свята — Різд-

ва Христового. Готується до зустрічі з надією 
на Спасителя і наша родина. Та різдвяні дзво-
ни принесли у нашу сім’ю сумну звістку — 
якраз у цю ніч від нас у засвіти пішла наша 
найкраща мати та бабуся Любов Миколаївна 
Дмитерко. Минуло три роки з того часу, як 
мама назавжди покинула світ, який вона так 
любила, але який був до неї  жорстоким та 
несправедливим. Покірні Божій волі, ми віри-
мо, що хоч у небі її душа знайде спочинок та 
справедливість, якої вона прагнула все життя, але так і не дочека-
лася, як, врешті-решт, всі живучі на землі. 

Про те, що мама жила на землі, була з нами, нагадують її виши-
ванки, в’язані речі, з великою любов’ю збережений архів  дописів з 
місцевих періодичних видань про наш край і його людей, а основне 
— мудрість, якої навчала, і правда,  яку завжди відстоювала.

Просимо про молитву  за нашу маму та бабусю.
Сумуюча родина.    

Острівська сільська рада має намір провести громадські слу-
хання містобудівної документації на виконання рішення Острівської 
сільської ради за №223 від 23 грудня 2015 року “Про розроблення 
детального плану території на зміну цільового призначення земель-
ної ділянки площею 0.2575 га гр. Галич Г. С. за кадастровим номе-
ром 6125286400:01:001:0742 для ведення особистого селянського 
господарства під будівництво складів будівельних матеріалів” відпо-
відно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 
ПКМУ від 25.05.2011 року №555 “Про затвердження порядку прове-
дення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 
під час розроблення проектів містобудівної документації на місцево-
му рівні”. 

Замовник містобудівної документації — виконавчий комітет Ост-
рівської сільської ради.

Розробник — ПП”Волкас”.
Громадські слухання відбудуться 13.02.2016 року о 15.00 у при-

міщенні сільського клубу с. Острів. Пропозиції та зауваження до міс-
тобудівної документації подаються громадськістю та юридичними 
особами до Острівської сільської ради у робочі дні з 8.30 до 17.45. 
З матеріалами містобудівної документації можна ознайомитися у 
Острівській сільській раді за адресою: с. Острів, вул. Кордуби, 63.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

У ніч із 24 на 25 грудня ц. р. 
депутати Верховної Ради 
ухвалили проект Закону 
“Про Державний бюджет 
України на 2016 рік”. “За” 
проголосували 263 народні 
обранці. 

Порівняно з минулим роком, у 
новому проекті держбюджету 
скорочено доходи та витрати. У 
наступному році доходи складуть 
595 мільярдів гривень, видатки 
— 667,7 мільярда гривень. Торік 
показники доходу бюджету ста-
новили 601 мільярд гривень, ви-
датків — 674 мільярди гривень. 
Дефіцит ВВП складе 3,7%. Абсо-
лютний показник граничного де-
фіциту держбюджету залишився 
без змін — 83,7 мільярда гри-
вень. Не змінився граничний по-
казник держборгу — 1,5 трильйо-
на гривень, показник держгаран-
тій — 28,2 мільйона гривень, до-
формування енергетичного спец-
фонду — 700 мільйонів доларів, 
обсяг запозичень — 202,997 мі-
льярда гривень. Видатки загаль-
ного фонду держбюджету збіль-
шено до 11,9 мільярда гривень. 
Для порівняння: у минулому році 
ця сума становила 6,5 мільярда 
гривень. 

Міністр фінансів України На-
талія Яресько, представляючи 
бюджет, зазначила, що в 
2016 році планується підвищення 
соціальних стандартів для насе-
лення на 12,5%, тобто на прогно-
зований рівень інфляції. Прожит-
ковий мінімум, згідно з оновле-
ним документом, з 1 січня 2016 
року становитиме 1330 гривень, 
з 1 травня — 1399 гривень, з 
1 грудня — 1496 гривень. Розмір 
мінімальної зарплати з 1 січня — 
1378 гривень, з 1 травня — 
1450 гривень, з 1 грудня — 
1550 гривень. Середньорічний 
курс гривні в держбюджеті-2016 
закладений на рівні 24,1 гривні 
за долар.

На виплату пенсій та надба-
вок, призначених пенсійними 
програмами, передбачено по-
над 144 мільярди гривень (у 
бюджеті 2015 року ця сума ста-
новила 80,8 мільярда). Крім то-
го, депутати спрямували 14 мі-
льярдів на субвенції місцевим 
бюджетам та обслуговування 
держборгу, на покриття дефіци-
ту Пенсійного фонду України. У 
пояснювальній записці зазначе-
но, що такий крок буде сприяти 
своєчасній виплаті пенсій з січ-
ня наступного року. Дефіцит ви-
никне у зв’язку з тим, що Пен-
сійний фонд змушений буде по-
вертати позики через недоо-
тримання коштів із-за зменшен-
ня ставки єдиного соціального 
внеску до 22%. Збережуться 
деякі пенсійні обмеження. На-
приклад, працюючі пенсіонери, 
в разі, якщо їхня пенсія стано-
вить понад 1,5 прожиткового 
мінімуму, будуть отримувати 
тільки 85%.

Загальні витрати на систему 
охорони здоров’я складуть 
57,2 мільярда гривень, із них 
44 мільярди місцеві бюджети 

отримають в якості субвенцій 
(торік було 46,4 мільярда гри-
вень). Міністерство охорони 
здоров’я планує компенсувати 
зменшення фінансування за ра-
хунок скорочення на чверть кіль-
кості ліжкомісць у всіх регіонах 
України. На закупівлю ліків у 
2016 році передбачено 3,9 мі-
льярда гривень. За державні ко-
шти будуть лікувати українців і за 
кордоном на суму близько 
204 мільйони гривень. 

В оборону і безпеку України в 
наступному році планується 
вкласти 113,6 мільярда гривень. 
Цікаво те, що у держбюджеті-
2016 передбачено понад мільярд 
гривень для боротьби з корупці-
єю. Зокрема, на антикорупційну 
прокуратуру передбачено 
74 мільйони гривень, що має га-
рантувати незалежність цієї 
структури. 486,6 мільйона гри-
вень — на функціонування Націо-
нального антикорупційного бю-
ро. Скільки ж — на функціонуван-
ня Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції. Впер-
ше в історії України виділяється 
391 мільйон гривень для фінан-
сування парламентських політич-
них партій. Це зроблено для то-
го, щоб партія не шукала собі 
олігархів для фінансування, щоб 
виборці через держбюджет 
контролювали партії, які підтри-
мали на виборах.

У наступному році збільшена 
стаття видатків на розвиток ме-
режі та утримання автомобільних 
доріг загального користування 
на 3,25 мільярда гривень за ра-
хунок підвищення на 13,2% ста-
вок акцизного податку на нафто-
продукти. В цілому Агентство ав-
томобільних доріг України отри-
має 18 мільярдів гривень. 

Закон про Державний бюджет 
України на 2016 рік передбачає 
обсяг податкових надходжень на 
рівні 494,7 мільярда гривень. Зо-
крема, платежі з податку на до-
ходи фізичних осіб та податку на 
прибуток підприємств, згідно з 
документом, становитимуть що-
найменше 102,6 мільярда гри-
вень, рента — 58,8 мільярда гри-
вень, у тому числі рента за тран-
зит газу — 999,8 мільйона гри-
вень. Збори акцизного податку 
повинні становити близько 
52,7 мільярда гривень, ПДВ із 
вироблених в Україні товарів із 
урахуванням бюджетного відшко-
дування — 59,3 мільярда гри-
вень, ПДВ з імпорту — 171,2 мі-
льярда гривень. Ввізне мито має 
поповнити бюджет на 19,3 мі-
льярда гривень, вивізне — на 
366 мільйонів гривень, екологіч-
ний податок — 1,2 мільярда гри-
вень. При цьому неподаткові 
надходження мають становити 
щонайменше 82,6 мільярда гри-
вень, включаючи відрахування 
прибутку Нацбанку (максимум 
38 мільярдів гривень). Адміні-
стративні збори та платежі за-
плановані на рівні 5,5 мільярда 
гривень. Аналогічну суму запла-
новано отримати від урядів і між-
народних організацій у рамках 
співпраці у сфері безпеки.

Цього дня, крім держбюджету-
2016, депутати ухвалили на цей 
рік ряд інших законопроектів. Зо-
крема, народні обранці прийняли 
антикорупційний закон про пу-
блічні закупівлі, який запрова-
джує в Україні електронну систе-
му закупівель “Prozorro”, покли-
кану зробити держзакупівлі про-
зорішими і виключити корупційну 
складову. Планується, що у 
2016 році цей закон дозволить 
заощадити у зведеному бюджеті 
до 4,5 мільярда гривень, у 
2017 році — від 35 до 40 мільяр-
дів гривень. З 1 квітня 2016 року 
“Prozorro” запроваджується для 
міністерств і великих держкомпа-
ній, з 1 серпня 2016 року — для 
всіх держкомпаній і держорганів. 
Окрім цього, депутати спростили 
процедуру термінових закупівель 
для Національної поліції України 
— закупівлі без торгів можна бу-
де проводити у випадку необхід-
ності невідкладного забезпечен-
ня особового складу поліції в 
особливий період, зокрема, у зо-
ні АТО. Застосування переговор-
ної процедури закупівлі здійсню-
ється за рішенням замовника по 
кожній процедурі. 

Верховна Рада прийняла за-
кон, який змінює порядок при-
значення на посаду командува-
ча Національної гвардії України. 
Тепер це право належить не 
парламенту, а президенту. Згід-
но з цим законом, під час воєн-
ного стану Нацгвардія буде під-
порядковуватися Міністерству 
оборони, а не Міністерству вну-
трішніх справ, як у мирний час. 
Народні депутати схвалили рі-
шення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил 
інших держав на територію 
України у 2016 році для участі у 
багатонаціональних навчаннях.

Ухвалено законопроект, який 
передбачає реєстрацію органів 
місцевого самоврядування як 
юридичних осіб після проведення 
перших виборів в об’єднаних те-
риторіальних громадах. Закон 
спрямований на децентралізацію 
публічної влади з реальним за-
безпеченням загальновизнаних 
європейських принципів органі-
заційної, правової та фінансової 
самостійності органів місцевого 
самоврядування. Цей документ 
необхідний для того, щоб 
об’єднані територіальні громади 
могли розпоряджатися своїм 
майном, бути правонаступниками 
колишніх відповідних структур. 

Також прийнято закон про по-
силення гарантії дотримання 
прав і свобод внутрішньоперемі-
щених осіб, який спрощує про-
цедуру обліку переселенців. Піс-
ля вступу закону в силу пересе-
ленцям не потрібно буде кожні 
півроку підтверджувати свій ста-
тус — довідка внутрішньоперемі-
щеної особи діятиме безстроко-
во. Закон скасовує необхідність 
отримувати штамп міграційної 
служби на довідці. 

За матеріалами  
інтернет-ресурсів підготував 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Фінанси ●

Що в Держбюджеті-2016? 

Новий розмір 
мінімальної 

заробітної плати
З 1 січня 2016 року набрав 

чинності Закон України від 
24.12.2015 р. № 928 — VIII “Про 
Державний бюджет України на 
2016 рік”.

Цим законом встановлено мі-
німальну заробітну плату в та-
кому розмірі (на місяць):

з 1 січня  — 1378 гривень, 
з 1 травня  — 1450 гривень, 
з 1 грудня —  1550 гривень.
Щодо прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб, то його 
розмір встановлений на рівні 
мінімальної заробітної плати. 

Цей закон опублікований в 
спеціальному випуску газети 
“Голос України” № 250 (6254) 
від 31.12.2015 р, а також на 
сайті Верховної Ради України.

Спрощена система 
оподаткування

Відповідно до змін, внесених 
до Податкового кодексу Зако-
ном України № 909-VІІІ від 
24.12.2015 року, суб’єкти гос-
подарювання, які застосовують 
спрощену систему оподатку-
вання, поділяються на такі гру-
пи платників єдиного податку:

І група — фізичні особи-
підприємці, які не використову-
ють працю найманих осіб, здій-
снюють виключно торгівлю на 
ринках або надають побутові 
послуги населенню. Обсяг до-
ходу не перевищує 300 тис грн. 
Ставка податку — до 10% міні-
мальної заробітної плати (до 
137,8 грн), яку встановлюють 
місцеві ради, а єдиний внесок 
(ЄВ) становитиме 22% міні-
мальної зарплати (303,16 грн).

ІІ група — фізичні особи-
підприємці, які надають послу-
ги платникам єдиного податку 
або населенню, здійснюють ви-
робництво та продаж товарів, 
діяльність у сфері ресторанно-
го господарства. Наймані пра-
цівники — до 10 осіб, обсяг до-
ходу — до 1,5 млн грн. Ставка 
податку — до 20% мінімальної 
заробітної плати (до 275,6 грн), 
встановлюють місцеві ради. ЄВ 
— 22% бази нарахування 
(303,16 грн).

ІІІ група — фізичні особи-
підприємці та юридичні особи, 
які мають дохід до 5 млн грн, 
кількість найманих осіб не об-
межується. Ставка податку 3% 
для платників ПДВ та 5% для 
неплатників ПДВ.

 ІV група — с/г товаровироб-
ники, у яких частка сільсько-
господарського товаровироб-

ництва за попередній податко-
вий рік дорівнює або переви-
щує 75 %. Для платників єди-
ного податку четвертої групи 
розмір ставок податку  з одно-
го гектара сільгоспугідь зале-
жить від категорії (типу) зе-
мель, їх розташування та ста-
новить від 0,16 до 5,4%  від 
нормативно-грошової оцінки 1 
га землі.

Транспортний 
податок

Починаючи з 1 січня 2016 
року, оподатковуватимуться 
транспортним податком легкові 
автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше 5 років 
(включно) та середньоринкова 
вартість яких становить 750 
розмірів мінімальної заробітної 
плати (1033500 грн), встанов-
леної законом на 1 січня подат-

кового (звітного) року на 2016 
рік. Така вартість визначається 
центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує держав-
ну політику економічного роз-
витку, за методикою, затвер-
дженою Кабінетом Міністрів 
України, виходячи з марки, мо-
делі, року випуску, типу двигу-
на, об’єму циліндрів двигуна, 
типу коробки переключення, 
пробігу легкового автомобіля, 
та розміщується на його офі-
ційному веб-сайті.

Ставка (за рік) — 25 000 грн 
за автомобіль.

Детальнішу інформацію сто-
совно цих питань можна отри-
мати у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. 
Білецька,1 та за телефоном: 
43-46-10.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Оголошення ●
Великоберезовицька селищна рада оголошує конкурс на ви-

значення перевізника з вивезення твердих побутових відходів у 
селі Кип’ячка Тернопільського району Тернопільської області. 
Звернення приймаються за адресою: 47724, смт Велика Березови-
ця, вул. Микулинецька, 42. Тел.: 27-42-31, 27-41-42. 

Великоберезовицький селищний голова І. І. КОСТЮК.
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У новообраній Тернопільській 
районній раді 36 депутатів. 
Серед них 5 жінок. Сьогодні 
гостем рубрики “Нові облич-
чя” є чарівна і мудра жінка, 
підполковник служби цивіль-
ного захисту, депутат Терно-
пільської районної ради Іри-
на Крупа, яка балотувалася 
по територіальному виборчо-
му округу №1 у селищі Вели-
ка Березовиця від 
“Об’єднання “Самопоміч”.    

— Ірино Володимирівно, роз-
кажіть, будь ласка, про своє ди-
тинство. 

— Народилася я 27 січня 
1978 року в селищі Велика Бере-
зовиця Тернопільського району, де 
живу сьогодні. Мої батьки Володи-
мир Павлович і Наталія Ізидорівна 
— службовці — чесні, скромні, пра-
цьовиті люди. Дитинство було ком-
фортним, теплим, затишним. 
Зростала у дружній сім’ї, де ніколи 
не було сварок та конфліктів, по-
будованій за принципом патріарха-
ту. Батько, єдиний мужчина в сім’ї, 
опікувався чотирма жінками: бабу-
сею, мамою та двома дочками. 
Основні риси, які виховала в мені 
моя родина, — чесність і незалеж-
ність. Можливо, тато хотів би ви-
ховувати сина, адже завжди при-
вчав мене до порядку, цілеспрямо-
ваності, невибагливості і, я б ска-
зала, до аскетизму у побуті. Зайві 
“витребеньки” (шпильки, брошки, 
бантики) відверто зневажав. За-
вжди казав: “Скромненько 
зав’язали волоссячко у “хвостик” і 
не чіпляйте собі ніякі “роги”, а то 
ходять ті дівки, як клоуни”. Я до 
сьогодні не люблю прикрас (осо-
бливо золотих), не ношу їх узага-
лі.

— Які предмети Вам найбіль-
ше подобалися в школі?

— Навчалася я у Великоберезо-
вицькій початковій школі, потім у 
Тернопільській ЗОШ №8 (першій 
експериментальній школі націо-
нального відродження) та Острів-
ській ЗОШ I-III ступенів. У школі, в 
університеті була “рафінованим гу-
манітарієм”. Історія, література, 
мови, природознавство, географія 
— моя стихія. Натомість точних 
предметів —  математики, алгебри, 
фізики не любила. Проте хімія та 
геометрія мені подобалися. Яскра-
вим спогадом у пам’яті залишився 
день, коли Україна здобула неза-
лежність. Мені тоді було 13 років. 
Не забуду піднесення в суспільстві, 
яке я швидше відчувала, ніж розу-
міла. Відроджувалися традиції —  
гаївки біля церкви на Великдень, 
коляди на Різдво. Колядок, гаївок, 
щедрівок, народних пісень мене 
змалечку навчили мама й бабусі. 
Тоді вони звучали по-особливому. 
Їх співали зі щемом у серці та 

сльозами на очах. Так 
зараз співають Гімн 
України. В той час я від-
чула найбільшу в моєму 
житті любов — любов до 
своєї Держави та свого 
народу. Мене перепо-
внювали гордість, що я 
— українка, і біль за те, 
що моїм предкам дове-
лося пережити нена-
висть до ворогів, знева-
гу до зрадників.

— Хто вплинув на 
формування Вашого 
світогляду? 

— Я була членом 
к у л ь т у р н о -
просвітницького това-
риства “Вертеп”, у яко-
му гуртувалися творчі, 
розумні, ідейні люди. 
Там я мала з кого брати 
приклад. Мені пощасти-
ло з учителями та роди-
ною. Як бути дбайливою 
господинею, мене на-
вчала бабуся Богдана 
— батькова матір. Вона 
народилася в родині 
багатих господарів, 
яких у 1939 році “роз-

куркулили”. Бабуся вчилася в гім-
назії, знала польську, німецьку, 
українську та російську мови, бага-
то читала.

— Де навчалися після закін-
чення школи? 

— Вищу освіту отримала у Тер-
нопільському державному педаго-
гічному університеті (сьогодні Тер-
нопільський національний педаго-
гічний університет імені Володими-
ра Гнатюка — ред.), спеціальність 
“Педагогіка і методика середньої 
освіти. Англійська мова та літера-
тура”. Здобула кваліфікацію вчите-
ля англійської мови і літератури. 
Чому обрала факультет іноземних 
мов? Бо люблю мови і людей. З 
1998 по 2000 рік працювала вчите-
лем англійської мови в Острівській 
ЗОШ I-III ступенів. Сьогодні пра-
цюю помічником начальника управ-
ління ДСНС України в Тернопіль-
ській області з питань зв’язків із 
ЗМІ та громадськістю. На службі 
УДСНС України я перебуваю з 
2000 року. 

— Ви — дружина заступника 
голови Тернопільської обласної 
ради Любомира Крупи. Як по-
знайомилися з чоловіком? Які 
принципи сповідуєте в сімейно-
му житті?

— Любомира знаю ще зі школи. 
Ми росли в одному селищі. Зустрі-
чатися почали під час навчання в 
університеті.  Він навчався на істо-
ричному факультеті. Виховуємо 
двох синів. Володимир навчається 
в технічному коледжі ТНТУ імені 
Івана Пулюя, Святослав — третьо-
класник Тернопільської спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи 
I ступеня повного дня з поглибле-
ним вивченням іноземних мов. Хо-
чу виховати дітей самостійними, 
працьовитими чоловіками, з твер-
дим характером та незламною во-
лею, чесними та безкомпромісни-
ми. Однак розумію, що такими бу-
вають лише герої кінофільмів. У 
житті складніше — потрібно вміти 
робити правильний вибір, іти на 
компроміс, наполягати на своєму 
— все повинно бути в міру. Голо-
вне, щоб діти виросли чесними та 
добрими людьми.

— Як проводите вільний від 
роботи час?

— Вільного часу обмаль. Дово-
диться присвячувати його веденню 
домашнього господарства, догляду 
за дітьми та кухні. Обожнюю читати 
— завжди знаходжу хвилини, щоб 
усамітнитися з книжкою. Зараз чи-
таю Юрія Винничука та Василя 
Шкляра. Поза конкуренцією Фран-
суа Моріак і Франсуаза Саган. 

— Маєте хобі?
— Коли мала більше вільного 

часу, вишивала. Поки була у де-
кретній відпустці зі Святославом, 
вишила всім членам сім’ї сорочки. 
Люблю готувати. Годуючи своїх 

трьох мужчин, чимало часу прово-
джу на кухні. Ділюся ексклюзивни-
ми рецептами (як каже моя бабця 
“переписами”) з подругами та зна-
йомими. 

— Чому вирішили йти в полі-
тику?

— Якби не війна, ніколи не пішла 
б у депутати. Україну знову ділять, 
українців знову намагаються 
роз’єднати. Нас убивають, хочуть 
знищити як націю, русифікувати, 
асимілювати. Мужні воїни боро-
нять Україну на передовій. Тим, хто 
в тилу, потрібно наполегливо пра-
цювати, бути пильними, щоб не 
дати ворогові послабити Україну. 
Треба сформувати здорове сус-
пільство, здатне протистояти не 
лише прямій агресії, але й підступ-
ним і небезпечним тенденціям, які 
нам нав’язують (не лише Росія, але 
і Європа). Необхідно протистояти 
інформаційній та ідеологічній 
війнам. Я хочу працювати для Укра-
їни, щоб не втратити її. Щоб моїм 
дітям-онукам-правнукам не дове-
лося, як мені у 13 років, плакати, 
почувши українську пісню, щоб не 
довелось поневірятися на чужині, 
щоб не проливалась кров.

— Які проблеми на Вашому 
окрузі потребують негайного 
вирішення?

— Я — депутат Тернопільської 
районної ради від Великої Березо-
виці. 40% громадян віддали за ме-
не голоси. Щиро вдячна односель-
чанам за довіру. Відчуваю величез-
ну відповідальність. Мене хвилю-
ють питання екології — відсутність 
сміттєпереробних заводів, забруд-
нення води, повітря, ґрунту. Якість 
освіти та медицини — основні ас-
пекти здоров’я нації. Відсутня єди-
на державна політика у сфері ідео-
логічної спрямованості, україніза-
ції, формуванні національних цін-
ностей. Це все проблеми загаль-
нодержавного значення. Велика 
Березовиця потребує школи. Ве-
ликоберезовицький селищний го-
лова Ілля Костюк докладає значних 
зусиль, щоб розпочати її 
будівництво. Спільними зусиллями 
ми зуміємо довести справу до кін-
ця. Є потреба в якісних дорогах, 
укомплектованому фельдшерсько-
акушерському пункті, машині 
швидкої медичної допомоги, під-
розділі місцевої пожежної охорони. 
Хочу, щоб на річці Серет була ма-
ленька гідроелектростанція, яка б 
забезпечувала Велику Березови-
цю екологічно чистою електрое-
нергією. Щоб масово не вирубува-
ли лісів, потрібно збудувати завод, 
який робитиме дешеві брикети для 
палива з соломи та інших відходів. 
Громадський транспорт має їздити 
регулярно, старенькі не повинні 
принижуватися, просячи проїхати-
ся “по посвідченню”. Хочу, щоб 
люди не “вибивали” субсидій, щоб 
кожен мав гідну зарплату і пенсію. 

— Ви — нове обличчя в Тер-
нопільській районній раді. Чи 
знайомі з проблемами району? 

— Я все життя прожила в Терно-
пільському районі. Розумію, що 
проблемні питання бачу 
суб’єктивно, як і кожна людина, 
тому прагну діалогу зі своїми ви-
борцями та мешканцями інших на-
селених пунктів. Закликаю грома-
ди до співпраці — висловлювати 
ідеї та пропозиції, звертатися до 
місцевих рад, обговорювати шляхи 
вирішення питань, не бути байду-
жими та працювати на благо рід-
ного краю. 

— Яке Ваше життєве кредо? 
— Бог і Україна! Боюся зрадити 

їх обох, боюся схибити, боюся не 
впоратися…

— Відстоювали інтереси укра-
їнської нації під час Революції 
Гідності?

— Брала участь у Помаранчевій 
революції та Революції Гідності. У 
2004 році їздили до Києва разом із 
чоловіком. Ризикувала багато чим, 
бо, як офіцер служби цивільного 
захисту, мала б підтримувати про-
владну силу. Однак підтримую 
український народ, якому присяга-

ла на вірність. Приїхавши до Киє-
ва, декілька днів простояли під 
Кабміном, під Верховним судом 
України, під адміністрацією Прези-
дента. Підбадьорювали один одно-
го піснями, розповідями про силу 
та непереможність українського 
народу. Зранку побачила на Май-
дані помаранчевий МНСівський 
намет, у якому облаштували пункт 
обігріву. Це означало, що ряту-
вальники з народом. У 2013 році в 
нас було вже двоє дітей, тому ми з 
чоловіком їздили до Києва по чер-
зі. Євромайдан став рідним до-
мом. Під час Революції Гідності 
відстоювала національні інтереси з 
киянкою, кумою Тетяною. На робо-
ті з колегами до кожної пожежної 
машини Тернопільського гарнізону 
прив’язали синьо-жовті стрічки. Це 
символізувало святе для мене гас-
ло: “Рятувальники з народом!”.

— Після Революції Гідності 
життя в Україні не змінилося на 
краще. Як гадаєте, що гальмує 
поступ українців як нації?

— На мою думку, проблема в 
тому, що українці іноді заздрісні, не 
одностайні в поглядах і діях. Поміж 
нас багато пристосуванців, лицемі-
рів і байдужих громадян із україн-
ськими паспортами, які займають 
керівні посади. Надто багато лю-
дей, для яких будь-який спосіб зба-
гатитися прийнятний. Я не знаю, як 
має відбутися очищення нації від 
таких елементів, не знаю, як має 
народитися свідомість чесного та 
гордого за свою країну народу, але 
знаю, якщо цього не відбудеться — 
все інше марне. 

— На Ваш погляд, яким має 
бути справжній політик? 

— Я ще не знайома зі всіма осо-
бливостями роботи Тернопільської 
районної ради, але знаю точно, що 
добрий політик має бути перш за 
все чесний із собою, з виборцями 
і колегами. Хороший політик пови-
нен чітко висловлювати та аргу-
ментувати свою позицію, не пере-
кручувати та не маніпулювати фак-
тами. Визнавати свої помилки 
(право на помилку має кожен), умі-
ти попросити вибачення та визна-
ти поразку, перемагати, не прини-
жуючи та не оббріхуючи суперни-
ків. Мати гідність та самоповагу, не 
вдаватися до вчинків, які супере-
чать моральному кодексу та 
совісті.

— Яка Ваша думка щодо ролі 
жінки в політиці?

— Не люблю ділити людей за 
статевою ознакою. Для мене вони 
діляться на чесних і достойних/хи-
трих і ненадійних. Хоча чоловіки та 
жінки, безперечно, відрізняються 
емоційністю та поглядами, проте я 
б підходила до справи з огляду на 
особистість. Розумні та успішні 
представники є в обох половин 
людства. Я б хотіла, щоб як чолові-
ки, так і жінки, мали рівні права, 
щоб депутатів оцінювали за пра-
цездатністю та компетентністю. 

— Хто з відомих політиків є 
для Вас взірцем?

— Я ніколи не прагну когось ко-
піювати чи наслідувати. Завжди 
намагаюся залишатися собою, од-
нак достойними людьми, без сум-
ніву, захоплююся. У політиці для 
мене особливою постаттю є 
прем’єр-міністр Великобританії 
Маргарет Тетчер. За відкриту кри-
тику радянської влади її назвали 
“залізною леді”. Нежіночна твер-
дість у прийнятті рішень, безпере-
чний талант у керуванні країною 
довели, що ця жінка вартує такого 
“звання”.

— Ви ввійшли до складу по-
стійної комісії з питань розвитку 
української національної освіти, 
культури, духовності і ЗМІ Тер-
нопільської районної ради. На 
Вашу думку, над якими питан-
нями в цій сфері сьогодні по-
трібно працювати? 

— Тернопільський район чи не 
найбільше потерпає в освітній 
сфері від сусідства з Тернополем. 
Велика кількість жителів примісь-
ких сіл віддають дітей вчитися у 

міські школи. Існує вислів, що 
кошти субвенції “ходять” за дити-
ною. Районні заклади освіти втра-
чають контингент, а відтак і фінан-
сування. Є суб’єктивні та об’єктивні 
причини такого процесу. Значна 
кількість жителів новобудов та міс-
цевих мешканців тягнуться до міс-
та виключно з амбіційних мотивів, 
інші шукають школи з високими 
вимогами (з поглибленим вивчен-
ням англійської мови, математич-
них наук, медицини, економіки, 
новітніх педагогічних методик то-
що). Тому для нас важливо створи-
ти у школах Тернопільського райо-
ну умови для надання якісних 
освітніх послуг, щоб діти захотіли в 
них навчатися, а батьки були впев-
нені, що їхні нащадки отримують 
високий рівень знань.

— Як ставитеся до роздер-
жавлення ЗМІ? 

— Щоб повноцінно обговорити 
це питання, потрібно писати окре-
му статтю. Тут багато плюсів та 
мінусів, а ще більше “підводних ка-
менів”, про які ми нічого не знає-
мо. Я вважаю, що в сьогоднішніх 
умовах це робити не варто, адже 
інформування населення про ді-
яльність державного керівництва, 
дотримання єдиної інформаційної 
політики на території України в 
умовах війни — шлях до стабілізації 
ситуації. Держава мусить мати ва-
жіль впливу на громадську свідо-
мість. Проте тут є ризик чинення 
тиску, використання так званого 
адмінресурсу. З іншого боку, бага-
то друкованих ЗМІ не зможуть се-
бе профінансувати і змушені бу-
дуть закриватися, або продаватися 
багатіям, які точно провадитимуть 
свою інформаційну політику і не 
дозволять об’єктивно висвітлюва-
ти події (закон бізнесу). Можна 
довго говорити з цього питання, 
але я думаю, наше суспільство ще 
не готове до такого кроку. Держав-
ні і приватні ЗМІ мусять існувати 
паралельно.

— Україна взяла курс на по-
літику децентралізації. Прово-
диться адміністративно-
територіальна реформа, покли-
кання якої оптимізувати, покра-
щити життя громад. На Вашу 
думку, які плюси і мінуси цього 
процесу? 

— Реформи — це завжди боля-
че, тому не треба очікувати, що все 
пройде гладко і ми не понабиває-
мо собі ґулі. Однак адміністративно-
територіальна реформа мусить 
відбутися. Децентралізація влади 
має створити кращі передумови 
для розвитку громадянського сус-
пільства і набуття населенням 
практичного досвіду в демократії, 
збільшити можливості бюджету на 
місцеві потреби, сприяти розвитку 
економіки, стратегічного плануван-
ня краю відповідно до його осо-
бливостей, можливостей та мента-
літету. Проте, можуть бути і нега-
тивні наслідки — зокрема, неспро-
можність деяких громад профінан-
сувати свої потреби, через що до-
ведеться закривати освітні, медич-
ні, культурні заклади.  Виникне не-
рівномірність у соціально-
економічному розвитку 
адміністративно-територіальних 
одиниць, що може призвести до 
подальшого їх переформатування. 
Ми здолаємо всі випробування, 
якщо пам’ятатимемо, що “Україна 
понад усе”, якщо дбатимемо про 
національні інтереси країни, а не 
про власні.

— Як відзначаєте новорічно-
різдвяні свята?

— Різдвяні свята відзначаю ви-
ключно в колі сім’ї та родичів, зу-
стрічаюся з друзями. А от Нового 
року не люблю, тому що його до-
водиться зустрічати опівночі, а се-
ред ночі їсти, пити та веселитися 
для мене — насильство над собою 
(посміхається — ред.).

— Щиро вдячний Вам за роз-
мову, Ірино Володимирівно! 

Cпілкувався Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Ірина Крупа:  
“Ніколи б не пішла  

в депутати, якби не війна…”

Депутат Тернопільської районної ради від 
“Об’єднання “Самопоміч”, підполковник 
служби цивільного захисту Ірина Крупа.



Програма телепередачСереда, 6 січня 2016 року

11 січня
Понеділок 

12 січня
ВіВторок

13 січня
середа

14 січня
четВер

15 січня
П’ятниця

16 січня
субота

17 січня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.25 Мiграцiйний вектор
08.45 Кориснi поради
09.00 ПРОФIЛАКТИКА ПЕРШОГО КАНАЛУ
15.05 Вiкно в Америку
15.50 Д/с “Про Нью-йорк iз любов’ю”
17.30 Книга ua
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Зроблено в Європi
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00, 00.00, 1.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
07.15 “Маша i ведмiдь” (1)
08.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        служба новин”
08.50, 10.10 “Мiняю жiнку-3”
11.40, 12.40 “Розсмiши комiка-6”
13.35 Х/ф “На межi”
15.25 М/ф “Пригоди Паддiнгтона” (1)
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана” (1)
20.15 М/ф “Льодовиковий перiод” (1)
22.00 Х/ф “Мiцний горiшок-1”
00.30 Т/с “Мушкетери” (2)

інтер
05.40 Х/ф “Шукайте жiнку”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
        з IНТЕРом”
09.20 Х/ф “Кохання 
       з випробувальним термiном” (1)
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.00, 16.15 “Жди меня”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Одну тебе кохаю” (1)
23.05 Т/с “Дихай зi мною-2. 
       Щастя в борг” (2)
00.55 Х/ф “48 годин” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 12.40 “Слiдства. iнфо”
07.35 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Європа у фокусi
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Прелюдiя долi”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Магiя природи”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Русалки”. (2)

ICTV
06.05 Секретний фронт
07.00, 19.20 Надзвичайнi новини
07.55 Факти
08.35 10 хвилин 
       з Прем’єр-мiнiстром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Скетчком “На трьох”
11.40, 13.15 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф “Завтра не помре нiколи”
16.15 Х/ф “I цiлого свiту замало”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Т/с “Штрафбат”
23.15 Х/ф “Золоте око”

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Моя правда. Орнелла Мутi. 
         Приборкання норовливої”
09.40 “Зiркове життя”
12.20 Х/ф “Лiд у кавовiй гущi”. (1)
14.10 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.20 Т/с “Коли ми вдома”. (1)
20.00, 22.25 “Х-Фактор — 6”
23.30 “Нацiональне талант-шоу 
         “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
05.50, 7.10 Kids Time
05.52 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.12 Т/с “Друзi”
11.00 Хто зверху?
14.50 Х/ф “Мiсто Ембер:Втеча”
16.45 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач Зорi”
19.00 Ревiзор
21.15 Страстi по ревiзором
23.00 Суперiнтуїцiя

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
       черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс.
          Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Злодiй та його учитель” (1)
12.10 Серiал “Та, 
        що говорить з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 22.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Казки У
23.00 Дайош молодьож!
23.55 У ТЕТа Хорошо
00.25 Серiал “Молодий вовк” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Вражаючий свiт тварин”
10.30 “Велети духу i слави. 
          Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “У країнi Мультляндiї”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Скарби роду”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
13.15 “Загубленi у часi”
13.30 “Музичний калейдоскоп”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 22.55 “Мальовниче Тернопiлля”
15.00 “Азбука смаку”
15.15 “Народнi перлинки
          з бабусиної скриньки”
15.40 “Iноземна для дiтей”
15.50 “У пошуках легенд”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Бiржа працi”
17.15 “100 шедеврiв”
17.30 “Легенди Запорiжжя”
18.00 “Живi сторiнки”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.00 “Урок... для батькiв”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Чаc країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

нтн
06.20 Х/ф “Королева бензоколонки-2”. (1)
07.55 “Правда життя. Професiї”
08.35 Т/с “Суто англiйськi вбивства”. (1)
10.25 Х/ф “Кейт i Лео”. (1)
12.40, 14.15 Т/с “Грабуй награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
14.35 Т/с “Фаворський”
19.30 Т/с “Агентство НЛС”
21.30 Т/с “Удар у вiдповiдь-4”
23.45 Т/с “Менталiст-5”. (2)

к1
06.30 “Top Shop”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф
08.45, 18.00 “Розсмiши комiка”
09.40 “Файна Юкрайна”
11.00 Х/ф “Лiззi Макгвайр”
12.50 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”
14.40 М/ф “Пригоди iмператора”
16.00, 20.00 “Орел i решка”
17.00 “Орел i решка. На краю свiту”
19.00 “Орел i решка. Шопiнг”
22.00 Х/ф “Цiнностi 
          сiмейки Адамсiв”. (2)
23.50 М/ф “Ронал-Варвар”. (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 8.00, 9.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 9.00 “Top Shop”
11.00 “Моя правда”
11.50, 23.25 “Жарт за жартом”
12.15 Х/ф “Остання 
       справа Вареного”
13.40 Х/ф “Загадка Ендхауза”
15.35 Х/ф “Ключi вiд неба”
17.05 Х/ф “Слухати у вiдсiках”
19.35 Х/с “Комiсар Рекс”
21.25 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.30 Х/ф “Прощення”. (2)

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25, 23.25 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Про головне
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”
10.40 Чоловiчий клуб
12.30 Зроблено в Європi
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.20 Театральнi сезони
15.05 Фольк-music
16.25 Подорожнi
17.20 Д/ф “Цивiлiзацiя Жовтої рiки”
18.15 Новини. Свiт
18.55 Т/с “Мафiоза”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.35 З перших вуст
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
07.15 “Маша i ведмiдь” (1)
08.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
08.50 “Мiняю жiнку-3”
10.00 “Мiняю жiнку-4”
11.10, 12.10 “Розсмiши комiка-6”
13.05 Х/ф “Мiцний горiшок-1”
15.35 М/ф “Льодовиковий перiод” (1)
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана” (1)
20.15 М/ф “Льодовиковий перiод-2: 
       Глобальне потеплiння” (1)
22.00 Х/ф “Мiцний горiшок-2”
00.20 Т/с “Мушкетери” (2)

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.10, 11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Банкiршi” (1)
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
21.00 Т/с “Одну тебе кохаю” (1)
23.05 Т/с “Дихай зi мною-2. 
          Щастя в борг” (2)
01.00 Х/ф “Iншi 48 годин” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Модна правда”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Мер”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.35 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “До 17”. (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
11.55, 13.20, 21.25 Т/с “Штрафбат”
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф “Доктор Ноу”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
23.10 Х/ф “Релiкт”. (2)

стб
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.05 “Моя правда. Орнелла Мутi. 
         Приборкання норовливої”
09.55 “Зiркове життя”
10.50 Х/ф “Iсторiя кохання, 
         або Новорiчний розiграш”. (1)
12.25 “Битва екстрасенсiв.
          Боротьба континентiв”
14.15 Х/ф “Моя мама - Снiгуронька!”(1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.20 Т/с “Коли ми вдома”. (1)
20.00, 22.25 “Х-Фактор — 6”
23.30 “Нацiональне талант-шоу
          “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
06.05, 7.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
11.10 Т/с “Щасливi разом”
17.00 Хто зверху?
19.00 Половинки
21.00 Х/ф “Красуня i чудовисько”
23.00 Т/с “Гра Престолiв”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Диявол с трьома 
          золотими волосинами” (1)
12.10 Серiал “Та, що говорить 
        з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 22.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Казки У
23.00 Дайош молодьож!
23.55 У ТЕТа Хорошо
00.25 Серiал “Молодий вовк” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Новини України”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “У країнi Мультляндiї”
12.00 “Iноземна для дiтей”
12.10, 20.00 “Не перший погляд”
12.30 “На часi”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “Легенди Запорiжжя”
14.00 “Живi сторiнки”
14.25 “У пошуках легенд”
14.35 “Бiржа працi”
14.45 “100 шедеврiв”
15.00 “Енергоманiя”
15.30 “Iз нашої вiдеотеки”
15.55, 20.25 “Мальовниче
        Тернопiлля”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Телевiзор”
17.40 “Сад. Город. Квiтник”
18.00 “Замки Тернопiлля”
18.15 “Свiт квiтiв”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.20 “Гуморинка на хвилинку”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Луцьк: на розвої вiкiв”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматi

нтн
05.40 Х/ф “Тегеран-43”. (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Суто англiйськi 
        вбивства”. (1)
11.45, 21.30 Т/с “Удар у вiдповiдь-4”
13.30, 14.15 Т/с “Грабуй награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.30, 19.30 Т/с “Агентство НЛС”
17.20 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Менталiст-5”. (2)

к1
06.30 “Top Shop”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф
08.45, 18.00 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”
16.00, 20.00 “Орел i решка”
19.00 “Орел i решка. Шопiнг”
22.00 “КВН на бiс”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 8.00, 9.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 9.00 “Top Shop”
11.20, 00.30 “Моя правда”
12.10, 23.20 “Жарт за жартом”
12.35 Х/ф “Сльози капали”
14.15, 19.35 Х/с “Комiсар Рекс”
16.05 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”
17.40 Х/ф “Повернення нi”
21.25 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.20 Х/ф “Загадка Ендхауза”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Д/ф “Цивiлiзацiя Жовтої рiки”
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”
10.40 Чоловiчий клуб
11.35 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.20 Спогади
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Iндивiдуальна гонка 20 км. Чоловiки
17.25 Д/ф “Вiзит до Кореї”
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.25 Тепло. Ua

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
07.15 “Маша i ведмiдь” (1)
08.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна
        служба новин”
08.50, 10.00 “Мiняю жiнку-4”
11.10, 12.10 “Розсмiши комiка-6”
13.05 Х/ф “Мiцний горiшок-2”
15.25 М/ф “Льодовиковий перiод-2: 
        Глобальне потеплiння” (1)
17.10 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана” (1)
20.15 М/ф “Льодовиковий перiод-3.
         Ера динозаврiв” (1)
22.00 Х/ф “Мiцнiй горiшок-3: Вiдплата” (2)
00.25 Т/с “Мушкетери” (2)

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.10, 11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
         з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Банкiршi” (1)
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
21.00 “Новорiчний вогник. Повiр у мрiю”
00.50 Х/ф “Як украсти дiамант” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Межа правди
09.00 Час-Tайм
09.30, 10.40, 12.10, 13.55, 15.45, 
        17.00, 17.55, 18.45, 21.50, 
         22.35 Тернополяни вiтають!
09.35, 17.05 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.15 “Гал-клiп”
12.40 “Щоденник для батькiв”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Весiлля на Рiздво”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 ТНЕУ вiтає з Новим роком та Рiздвом

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 20.20 Секретний фронт
12.00, 13.20, 21.25 Т/с “Штрафбат”
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф “Iз Росiї з любов’ю”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.10 Х/ф “Покарання”. (2)

стб
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.05 “Моя правда. Альбано. 
        Пiдступна фелiчiта”
10.00 “Зiркове життя”
11.45 “Битва екстрасенсiв. 
        Боротьба континентiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.20 Т/с “Коли ми вдома”. (1)
20.00, 22.25 “Х-Фактор — 6”
23.45 “Нацiональне талант-шоу
          “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
05.45, 7.05 Kids Time
05.47 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.07 Т/с “Друзi”
11.00 Т/с “Татусевi доньки”
17.00 Хто зверху?
19.00 Суперiнтуїцiя
20.30 Х/ф “Смак ночi”
22.20 Т/с “Гра Престолiв”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. 
        Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Про рибалку 
         та його дружину” (1)
12.10 Серiал “Та, що говорить 
         з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 22.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Казки У
23.00 Дайош молодьож!
23.55 У ТЕТа Хорошо
00.25 Серiал “Молодий вовк” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Новини України”
10.30 “Велети духу i слави. 
          Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “У країнi Мультляндiї”
12.00 “Замки Тернопiлля”
12.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
12.25 “Мальовниче Тернопiлля”
12.30 “Європа очима українця”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “Будьте здоровi”
14.00 “Телевiзор”
14.40 “Не перший погляд”
15.00 “Дiловий ритм”
15.30 “Час змiн”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Дорога на Схiд”
17.15 “Актуально”
17.30 “Своє, українське”
17.45 “Iз нашої вiдеотеки”
17.50 “Тернопiль сьогоднi”
18.00, 19.30 “З миром i надiєю 
         у Новий 2016 рiк!”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “На часi”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

нтн
06.45 Х/ф “Без строку давнини”. (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”. (1)
11.45, 21.30 Т/с “Удар у вiдповiдь-4”
13.30, 14.15 Т/с “Грабуй награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25, 19.30 Т/с “Агентство НЛС”
17.20 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Кримiналiсти: 
         мислити як злочинець-8”. (2)

к1
06.30 “Top Shop”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф
08.45, 18.00 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”
16.00, 20.00 “Орел i решка”
19.00 “Орел i решка. Шопiнг”
22.00 “КВН на бiс”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 8.00, 9.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 9.00 “Top Shop”
10.30 “Моя правда”
11.20, 23.25 “Жарт за жартом”
11.55 Х/ф “Ключi вiд неба”
13.15, 19.35 Х/с “Комiсар Рекс”
15.05 Х/ф “Слухати у вiдсiках”
17.35 Х/ф “Калина червона”
21.25 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.30 Х/ф “Хлопчики”

ут 1
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.20 Х/ф “Сiсi — непокiрна iмператриця”
11.10 Твiй дiм
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Естафета 4х6 км. Жiнки
13.45 Чоловiчий клуб
14.20 Фольк-music
15.40 Д/с “Ризикований бiзнес”
18.40 Театральнi сезони
19.10 Х/ф “Секрет озера Ерроу”
21.00 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
        А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 День Янгола
00.05 На слуху. Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 04.15 “Шiсть кадрiв”
08.00 “Що? Де? Коли? 2015”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.45 Мультфiльм
09.55 “Маша i ведмiдь” (1)
10.10 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
11.00, 12.00, 13.00, 13.50, 14.45, 15.45
          “Свiт навиворiт-4: В’єтнам”
16.35 “Розсмiши комiка-6”
17.35 Х/ф “Шукайте маму” (1)
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Х/ф “Новорiчний рейс” (1)
00.50 Х/ф “Попелюшка 
         з Райського острова”

інтер
05.40 Х/ф “Кiн-дза-дза!” (1)
08.15 “уДачний проект”
09.05 “Готуємо разом”
10.00, 11.00 “Орел i Решка. 
        Ювiлейний сезон”
12.00 Х/ф “Осiннiй марафон” (1)
13.55 Т/с “Янгол у серцi” (1)
17.55, 20.40 Т/с “Особистi обставини” (1)
20.00 “Подробицi”
20.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
22.40 Х/ф “Двiчi в одну рiку” (2)
00.35 Х/ф “Казка про жiнку та чоловiка” (1)

TV-4
06.00 Х/ф “Танго смертi”
07.30, 17.40, 20.45 Програма “Про нас”
07.45, 9.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї 
       з архікатедрального собору 
       УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф “Руда фея”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 Межа правди
16.00 “Щоденник для батькiв”
16.30 “Слiдства. iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Дев’яте небо”. (2)
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.55 М/с “Молода 
          Лiга Справедливостi”
06.50 Х/ф “Людина 
          з золотим пiстолетом”
09.10 Зiрка YouTube
10.10 Знай наших!
11.10 Без гальм
11.50 М i Ж
12.20, 13.00 Дивитись усiм!
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф “Клуб шпигунiв”
15.45 Х/ф “Розбiрки у малому Токiо”
17.05 Х/ф “Пристрель їх!”
18.45 Факти тижня
20.20 10 хвилин 
        з Прем’єр-мiнiстром України
20.30 Х/ф “Помри, але не зараз”
23.05 Х/ф “Останнiй бойскаут”. (2)

стб
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”
11.40 “Подорож Ектора 
       i його нареченої Колумбiєю”
15.00 Х/ф “Безцiнне кохання”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.55 Х/ф “Справжнє кохання”
23.00 Х/ф “Термiново, 
         шукаю чоловiка”. (1)
00.50 Т/с “Коли ми вдома”. (1)

ноВий канал
05.05, 6.50 Kids Time
05.07 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”
06.52 Х/ф “Заборонене королiвство”
08.50 Т/с “Учень Мерлiна”
12.35 Х/ф “Принц Єгипту”
14.50 Х/ф “Красуня i чудовисько”
17.00 Х/ф “Слiдопит”
19.00 Х/ф “Лiга видатних 
        джентельменов”. (2)
21.00 Х/ф “Жiнка-кiшка”. (2)
23.00 Х/ф “Тепло наших тiл”. (2)

тет
06.00, 11.00 М/ф “Школа
         монстрiв рулить” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-дослiдниця” (1)
10.35 М/с “Стiч!” (1)
12.15 М/ф “Барбi. Перлинна принцеса” (1)
13.30 Х/ф “Король скейтборду. 
      Найбiльш вертикальний примат” (1)
15.10 Країна У
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Подорожнi замальовки”
10.30 “Велети духу i слави.
          Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi “
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “У країнi Мультляндiї”
12.00 “Поклик таланту “
13.30 “Спортивнi меридiани”
13.45 “Учнiвський щоденник”
14.00 “Театральнi зустрiчi”
15.40, 17.45 “Мальовниче 
          Тернопiлля”
15.45 “Думки вголос”
16.00 “Веселе коло”
16.15 “Новорiчнi пригоди
         Iриски та Барбариски”
17.00 “Звiрi у квартирi”
17.15 “Iноземна для дiтей”
17.25 “Не перший погляд”
18.00 “Назбиране”
18.15 “Азбука смаку”
18.45 “Мандруємо разом”
18.50 “Край, в якому я живу”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Скарби роду”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 “Вiд Миколая до Йордану”
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматi

нтн
06.20 Х/ф “Небезпечнi друзi”. (1)
08.10 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”. (1)
12.00 “Правда життя. Професiї”
14.15 Х/ф “Добре сидимо!” (1)
15.35 “Розсмiши комiка”
17.25 “Легенди карного розшуку”
19.15 Т/с “День гнiву”
23.00 Х/ф “Острiв смертi”. (3)
00.35 Х/ф “Щури”. (3)

к1
06.30 “Top Shop”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 М/ф “Софiя Перша: 
       Жила собi принцеса”
09.10 М/ф “Меч у каменi”
10.50 Х/ф “Пiди, розберися”
12.45 “Розсмiши комiка”
13.40 “Орел i решка”
16.20 “Орел i решка. 
        Шопiнг-2015. Невидане”
17.20 “Орел i решка. 
         Шопiнг-2015”
18.15 “Вечiрнiй квартал”
20.00 М/ф “Мегамозок”
21.50 “КВН”
00.00 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 8.00, 9.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 9.00 “Top Shop”
11.00 Х/с “Катерина”
16.30 Х/с “Катерина-2. 
          Повернення кохання”
23.40 Х/ф “Автопортрет 
       невiдомого”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.20 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05, 05.00 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Надвечiр’я. Долi
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Iндивiдуальна гонка 15 км. Жiнки
17.15 Свiтло
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Вiтер пiд крилами — 
        пiлот “Аеробуса”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net. Фiльм про фiльм
22.40 З перших вуст
23.00, 00.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
07.15 “Маша i ведмiдь” (1)
07.50, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
08.45, 09.55 “Мiняю жiнку-4”
11.05, 12.05 “Розсмiши комiка-6”
13.00 Х/ф “Мiцнiй горiшок-3: Вiдплата”
15.25 М/ф “Льодовиковий перiод-3.
         Ера динозаврiв” (1)
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана” (1)
20.15 Х/ф “Льодовиковий перiод-4: 
        Континентальний дрейф” (1)
22.00 Х/ф “Мiцний горiшок-4”
00.25 Т/с “Мушкетери” (2)

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
       з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
        14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Банкiршi” (1)
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
21.00 Т/с “Одну тебе кохаю” (1)
23.05 Т/с “Дихай зi мною-2. Щастя
        в борг” (2)
01.00 Х/ф “Вид згори краще” (1)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Програма “Соло”
08.25, 9.30, 10.40, 13.00, 15.45, 17.25,
       17.55, 18.45, 19.55, 
        21.50 Тернополяни вiтають!
08.30 “Смаки культур”
09.00 Час-Tайм
09.35 “Магiя природи”
11.00 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.05 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Мiй тато, моя мама, 
         мої брати i сестри”
16.10 Казка-мюзикл вiд ТНЕУ 
        “Незвичайна Рiздвяна мрiя”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.30 Новорiччя!

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
12.00, 13.20, 21.25 Т/с “Штрафбат”
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф “Живеш тiльки двiчi”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.15 Х/ф “Змiїна битва”. (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Моя правда. Тото Кутуньо. 
         Любовний трикутник”
09.40 “Зiркове життя”
12.10 “Битва екстрасенсiв.
         Боротьба континентiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.20 Т/с “Коли ми вдома”. (1)
20.00, 22.25 “Х-Фактор — 6”
23.45 “Нацiональне талант-шоу
         “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
05.55, 07.10 Kids Time
05.57 М/с “Губка Боб — 
        Прямокутнi Штани”
07.12 Т/с “Друзi”
11.00 Т/с “Щасливi разом”
17.00 Хто зверху?
19.00 Половинки
21.00 Х/ф “Тепло наших тiл”. (2)
22.45 Т/с “Гра Престолiв”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. 
       Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Дiвчинка з сiрниками” (1)
12.10 Серiал “Та, що говорить 
         з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 22.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Казки У
23.00 Дайош молодьож!
23.55 У ТЕТа Хорошо
00.25 Серiал “Молодий вовк” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Новини України”
10.30 “Велети духу i слави. 
         Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “У країнi Мультляндiї”
12.00 “Новорiчнi пригоди Iриски 
         та Барбариски”
12.30 “На часi”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “З миром i надiєю у Новий 2016 рiк!”
15.30 “Фабрика iдей”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “ПрофStyle”
17.15 “Храми Подiлля”
17.30 “Зона ризику”
18.30 “Думки вголос”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Що робити?”
20.25 “Мальовниче Тернопiлля”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

нтн
05.10 Х/ф “Мамо, я льотчика люблю”. (1)
06.50 Х/ф “Iз життя вiдпочиваючих”. (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”. (1)
11.45, 21.30 Т/с “Удар у вiдповiдь-4”
13.30, 14.15 Т/с “Грабуй награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25, 19.30 Т/с “Агентство НЛС”
17.20 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як злочинець-8”. (2)

к1
06.30 “Top Shop”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф
08.45, 18.00 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”
16.00, 20.00 “Орел i решка”
19.00 “Орел i решка. Шопiнг”
22.00 “КВН на бiс”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 8.00, 9.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 9.00 “Top Shop”
10.25 “Моя правда”
11.15, 23.30 “Жарт за жартом”
11.50 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”
13.25, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
15.15 Х/ф “Повернення нi”
17.10 Х/ф “Старий Новий Рiк”
21.30 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.35 Х/ф “Тривожний вилiт”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.25 Територiя закону
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”
10.40 Богатирськi iгри
11.55 Вересень
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.25 Театральнi сезони
15.15 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Естафета 4х7,5 км. Чоловiки
18.1 Новини. Свiт
19.30 INTERMARIUM
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Вертикаль влади

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
07.15 “Маша i ведмiдь” (1)
07.55, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         служба новин”
08.45, 09.55 “Мiняю жiнку-4”
11.05, 12.05 “Розсмiши комiка-6”
13.00 Х/ф “Мiцний горiшок-4”
15.25 Х/ф “Льодовиковий перiод-4: 
       Континентальний дрейф” (1)
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана” (1)
20.15 “Вечiрнiй Київ 2015”
22.25 “Свiтське життя”
23.25 Х/ф “Летючий загiн 
        Скотланд-Ярду” (2)

інтер
05.10, 20.00 “Подробицi”
06.10, 11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
          з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
      “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Банкiршi” Заключна серiя (1)
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
21.00, 03.00 Т/с “Одну тебе кохаю” (1)
23.05 Т/с “Дихай зi мною-2. 
       Щастя в борг” (2)
01.00 Х/ф “Сiм днiв до весiлля” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 17.30 Програма “Модна правда”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Поклик предкiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 “Сiльський календар”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Одного разу на болотi”. (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45 Секретний фронт
11.35, 13.05, 21.25 Т/с “Штрафбат”
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф “На секретнiй 
        службi Її Величностi”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
00.10 Х/ф “Принц пiстолетiв”. (2)

стб
07.15 “Зiркове життя”
08.55 Х/ф “Подарунок долi”. (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.20 Т/с “Коли ми вдома”. (1)
20.00, 22.25 “Х-Фактор — 6”

ноВий канал
05.50, 7.05 Kids Time
05.52 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
        Штани”
07.07 Т/с “Друзi”
09.35 Половинки
17.00 Хто зверху?
19.00 Суперiнтуїцiя
20.30 Х/ф “Кров i шоколад”. (2)
22.15 Т/с “Гра Престолiв”
00.25 Х/ф “Смак ночi”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. 
        Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Русалонька” (1)
12.10 Серiал “Та, що говорить 
        з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50 Вiталька
16.00 Країна У
17.00 Одного разу пiд Полтавою
18.00 Х/ф “Щурячi перегони” (1)
20.00 Х/ф “За бортом” (1)
22.05 Х/ф “Швидкiсть” (2)
00.15 Х/ф “Пагорби мають очi”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Новини України”
10.30 “Велети духу i слави. 
        Українська мiсiя”
10.35 “ПрофStyle”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “У країнi Мультляндiї”
12.00 “Зона ризику”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
13.15 “Думки вголос”
13.30 “Храми Подiлля”
13.45 “Тема дня”
14.00 “Армiя нескорених”
14.30 “Розмова без нотацiй”
15.00 “Що робити?”
15.55 “Мальовниче Тернопiлля”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Не перший погляд”
17.20 “Запорiжжя туристичне”
17.30 “Cлово має народний депутат”
18.00 “Сад. Город. Квiтник”
18.15 “Музеями Тернопiлля”
18.30 “Слiд”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.00 “Удосвiта”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Захисник Вiтчизни-рятувальник”
21.30 “Актуально”
21.45 “Просто неба”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

нтн
06.40 Х/ф “Небезпечнi друзi”. (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”. (1)
11.45, 21.30 Т/с “Удар у вiдповiдь-4”
13.30, 14.15 Т/с “Грабуй награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25, 19.30 Т/с “Агентство НЛС”
17.20 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Кримiналiсти: 
         мислити як злочинець-8”. (2)

к1
06.30 “Top Shop”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф
08.45, 18.00 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”
16.00, 20.00 “Орел i решка”
19.00 “Орел i решка. Шопiнг”
22.00 “КВН-2015”
00.45 “КВН 
       на бiс”ENTER-ФіЛЬМ

ENTER-ФілЬМ
06.00, 8.00, 9.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 9.00 “Top Shop”
11.25 “Моя правда”
12.15, 23.20 “Жарт за жартом”
12.50 Х/ф “Одиниця з обманом”
14.10, 19.30 Х/с “Комiсар Рекс”
16.00 Х/ф “Калина 
        червона”
17.50 Х/ф “Меж високих хлiбiв”
21.20 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
00.40 Х/ф “Кiн-дза-дза!”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.00 Шеф-кухар країни
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.25 Свiт on line
08.40 Золотий гусак
09.15 Казки Лiрника Сашка
09.30 Мультфiльми
09.55 Школа Мерi Поппiнс
10.10 Хочу бути
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.50, 21.30 Полiцiя
12.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Мас-старт 12,5 км. Жiнки
13.50 Чоловiчий клуб. Спорт
14.55 Баскетбол. 
        Кубок України 1/16 фiналу
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
          Мас-старт 15 км. Чоловiки
17.55 Д/ф “Дiм щастя i любовi” iз циклу 
      “Київська старовина. Свiт мистецтва”
18.40 Х/ф “Смак романтики”
20.25 На пам’ять
21.00 Новини
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.00, 04.10 “Шiсть кадрiв”
08.50, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         служба новин”
09.35 “Свiтське життя”
10.35 Х/ф “Старша дружина”
12.30 Х/ф “Попелюшка 
        з райського острова” (1)
14.10 “Вечiрнiй Київ 2015”
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.10 “Що? Де? Коли? 2015”
00.15 Х/ф “Знамення” (2)

інтер
06.20, 20.00 “Подробицi”
07.05 “Жди меня”
09.30 Х/ф “Вiрнi друзi” (1)
11.30 Х/ф “Кiн-дза-дза!” (1)
14.05 “Новорiчний вогник. Повiр у мрiю”
17.55, 20.30 Т/с “Особистi обставини” (1)
22.35 Т/с “Янгол у серцi” (1)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Х/ф “Танго смертi”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. iнфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Сад, город, квiтник”
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Останнiй з собачого племенi”
14.30 “Щоденник для батькiв”
15.00 Х/ф Дитяче кiно.”Руда фея”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 “Соло”
21.00 Концерт до 60-рiччя I. Бiлозiра
22.30 Х/ф “Джефферсон в Парижi”. (2)

ICTV
06.15 Х/ф “На секретнiй
          службi Її Величностi”
08.55 Секретний фронт
09.55 Антизомбi
10.50 Дiстало!
11.45 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.00 Iнсайдер
13.55 Х/ф “Людина 
        з золотим пiстолетом”
16.15 Х/ф “Восьминiжка”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.10 Х/ф “Пристрель їх!”
21.45 Х/ф “Останнiй бойскаут”. (2)
23.45 Х/ф “Похмурi тiнi”. (2)

стб
06.05, 10.05 “ВусоЛапоХвiст”
08.05 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
12.15 Т/с “Коли ми вдома”. (1)
13.10 “Кулiнарнi битви”
17.05 Х/ф “Термiново, шукаю чоловiка”. (1)
19.00 Х/ф “Безцiнне кохання”
22.55 Х/ф “Я щаслива!” (2)

ноВий канал
05.40, 7.35 Kids Time
05.42 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”
07.37 Ревiзор
11.55 Страстi по ревiзором
13.45 Суперiнтуїцiя
16.30 Х/ф “Заборонене королiвство”
18.30 Х/ф “Принц Єгипту”
21.00 Х/ф “Слiдопит”
23.00 Х/ф “Таємницi Рагнарока”. (2)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-дослiдниця” (1)
10.45 М/ф “Барбi. Перлинна принцеса” (1)
12.00 М/ф “Рухай час” (1)
13.25 Х/ф “Злодiй та його учитель” (1)
14.35 Х/ф “Король скейтборду. 
        Найбiльш вертикальний примат” (1)
16.15, 22.05 Х/ф “Пiдняти перископ” (1)
18.00 Х/ф “За бортом” (1)
20.05 Х/ф “Щурячi перегони” (1)
23.50 Х/ф “Швидкiсть” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Новини України”
10.30 “Велети духу i слави.
          Українська мiсiя”
10.35 “Просто неба”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “У країнi Мультляндiї”
12.00 “Музеями Тернопiлля”
12.15 “Актуально”
12.30 “На часi”
13.00 “Театральнi зустрiчi”
14.40 “Слiд”
15.00 “Не перший погляд”
15.20 “Iноземна для дiтей”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “Словами малечi 
         про цiкавi речi”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Учнiвський щоденник”
17.15 “Веселе коло”
17.30 “12 мiсяцiв”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “Подорожнi 
         замальовки”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Акценти тижня”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматi

нтн
06.10 Х/ф “Батальйони
         просять вогню”. (1)
11.30 “Речовий доказ”
13.10 Т/с “Детективи”
15.15 Т/с “Агентство НЛС”
17.10 “Легенди карного розшуку”
19.00 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Любов на асфальтi”
21.40 Х/ф “Загiн особливого 
         призначення”. (2)
23.45 Х/ф “Cправжнє 
          правосуддя.
        Смертельне правосуддя”. (2)

к1
06.30 “Top Shop”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф
08.50 М/ф вiд Ворнер
09.40 М/ф “Ельф на полицi. 
         Iсторiя Ельфа”
10.00 М/ф “Софiя Перша: 
        Жила собi принцеса”
11.00 М/ф “Меч у каменi”
12.30 Х/ф “Пiди, 
         розберися”
14.20 “КВН-2015”
17.00 “Розсмiши комiка”
18.10 “Орел i решка”
21.00 “Орел i решка. 
        Шопiнг-2015”
22.00 “Орел i решка. 
        Шопiнг-2015. Невидане”
23.00 Х/ф “Лемонi Снiкет: 
        33 нещастя”. (2)

ENTER-ФілЬМ
06.20, 8.00, 9.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 9.00 “Top Shop”
11.05 “Жарт за жартом”
11.40 Х/ф “Одиниця з обманом”
13.00 Х/ф “Старий Новий Рiк”
15.30 Х/с “Катерина”
23.00 Х/ф “Дама з папугою”
00.55 Х/ф “Запорожець 
         за Дунаєм”

6-11
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Це важливо ●

Соціум
Ювілеї ●

Оксана ЯРЕМКО, 
вчитель християнської етики 
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

“Коли людина полюбить Бо-
га, тоді для неї є милим усе, 
що Богові належить, що до 
Бога веде і що Йому миле. 
Тоді дорогим і милим стає їй 
Боже слово, через яке вона 
краще пізнає Бога, і Божий 
Закон,  у якому виражена Йо-
го воля, і молитва, якою з 
Ним розмовляє… Мила їй та-
кож кожна людина, бо в ній 
вона бачить Божу дитину. Так 
любов Божа просвічує ціле 
життя людини. А, головно, 
просвічує вона стосунки між 
людьми…” (митр. Андрей 
Шептицький).

Саме так казав “духовний глава 
українського народу”, “будівничий 
нації”, “князь Української Церкви”, 
“український Мойсей” — такими 
високими словами нарекли митро-
полита Андрея Шептицького істо-
рики, які наголошували на його 
винятковій ролі в історії Української 
Церкви й народу.

Цього року в Україні та світі 
вшановують 150-річчя від дня на-
родження митрополита Української 
греко-католицької церкви Андрея 
Шептицького. Протягом 2015 року 
у Довжанківській загальноосвітній 
школі були проведені  заходи, при-
урочені митрополиту,  серед яких 
флеш-моб, години класних керів-
ників  та  інформаційно-
просвітницькі години. Як підсумок  
знань про видатного церковного і 
громадського діяча Андрея Шеп-
тицького, 7 грудня відбувся урок 
духовності  “Андрей Шептицький 
— духовний пастир  українського 
народу”.

На цей захід дирекція школи за-
просила пароха нашої церкви Іва-
на Богослова отця Михайла Жив-
чака. Отець Михайло розповів 
учням історії з життя Андрея Шеп-

тицького. Особливу увагу звернув 
на те, як Роман (світське ім’я ми-
трополита Андрея) відмовлявся від 
земних благ ще починаючи з дитя-
чих  років.

Урок духовності проводили ве-
дучі: Діана Яремко —  учениця 9 
класу, Галина Ткачук, Марта Мату-
няк, Соломія Біла — учениці 11 кла-
су, які розповіли про дитячі роки, 
юність, навчання та  митрополичий 
сан Андрея Шептицького.  Учні 
звернули увагу на його добрі діян-
ня не тільки для українців, але й 
для інших народів, особливо євре-
їв. Зворушливою була розповідь 
ведучих про переслідування греко-
католицької церкви з початком 
Першої світової війни та ув’язнення 
митрополита. Про те, як митропо-
лит Андрей прагнув підняти в укра-
їнського народу національний дух 
та запобігти занепаду його духо-
вності. Про написання чудового  
есе  “Як будувати рідну хату”, в 
основі якого — ідеал Батьківщини, 
християнські цінності, те, що ви-
значну роль у розбудові держави 
відіграє саме Церква.

Тарас Долішний, Анастасія Тка-
чук та Іванна Човган — учні 6 класу,  
Максим Безпалько — учень 7 кла-
су, Марія Андрєєва, Богдана Мат-
вій — учні 8 класу, Олександр Ан-
друшків, Анатолій Білий та Ольга 
Дорош — учні 9 класу, Андрій 
Скрипець — учень 10 класу, Андрій 
Псюрський — учень 11 класу уріз-
номанітнили біографічні дані чи-
танням віршів про життя і творчість 
Митрополита. Прозвучали пісні на 
релігійну тематику у виконанні 
шкільного ансамблю та Анастасії 
Ткачук під керівництвом вчителя 
музики Марії Богданівни Чепиги.

Урок духовності супроводжував-
ся переглядом світлин фотоальбо-
му “На скелі віри”. Це  історія УГКЦ 
в ілюстраціях, щоб показати Церк-
ву, яку очолював Митрополит з 
1901 до 1944 року, його епоху і 
пророчу візію,  переслідування і 
відродження УГКЦ. У  фотоальбом 

увійшли  фотографії грамот і цер-
ковних декретів, портрети Києво-
Галицьких митрополитів, серед 
яких були і предки Митрополита — 
Варлаам, Атаназій, Лев Шептицькі 
— знані церковні провідники наро-
ду. Серед численних документів — 
декрет 1777 року, згідно з яким 
Лев Шептицький запровадив хрис-
тиянське привітання для вірних на 
щодень — “Слава Ісусу Христу”.

Митрополит Андрей Шептиць-
кий залишив по собі величезну 
творчу спадщину, а саме: 
богословсько-душпастирські й ас-
кетичні твори, канонічно-
конституційні твори й монастирські 
устави, праці на теми церковної 
єдності, обрядових справ, історії, 
мистецтва, на суспільні теми.

Ім’я митрополита Андрея увіко-
вічнено в пам’ятниках, на його 
честь названо вулиці, музеї, лічни-
ці, школи та університети.

Сьогодні, коли Українській дер-
жаві доводиться воювати за свою 
незалежність та територіальну ці-
лісність, до кожного важливо до-
нести думки і повчання митропо-
лита Андрея. Хочеться вірити в 
останні слова Митрополита до ар-
хімандрита Климентія Шептицько-
го, брата Атаназія, отців  Грицая 
та Котів:  “Україна звільниться від 
свого упадку та стане державою 
могутньою, з’єднаною, велича-
вою, яка буде дорівнюватися дру-
гим високо розвинутим державам. 
Мир, добробут, щастя, висока 
культура, взаємна любов і згода 
будуть панувати в ній. Все те бу-
де, як кажу, тільки треба молити-
ся, щоби Господь Бог і Мати Божа 
опікувалися завжди нашим бід-
ним, замученим народом, який 
стільки витерпів, щоб ця опіка 
тривала вічно. Прощаюся з вами. 
Будьте сильні й стійкі у вірі, витри-
валі, ревні в служінні Господу Бо-
гу. Більше мого голосу не почуєте, 
аж на страшному суді”.  Митропо-
лит замовк і більше не сказав 
жодного слова.

“Андрей Шептицький — духовний 
пастир  українського народу”

Отець Михайло Живчак та учасники уроку духовності у Довжанківській ЗОШ І-ІІІ ст.  
“Андрей Шептицький — духовний пастир  українського народу”, 7 грудня 2015 р.

Кожна об’єднана територі-
альна громада повинна 
мати власну стратегію 
розвитку, в рамках реалі-
зації якої можна буде 
отримати швидкі позитив-
ні результати.

Про це сказав перший за-
ступник міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України В’ячеслав Не-
года під час наради представ-
ників центральних органів ви-
конавчої влади з головами 
об’єднаних територіальних гро-
мад.

За його словами, значна 
увага Уряду, експертів і донор-
ських організації зараз надаєть-
ся всебічній підтримці і допо-
мозі громадам, які об’єдналися. 
При цьому громади мають ро-
зуміти, що їх успіх передусім 
залежить від їхніх власних зу-
силь, у тому числі у створенні стра-
тегій розвитку. 

“Ми можемо залучати скільки 
завгодно грошей і експертів. Але 
треба розуміти, що є речі, які вам 
треба робити самим і вже зараз. 
Дуже важливо, щоб ви мали хоча б 
невеликі, але швидкі перемоги. У 
будь-чому, в будь-яких питаннях 
місцевого розвитку”, — звернувся 
В’ячеслав Негода до голів 
об’єднаних громад. 

“Ми розуміємо, що це непро-
сто. Далеко не в кожній громаді є 
фахівці, які можуть розробити таку 
стратегію, згенерувати якісний 
проект розвитку. Але розпочинай-
те хоча б з простих завдань. А ми і 
наші партнери вам допоможемо”, 
—  сказав В’ячеслав Негода.

Перший заступник міністра по-
відомив, що зараз формується 
експертна команда, яка відвідає 
більшість об’єднаних громад, щоб 
на місці активізувати роботу щодо 
створення таких стратегій. 

“Ми працюємо з державними 
інститутами і донорськими орга-
нізаціями, спонукаючи їх надати 

допомогу об’єднаним громадам 
у створенні схем планування те-
риторій, без яких розвиток май-
же неможливий. Навіть отримав-
ши землю за межами поселень, 
без належної документації ви не 
зможете ефективно її використа-
ти, щось запропонувати інвесто-
рам”, — сказав В’ячеслав Негода 
і додав, що попередня згода до-
норів на надання такої підтримки 
громадам вже є.

При цьому перший заступник 
міністра підкреслив, що не варто 
чекати, що хтось прийде і вирі-
шить усі місцеві проблеми. “Ро-
бити середовище комфортним 
для мешканців вам все одно до-
ведеться самостійно: прибирати 
сміття, чистити річки та ліси, ро-
бити благоустрій, озеленення, 
освітлення, ремонтувати школи, 
створювати ФАПи. Ніхто за вас і 
краще, ніж ви, цього не зробить. І 
нехай це не буде питанням лише 
голови і місцевих депутатів. Мак-
симально активізуйте жителів 
громади, залучайте їх до вирі-
шення місцевих проблем”, — ска-
зав В’ячеслав Негода.

В’ячеслав Негода: 
“Об’єднаним громадам 

важливо мати хоча  
б невеликі, але швидкі 

перемоги” 

Перший заступник міністра  
регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України В’ячеслав Негода.

Відповідно до Податкового ко-
дексу України, роботодавець (юри-
дична особа та приватний підпри-
ємець) зобов’язаний щороку здій-
снювати перерахунок суми дохо-
дів, нарахованих такому платнику 
податку у вигляді заробітної плати, 
а також суми наданої податкової 
соціальної пільги:

— за наслідками кожного звітно-
го податкового року під час нара-
хування заробітної плати за остан-
ній місяць звітного року (за 2015 
рік — в грудні 2015 року);

— під час проведення розрахун-
ку за останній місяць застосування 
податкової соціальної пільги у разі 
зміни місця її застосування за са-
мостійним рішенням платника по-

датку або у випадках, визначених 
пп.169.2.3 п.169.2 ст.169 Податко-
вого кодексу України;

— під час проведення остаточ-
ного розрахунку з платником по-
датку, який припиняє трудові від-
носини з таким роботодавцем.

Такий податковий агент має 
право здійснювати перерахунок 
сум нарахованих доходів, утрима-
ного податку за будь-який період 
та у будь-яких випадках для визна-
чення правильності оподаткування, 
незалежно від того, чи має платник 
податку право на застосування по-
даткової соціальної пільги.

Якщо внаслідок здійсненого пе-
рерахунку виникає недоплата утри-
маного податку, то сума такої не-

доплати стягується роботодавцем 
за рахунок суми будь-якого опо-
датковуваного доходу (після його 
оподаткування) за відповідний мі-
сяць, а в разі недостатності суми 
такого доходу — за рахунок опо-
датковуваних доходів наступних 
місяців, до повного погашення су-
ми такої недоплати.

Повернення сум податку на до-
ходи фізичних осіб проводиться у 
разі, якщо податковим агентом у 
будь якому періоді було непра-
вильно визначено (помилково 
збільшено) та утримано суму по-
датку у платника податку.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Річний перерахунок податку  
з доходів працівників за 2015 рік

У правоохоронних органах ●

Відповідно до ст. 7 нового Закону України «Про прокуратуру», сис-
тему органів прокуратури становлять Генеральна прокуратура Украї-
ни, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури, військові прокура-
тури та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Станом на сьо-
годні процес реформування органів прокуратури успішно пройшов 
перший етап – створення місцевих прокуратур.

Прокуратури Тернопільського району на даний час уже не існує, 
разом з тим, новостворена Тернопільська місцева прокуратура здій-
снює свої функції на підпорядкованих їй адміністративно-
територіальних одиницях міста Тернополя, Тернопільського та Збо-
рівського районів.

У зв’язку з цим повідомляємо, що Тернопільська місцева прокура-
тура тепер знаходиться за адресою: 46000, м. Тернопіль, бульвар 
Т. Шевченка, 7. Контактний телефон: (0352) 52-13-63

Плануєте оформляти закор-
донний паспорт? Спершу 
перевірте, чи не маєте не-
сплачених штрафів або не-
врегульованих цивільно-
правових відносин, радять в 
міграційній службі області.

Порядок здійснення права 
громадян України на виїзд з 
України і в’їзд в Україну, оформ-
лення документів для зарубіжних 
поїздок регулює Закон України 
«Про порядок виїзду з України і 
в’їзду в Україну громадян Украї-
ни». Відповідно до статті 6 цього 
Закону, у міграційній службі від-
мовлять в оформленні закордон-
ного паспорта якщо: громадянин 
обізнаний з відомостями, які ста-
новлять державну таємницю; має 
неврегульовані аліментні, дого-
вірні чи інші невиконані 
зобов’язання; щодо нього засто-
совано запобіжний захід, за умо-

вами якого заборонено виїжджа-
ти за кордон; він засуджений за 
вчинення кримінального право-
порушення; ухиляється від вико-
нання зобов’язань, покладених 
на нього судовим рішенням; за-
повнюючи заяву-анкету, свідомо 
сповістив про себе неправдиві 
відомості; щодо нього подано 
цивільний позов до суду; він пе-
ребуває під адміністративним 
наглядом міліції.

Із повторною заявою про 
оформлення закордонного пас-
порта громадянин може зверну-
тися не раніше, як через шість 
місяців і то, у разі повного вико-
нання зобов’язань чи зникнення 
підстав для обмеження.

 
За матеріалами 

Тернопільського районного 
центру УДМС України в 

Тернопільський  області.

Це важливо ●

Кому можуть  
відмовити в оформленні 
закордонного паспорта?
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Вітаємо! ●Від Миколая до Різдва ●

Колектив Бай-
ковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. щиросер-
дечно вітає з 
днем народжен-
ня директора 
школи Ольгу  
З і н о в і ї в н у 
ПУЛЬКУ.  

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, 

                           вірні друзі,

Хай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

Вітаємо з 55-річчям завідую-
чого клубом с. Івачів Долішній 
Ігоря Володимировича  
КОВАЛЯ. Нехай здійсняться всі 
Ваші творчі задуми, а гарний 
настрій додає наснаги на про-
фесійній ниві.

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 – колективи 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо з днем народження 
землевпорядника Ігровицької 
сільської ради Валентину  
Анатоліївну БІЛОВУС.

Натхнення, здоров’я міцного, 

                                  як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Колектив Довжанківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів Ярину Анатоліївну 
ШОНЬ, учителя історії Марію 
Степанівну ДОЛІШНУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися 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!

Ірина ЮРКО. 
Фото Оксани СТАСИШИН, 

викладача класу фортепіано 
Острівської музичної школи.

Поринувши у передсвяткові 
клопоти, важливо не забува-
ти про тих, у кого в душі ще 
живе казка і для кого ново-
річне свято особливо жада-
не. З особливим натхненням 
бережуть атмосферу дива і 
дарують її іншим учні і викла-
дачі Острівської музичної 
школи. Підтвердженням цьо-
го стало театралізоване дій-
ство “Новорічний калейдос-
коп” 27 грудня у Тернопіль-
ському районному будинку 
культури.

Цей захід був не тільки звітом 
учнів та вчителів перед батьками і 
колегами, а і підбиттям підсумків 
роботи колективу школи. Концерт-
на програма складена так, щоб 
показати не тільки майстерність 
виконавців, а й різноплановість 
репертуару, багатство жанрів. 
Йдучи до вершин музичної май-
стерності, школярі щедро і по-
дитячому щиро дарують мисте-
цтво людям.

Свій талант та здібності вихо-
ванцям уміло передають 25 педа-
гогів під керівництвом директора 
Острівської музичної школи, за-
служеного працівника культури 
України, депутата Тернопільської 
районної ради Степана Дмитрови-
ча Бородая. Нині в Острівській 
музичній школі тонкощів мисте-
цтва навчаються 190 учнів з бага-
тьох сіл Тернопільського району – 
Лучки, Великої Луки, Йосипівки, 
Миролюбівки, Настасова, 
Мар’янівки, Мишкович, Острова, 
Буцнева, Серединок, Білої, Вели-
ких Гаїв, смт Великої Березовиці і 
навіть з Тернополя.

За словами директора Ост-
рівської музичної школи Степа-
на Дмитровича Бородая, 2015-
ий був плідним на творчі здобутки 
для музичної школи. “З огляду на 
концертну програму, яка стала 
творчим підсумком першого семе-
стру, 2015-ий був успішним, — ка-
же Степан Дмитрович. — Рамок 
концертної програми замало, щоб 
показати весь потенціал нашого 
колективу. Вдячні року, що минає, 
адже ми зробили значний поступ у 
мистецькому розвитку, збережено 
і примножено здобутки попередніх 
років. Тепер маємо все, аби фахо-
во навчати мистецтву молоде по-
коління. До слова, наші вчителі не 
тільки вчать, а і самі беруть участь 
у творчих колективах. Сподіваюся, 
2016-ий подарує мир Україні, до-
статок, здоров’я”. 

Як зазначила завуч Острів-
ської музичної школи Віра Ро-
манівна Гаяць, цьогоріч дещо 
змінили формат новорічного кон-
церту. “Головний генератор ідей 
та автор сценарію карнавального 
дійства  —  хореограф Острів-
ської музичної школи Ліна Леоні-
дівна Горбунова, — сказала Віра 
Романівна. — Кожен викладач 

школи окремо готував свій мис-
тецький номер. Ми намагалися 
залучити усіх учнів. Як бачимо, 
аншлаг відбувся. Тішимося, що 
маємо можливість використову-
вати для навчання апартаменти 
Тернопільського районного бу-
динку культури. Далеко не кожна 
музична школа може дозволити 
собі таке приміщення для репе-
тицій і концертів. У 2016 році че-
каємо на адекватні рішення вла-
ди вищих рівнів щодо дальшого 
функціонування мистецьких шкіл. 
Адже для пересічних батьків не 
реально дозволити собі навчання 
дитини в музичній школі, сплачу-
ючи, як мінімум, 2000 грн. в мі-
сяць”. 

З благословенням до присут-
ніх того дня звернувся парох се-
лища Велика Березовиця о. 
Василь Брона. “Спостерігаючи 
за цим чудовим концертом, май-

стерністю діточок, розумієш, що 
Бог лагідно торкнувся кожного з 
них, обдарував великим талан-
том, який вони розвивають з до-
помогою мудрих викладачів Ост-
рівської музичної школи, — ска-
зав о. Василь. — Бажаю, щоб 
Христос, який народжується на 
Різдво, народився у серці кожно-
го з вас, щоб кожен відчув дотик 
Божої любові. Вірю, незабаром 
скінчиться війна, бо ці діти заслу-
говують мирного неба, Україна 
заслуговує процвітання”.

До слова, бажаючих стати гля-
дачами дивовижного концерту бу-
ло дуже багато: коли свято поча-
лося, у великій глядацькій залі 
Тернопільського районного будин-
ку культури вільних місць вже не 
залишилося. Присутні погодилися, 
що це дійство варте показу на ви-
щому рівні. На два тижні учні та 
викладачі пішли на канікули. 11 
січня 2016-го з новими силами 
Острівська музична школа розпо-
чне другий семестр навчання.

“Новорічний калейдоскоп”,  
або Казка лише починається

У вихорі танцю на сцені Тернопільського районного 
будинку культури учні Острівської музичної школи.

Директор Острівської музичної школи, заслужений працівник культури України, 
депутат Тернопільської районної ради Степан Дмитрович Бородай (верхній ряд, третій справа) 

з педагогами Острівської музичної школи.

Під час театралізованого дійства “Новорічний калейдоскоп”  
у Тернопільському районному будинку культури, 27 грудня.

Заключні акорди театралізованого дійства “Новорічний калейдоскоп”, 
яке підготували учні та викладачі Острівської музичної школи. 

Настав Святвечір, ми чекали.
Вже мама стелить 

вишитий обрус, 
І дідуха дідусь заносить,
І сіно під стола кладе татусь. 
Молитви шепіт, вся родина 
В очікуванні Рождества. 
Сестрички просять до вечері 
Прийти маленького Христа. 
Скрипить сніжок, 

мороз надворі, 
Снує весела дітвора,
І коляда за колядою 
Іде по вулицях села.
Вже звіздарі із пастушками 
Від хати і до хати йдуть,
І херувими з мудрецями 
Уклін Спасителю несуть.
Мов зачарована красуня,
Ялинка світиться вогнями,
І ангел срібний на вершечку 
Вітає нас безмовними 

вустами. 
Магічне дійство... 

Зорі сяють... 
Дванадцять страв... 

Жевріє піч... 
Радіймо, люди, обіймімось — 
До нас прийшла Різдвяна ніч!

Богдан РАКОЧИЙ,  
селище Велика Березовиця 

Тернопільського району.

Вірш з конверта ●

Різдвяна 
ніч

Присвячую 
рідному Настасову



Середа, 6 січня 2016 року9 Традиції

Нашому роду нема переводу ●

Відлуння свята ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Усі моменти українських вечор-
ниць відтворили вихователі та до-
шкільнята з НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст. – ДНЗ”. Навіть для наймен-
шеньких знайшлися ролі. Дівчата 
жартували з хлопцями. Звучали 
пісні, було багато танців, ігор та 
розиграшів. Придумали випробу-
вання і для батьків: хто швидше 
однією рукою позносить  горішки з 
одного кошика до іншого. Вихова-
телі в ході дійства розповідали про 
історію вечорниць. А втім, чому 
розповідали? Вони все вправно 
робили самі: хто бавив немовля, 
лущив квасолю та кукурудзу, по-
рався біля печі, ліпив вареники, ви-
конував іншу роботу. Словом те, 

що годиться на вечорницях.  Зала 
раз у раз вибухала веселим смі-
хом. І від того, що розповідали, і 
через те, що діти, самі того не ба-
жаючи, своєю святою безпосеред-
ністю вплітали у хід вечорниць 
щось своє. Усіх приємно вразив 
також барвистий національний 
одяг дітей та вихователів. Усі милу-
валися вишиваними сорочками, 
сукенками, головними уборами, які 
були один кращий від іншого. Каз-
ково прибрали у всі кольори рай-
дуги святкову залу, де проходило 
дійство. Тож, дякуючи за вечорни-
ці, святковий настрій, директор 
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. – 
ДНЗ” Андрій Богданович Романюк 
побажав дітям, їхнім батькам та ви-
хователям мирного неба, здоров’я, 
успіхів у всіх починаннях. Кожна 

дитина отримала солодощі, які свя-
тому Миколаю допомогли достави-
ти підприємці з Дичкова Тарас  та 
Ігор Гаврилюки, Тарас Гаврили-
шин, Наталя та Юрій Березовські з 
Товстолуга.

Але на цьому святкове дійство 
не завершилось. Усіх гостинно за-
просили до щедро накритого столу. 
Чого тут тільки не було! Вареники з 
картоплею, сиром, капустою, ви-
шнями, сливами, пампушки, вергу-
ни, ламанці з маком, духмяний 
узвар. Усі пригощалися з дарів 
української землі та доброти серця 
дичківських господинь. Діти, вихо-
вателі, гості, усі батьки пішли додо-
му ситі, а столи вгиналися від прав-
дивих (не супермаркетівських) 
страв. Подумалось: “Хто щедро ді-
литься, тому не убуває”.    

Українське Різдво
Їмо вареники з сиром, щоб усе було з миром,  

а ще з капустою, щоб у кишенях не було пусто!

Організатори та учасники передріздвяного свята у НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

18  грудня у церкві Архистратига Михаїла с. Чистилів відбулися 
урочистості «Святий Миколаю, прийди до нас з раю». Театралізоване 
дійство представили Аліна та Адріана Ремус, Катерина та Мар’яна 
Фаїни, Анастасія та Любомир Галели, Дмитро та Анна Доскоч, Ната-
ля Полотнянко, Катерина Качан, Лілія Маленька, Діана Боднар, Віктор 
Бачевський, Андріана Удалова, Діана Варениця, Ростислав Шайда, 
Анна-Марія Паламар. Роль Дідуся виконав Вадим Висоцький, Антип-
ка — Руслан Гармідер, Святого Миколая — Андрій Кочій. Захід під-
готувала завідуюча клубом с. Чистилів Надія Ремус.

Чистилівські 
святкування 

У церкві Архистратига Михаїла с. Чистилів  
діти представили театралізоване дійство. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

19 грудня під час богослужін-
ня у храмі Різдва Пречистої Діви 
Марії жителі села Смиківці Тер-
нопільського району отримали 
святкові подарунки з нагоди Дня 
святого Миколая. Серед них 
14 одиноких і людей з особливи-
ми потребами. Місцевому пароху 
о. Євгену Флисті подарували 
двотомний життєпис у докумен-
тах кардинала Йосифа Сліпого. 

— День cвятого Миколая — 
одне з найулюбленіших дитячих 
свят, — каже Смиковецький сіль-
ський голова Володимир Сидя-
га. — Воно дарує дітворі посміш-
ку та радість, плекає почуття 
небайдужості й вихованості. З 
цього дня з’являється новоріч-
ний настрій, передчуття свята. 
Батьки традиційно кладуть дітям 
під подушку подарунки, щоб ма-

лята вірили в диво, здійснене 
святим Миколаєм, училися ми-
лосердя. Кожен смиківчанин, 
який 19 грудня відвідав богослу-
жіння в місцевому храмі, отри-
мав подарунок. Щиро вдячний 
підприємцям Євгенії Кармазин, 
Віталію Ткачуку, Володимиру 
Левицькому, Олександру Лупа-
ну, Любомирі Влізло, Ігорю По-
падину, Богдану Косінському, 
Тарасу Гаврилюку, Зінаїді Лесь-
ків, Віталію Михайловському, 
Ігорю Мотилю, голові Тернопіль-
ської обласної федерації футбо-
лу Володимиру Мариновському 
та агрохолдингу «МРІЯ» за 
близько півтисячі подарунків для 
смиківчан. Дякую організаторам 
заходу — отцю Євгену Флисті, 
дяку-регенту Івану Євчуку, Надії 
Осадчук, Надії Чуйко, Олені Бу-
катій, Юрію Ліскому за допомогу 
у своренні святкового настрою. 

Вдячність  
добрим людям

Смиківчани Святослав Бутковський (у ролі Миколая), 
 Іван Помазанський (у ролі Козачка), Максим Гуменюк, 

Мар’яна Соя (в ролі Ангелів), Аня Буката (в ролі Українки)  
зі Смиковецьким сільським головою Володимиром Сидягою  

і завідуючою клубом села Смиківці Надією Осадчук.

До свята Миколая  до багато-
дітної матері  Ірини Дручок – жи-
тельки селища Великі Бірки, що 
на Тернопільщині, завітали із по-
дарунками  голова профкому 
Тернопільської митниці ДФС 
Іван Шлюсар та головний спеці-
аліст сектору молоді та спорту 
Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації Світлана 
Яхван.

Іван Шлюсар привіз  іграшки 
та засоби гігієни і побажав дітям 
рости здоровими, слухняними, 
добре вчитися та писати листи 
Миколаю, адже бажання дітей 
повинні здійснюватись.

Сім’єю Дручок-Пласконіс вже 
понад два роки опікується  
профком. Тернопільської митни-
ці ДФС, надаючи різноманітну 
соціальну допомогу, підтримую-
чи цю сім’ю, яка опинилась в 
складних життєвих обставинах.

Хороша та виправдана та 
справа, яку ми робимо разом.

Добрі справи ●

Разом краще і цікавіше

Голова профкому Тернопільської митниці ДФС Іван Шлюсар  
та головний спеціаліст сектору молоді та спорту Тернопільської 

районної державної адміністрації Світлана Яхван (справа)  
в гостях у сім’ї Дручок-Пласконіс у селищі Великі Бірки.
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Служба 101 ●
Ірина ЮРКО. 

Тернопіль — Вільнюс.

Продовження.
Початок у №42, 43, 44, 46, 48, 

49 2015 року.

Росіянка за походженням Те-
тяна Нарк’явічєнє народилася 
на Далекому Сході. Оскільки 
тато був прикордонником, 
сім’я часто переїжджала. 
Шкільні роки Тетяна провела в 
Сибіру, Красноярську, Москві. 
25 років тому вийшла заміж за 
литовця і виїхала в місто Кау-
нас, де зараз лікуються бага-
то поранених бійців з України. 
Там жартують, що Вільнюс — 
столиця Литви, а Каунас — 
столиця литовців (через наці-
ональну однорідність).

Дівоче прізвище Тетяни україн-
ське — Васильченко. “Так сталося, 
що татову сім’ю свого часу вислали 
в Красноярський край Росії, — роз-
повіла жінка. — Хоча багато родичів 
залишилися в Україні, а це — майже 
шістдесят двоюрідних братів і сес-
тер. Мій дідусь-українець під час 
Великої Вітчизняної війни працював 
на кораблі коком, борщ для сім’ї за-
вжди готував він. Тато любить ви-
шивати хрестиком — вважаю, це 
генетично успадкована українська 
традиція”.

В Україну під час Майдану Тетя-
на приїхала як представник литов-
ської організації з прав людини з 
приятелем — литовським фотоху-
дожником Юозасом Валюшайти-
сом, який був у Києві і під час всьо-
го періоду Помаранчевої революції. 
Тоді він вивчив українську мову, за-
вів багато нових знайомств в Украї-
ні, став хресним татом для доньки 
друга Євгена Романенка, лідера 
гурту “ТаРута”, який нині відомий 
ще як ведучий на сцені Майдану в 
Києві.

— Вперше я приїхала на Майдан 
25 січня 2014-го, через три дні, як 
загинули перші Герої Небесної Со-
тні — Сергій Нігоян, Михайло Жиз-
невський, — пригадує Тетяна. — У 
перший день в Києві з нами трапи-
лася майже містична подія. У Литві 
я працюю швеєю, тож на подарунок 
майданівцям привезла національні 

прапори власного виробництва. Ми 
з Юозасом були останніми, хто про-
щався з тілом Михайла Жизнев-
ського в монастирі. Ми тоді хотіли 
залишити прапор з тілом, але свя-
щеник сказав, що так не прийнято у 
церкві і порадив залишити стяг піс-
ля прощання на Майдані. На жаль, 
через об’єктивні причини ми не 
встигли туди. Але, як згодом 
з’ясувалося, наша мрія збулася. 
Кум Юозаса Женя Романенко був 
на церемонії прощання з тілом Жиз-
невського і згадав, що в моєму 
рюкзаку біля сцени є українські 
прапори, одним вирішив накрити 
Михайла. Ось так стяг, пошитий в 
литовському Каунасі, приїхав у Київ, 
а звідти назавжди поїхав у Білору-
сію.

На Майдані Тетяна Нарк’явічєнє 
публічно відмовилася від російсько-
го громадянства. “Так, це був гар-
ний жест, однак і досі не можу по-
збутися російського паспорта, — 
розповідає жінка. — Написала лист 
у Посольства Росії в Києві і Литві, 
отримала відповідь, що в цьому ви-
падку потрібен особистий візит. 
З’ясувалося, що, згідно зі законо-
давством Росії, відмовитися від її 
громадянства практично неможли-
во, якщо не маєш громадянства 
будь-якої іншої держави, або 100-
відсоткової гарантії, що тобі це гро-
мадянство дають. Якщо до такого 
вчинку вдався чоловік, його ще і в 
армію призвуть одразу”.

В Литві Тетяна Нарк’явічєнє по-
стійно долучається до волонтер-
ської справи, відвідує поранених у 
місцевих госпіталях, бере участь у 
зборах і передачі фінансової допо-
моги українцям. Крім збору коштів, 
литовські волонтери  активно шука-
ють потрібну техніку бійцям і збира-
ють медикаменти.  Як росіянка, Те-
тяна дуже гостро відчуває відпові-
дальність за те, що чинить Росія з 
Україною.

Скільки волонтерів різних націо-
нальностей допомагають Україні в 
Литві — порахувати складно. Іноді 
здається, що вся країна є учасни-
ком армії, надією переселенців, 
хворих та поранених. Нехай ці бла-
городні справи повертаються до 
вас сторицею, литовські друзі Укра-
їни.

Далі буде.

У Литву — 
побачити своїх

Тетяна Нарк’явічєнє з Литви публічно відмовилася  
від російського громадянства на Майдані в Києві.

Василь КІНАХ, 
лікар-фтизіатр 

Тернопільського 
районного 

територіального 
медичного 

об’єднання.

Кожна людина 
хоче бути здоро-
вою. Коли ж ста-
ються проблеми 
із станом здоров’я, то хо-
четься якнайшвидше їх ви-
рішити і позбутися. Але чи 
кожна людина усвідомлено 
ставиться до попередження 
і уникнення проблем із ста-
ном здоров’я? Скільки мож-
на побачити щодня людей, 
які курять, які перебувають в 
стані алкогольного сп’яніння?  
Скільки разів можна в тро-
лейбусі, маршрутному авто-
бусі почути запах перегару? 

Час від часу в пресі, або ж в 
інших засобах масової інформації 
можна почути дурниці про те, що 
незначні дози алкоголю не шко-
дять, або й більше — що вони ще 
й корисні для організму, бо збері-
гають судини в доброму стані. 
Мовляв, у деяких країнах не сіда-
ють за стіл без пляшки вина і ні-
чого — живуть. Проте, ніхто не 

каже що у цих краї-
нах смерть від алкогольно-
го цирозу печінки стано-
вить близько 25% усіх ви-
падків смертей. Часом 
складається враження, що 
всі ці небилиці про алко-
голь, перебільшення його 
шкоди поширюють вироб-
ники спиртних напоїв. За-
лучення до реклами відо-
мих спортсменів, акторів, 

так званих “учених-експертів”,  які 
розповідають про те, що вживан-
ня червоного вина один раз в 
день не шкодить, більше того, ще 
й корисно — все це розраховано 
на залучення нових споживачів 
продукції, а, отже, і більших при-
бутків виробників.

Про куріння і його шкоду вже 
можна і не говорити. Кожна тве-
резо мисляча людина навіть і не 
подумає втягувати в свої легені 
дим. Що куріння, що вживання 
алкоголю — повільне вбивство 
власного організму. Свого роду 
це є усвідомлене самогубство. 
Яке ставлення християнської ре-
лігії до самогубства — відомо 
всім, а хто ще не знає, то може 
запитати у священиків.

Дехто може сказати, що це йо-
го особиста справа — курити чи 
ні, вживати алкоголь чи ні. Зви-
чайно, ніхто нікому насильно нічо-

го не заборонить. Але знайте, що 
ці речі шкодять здоров’ю і далі 
цим займатися — це, як мінімум, 
нерозумно. Окрім того, люди ви-
трачають на цигарки і спиртне 
гроші, які можна витратити на ін-
ші речі. Якщо ж грошей достат-
ньо, то чи не краще замість  того, 
щоб витрачати їх на дурниці, від-
дати іншій людині, якій в цей мо-
мент вони більш потрібні. Кожен 
день по радіо, на телебаченні ми 
чуємо оголошення з проханням 
допомоги на лікування важкохво-
рих людей. Окрім того, є багато 
бідних людей, які ледве зводять 
кінці з кінцями. 

Звичайно, на стан здоров’я 
впливають різноманітні фактори 
— це і спадковість, і стан екології, 
і те, як людина харчується, яка в 
неї фізична активність, емоційний 
стан. На щось можна вплинути, 
на щось, на жаль, — ні. Свідомо 
шкодити своєму здоров’ю в при-
роді здатна лише людина. 

Кожен у своєму житті робить 
свій вибір — курити чи ні, вживати 
алкоголь чи ні. А курці і п’яниці, як 
ті скупі, завжди платять двічі: спо-
чатку грошима, а потім ще і 
здоров’ям. То ж завжди варто по-
думати: а чи потрібно це мені і 
яка з цього користь. Зрештою, 
життя варте того, щоб бути  
повноцінним.

Радить лікар ●

Ще раз про “користь”  
куріння і вживання алкоголю

Уже багато років триває плід-
на співпраця між тернопіль-
ськими рятувальниками та 
вогнеборцями з Шльонсько-
го воєводства Республіки 
Польща. 21 грудня поляки 
подарували українським ко-
легам спецтехніку, яку ще 
донедавна використовували 
за призначенням в своїх під-
розділах. 

Зокрема, вони передали спеці-
альний автомобіль хімічного за-
хисту на базі шасі Jelcz. Цей тран-
спортний засіб оснащений облад-
нанням німецького виробництва, 
що призначене для застосування 
при ліквідації наслідків аварій, 
пов’язаних із викидом у навко-
лишнє середовище різноманітних 
шкідливих хімічних речовин та лік-
відації інших надзвичайних ситуа-
цій техногенного характеру. Не-
вдовзі, у січні 2016 року, кваліфі-
ковані фахівці з Польщі розпочнуть 
підготовку тернопільських ряту-
вальників до роботи з новим об-
ладнанням. Після проходження 
навчання та оволодіння нашими 
співвітчизниками необхідними 
знаннями й професійними нави-
ками та здачею відповідних іспитів 
техніку поставлять у бойовий роз-
рахунок.

Начальник управління ДСНС 
України у Тернопільській області 
полковник служби  цивільного за-
хисту Віктор Маслей висловив 
щиру подяку польським друзям та 
відзначив, що цей автомобіль 
справді потрібний пожежно-
рятувальній службі краю, де до 
цього часу для хімічного захисту 
використовувався транспорт на 
базі шасі ЗІЛ, оснащений мораль-
но та технічно застарілим облад-
нанням ще радянського виробни-
цтва. 

Окрім спецавтомобіля хімічного 

захисту, працівники Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
отримали ще й мікроавтобус для 
перевезення особового складу, на 
базі автомобіля Wolksvagen T4.

Даруючи техніку, польські коле-
ги побажали українським ряту-
вальникам, щоб їм доводилось 
якнайменше використовувати її у 
роботі, а ще спокою та миру і нія-
ких надзвичайних ситуацій.

 
УДСНС України  

у Тернопільській області.

Автомобілі спецпризначення 
від польських колег

Тернопільські рятувальники отримали  
спецавтомобілі від колег із Польщі.

Упродовж січня—жовтня 2015 р. 
в Тернопільській області зареєстро-
вано 9176 новонароджених, з них 
4709 хлопчиків (51,3%) та 4467 ді-
вчаток (48,7%).

З початку 2015 року при реє-
страції дітей найчастіше використо-
вувалися імена Максим (338 дітей 
або 7,2% загальної кількості наро-
джених хлопчиків) та Софія (327 ді-
тей або 7,3% загальної кількості 
народжених дівчаток).

Також популярними були:
• чоловічі імена — Олександр 

(288), Матвій (271), Владислав 
(264), Артем (246), Денис (182), 
Дмитро (137), Богдан (128), Андрій 
(120), Іван (108), Давид (105), Воло-
димир, Назар, Роман.

• жіночі імена — Анастасія (270), 
Вероніка (247), Злата (180), Вікторія 
(179), Анна (162), Ангеліна (156), 

Марія (151), Дарина (122), Соломія 
(121), Діана (110), Христина, Кате-
рина, Аліна, Марта.

Залишаються популярними такі 
давньослов’янські імена, як Любо-
мир, Станіслав, Ярослав, Владис-
лава, Зоряна, Ярина.

До рідкісних імен потрапили такі 
популярні колись імена, як Борис, 
Геннадій, Леонід, Мирон, Алла, Га-
лина, Леся, Лідія.

Нетрадиційними, але вживани-
ми, для українців є імена Арноль-
дас, Білал, Енріко, Іов, Мехлеф, Мір 
Закаррія, Амель, Джемілє, Кабеді 
Іві, Мелоді Хоум, Сабріна, Саманта, 
Сандра, Фіона Чіамака.

Зустрічаються й біблійні, міфічні 
або історичні імена — Адам, Лука, 
Єва, Філомена.
Головне управління статистики у 

Тернопільській області.

Зверніть увагу ●

Найпопулярніші імена  
в Тернопільській області

Співпраця компанії “Мрія” з 
громадою  Великих Бірок — це 
той випадок, коли партнерські 
стосунки приносять прибутки. 
Останнім часом з інвесторами 
сутужно, зауважує Великобірків-
ський селищний голова Роман 
Мацелюх. Тому, коли  п’ять років 
тому “Мрія” уклала договори 
оренди землі з пайовиками Ве-
ликих Бірок, справи пішли на 
краще. 

  — Всі наші поля обробляють 
на високому рівні, — розповідає 
селищний голова Великих Бірок 
Роман Мацелюх. — Земля не 
пустує, все добре оброблено. 
Агрохолдинг відродив господар-
ський двір. Там створено всі 
умови для людей, які працюють 
на ньому.  Та й багато мешканців 

селища працевлаштовано. Тому 
мені приємно, що “Мрія” обрала 
Великі Бірки.

Уже багато років у селищі вда-
ло функціонує футбольна коман-
да. Спортсмени показують гарні 
результати, але, як жартує Роман 
Мацелюх, створюють приємні 
клопоти для нього. Бо і форма 
потрібна, і пальне. А це все ко-
шти. Тому, коли “Мрія” взялася 
допомагати команді, селищний 
голова відчув полегшення. 

Понад 25 тис. грн. агрохол-
динг надав на ремонт дороги у 
Великих Бірках. Звичайно, що 
полатати усі вуличні заїзди і пе-
рехрестя ще не вийшло, але 
принаймні ям на сільських путів-
цях стало менше. Лише гарячого 
асфальту використали на 20 тис. 

грн. Ще одна справа, яка є на  
рахунку “Мрії”, — це виготовлен-
ня і встановлення автобусної зу-
пинки. А всього компанія вклала 
у добрі справи в селищі  37 тис. 
грн. інвестицій.

І, звичайно, на новорічні та 
Різдвяні свята діти у Великих Бір-
ках не залишаться без подарун-
ків від агрохолдингу. Кожен із 
445 учнів школи-гімназії та 147 
діток з дитячого садочка отрима-
ли такий бажаний презент. 

 —  У цьому році в нас була 
досить успішна співпраця, — під-
сумовує селищний голова Роман 
Мацелюх. — Сподіваюся, що і в 
2016 році ми продовжимо її між 
агрохолдингом і громадою Вели-
ких Бірок. Велике дякую від гро-
мади і з прийдешніми святами! 

Добрі справи ●

Розвиткові Великих Бірок 
сприяє “Мрія”



Середа, 6 січня 2016 року12 Героям слава!
Зона АТО ●

Світлана ГОЧ.

5 грудня. Яворівський полі-
гон.  Так вдало склалися об-
ставини, що нарешті мій зна-
йомий бойовий офіцер знай-
шов трохи часу для спілку-
вання за філіжанкою кави. Я 
потайки раділа, що змогла 
відволікти цього талановито-
го і постійно заклопотаного 
командира від військових 
справ. Було що згадати…

Він добре запам’ятав, що за-
втра рік нашого знайомства… Це 
був відомий блокпост Балу, кіло-
метрів з десять за Дебальцевим, 
на Ростовській трасі. Передова лі-
нія оборони, за 800 м від сепара-
тистів. Не встигли випити з дороги 
гарячого чаю, як неспокійну тишу 
грудневого ранку сколихнули ви-
бухи. Зовсім неподалік. Гради… 
Хлопцям до них не звикати. Опера-
тивно відправили нас в укриття. 
Усміхаються: сьогодні 6 грудня, от 
і вітають зі святом. Зараз і ми їм 
“подаруночків” всиплемо.

Один солдатик із командир-
ською манерою поведінки виріз-
нявся з-поміж інших своєю 
контрастністю: його енергійна, 
майже холерична активність непо-
мітно переходила у стан вдумливо-
го спокою. “Непробивний” вираз 
обличчя зраджувала якась постій-
на настороженість, а велику до-
бродушність видавала неприхова-
на усмішка та двоє різних двоко-
лірних очей. Це і був Юра. Стар-
ший лейтенант Юрій Потійко, трид-
цятирічний кадровий військовий з 
Ужгорода (родом із смт. Сосниця 
Чернігівської обл.), командир міно-
метного взводу у складі окремого 
15 батальйону. Він висококласний 
фахівець артилерійської справи, за 
плечима дві вищі освіти (друга — 
юридична), інтелектуал.

— Пам’ятаєш, як тоді на Балу 
касетами сипали?

— Чим, чим? — перепитую.
— Касети… ну, гради!?
— Так, звісно, — отямлююся від 

незвичної термінології… Розумію, 
що мова йде про касетні снаряди 
від градів. 

Таке не забувається. Як і пер-
ший вистріл із “Василька”, Юрко-
вого міномета, з якого дозволив 
вистрілити. Десь у посадку, в на-
прямку ворога. Кудись та й влучи-
ло, бо ті відповіли… Його “Васи-
льок” був чи не єдиним з десяти 
усіх мінометів, який зберігся від 
обстрілів і якого вдалося при від-
ході з Дебальцевого вивезти.

Це зараз колишній старший 
лейтенант, а тепер капітан, умовно 
спокійно пригадує ті події, не до-
зволяючи пережитому “виповзати” 
наверх разом із гнітючими емоція-
ми. Від драматизму болючих воєн-
них реалій віє холодом і смертю… 
Юрко відчув це на собі. Від самого 
початку, коли захищав улітку 2014-
го Луганський аеропорт, і де втра-
тив найближчих друзів… Ти лягаєш 
на своє “ліжко” у бліндажі, а їхні 
місця поруч порожні… …  У солда-
та біль від утрати друга не минає… 
хіба що змінюється на інший, при-
туплюючи попередній. Їх за війну 
назбирується багато. Юра навчив-
ся сприймати це як невідворотну 
реальність: “Так має бути… Це ві-
йна…” Він виходив з двох котлів, 
був контужений. За героїчний за-
хист Луганського аеропорту Юра  
отримав згодом від Міноборони 
України нагороду. 

Опісля у біографії Юрія Потійка 
— піврічна епопея оборони Де-
бальцевого. Під час найсильніших 
наступальних дій ворога наприкінці 
січня 2015 року захисники блок-
поста Балу були  одними з тих, 
кому доводилося вступати у без-
посередній  вогневий контакт з 
противником і навіть стримувати 
танкові атаки. “Доходило, — згадує 
Юра, — майже до рукопашної.  Во-
рог підступав так близько, що наші 
хлопці були живими мішенями”. 
Відбігаючи якось в укриття, Юрко 
ледве встиг сповзти в траншею, як 
по ньому лупнув прицільний танко-
вий вистріл. Снаряд пролетів в мі-
ліметрах… Це вже не вперше ряту-

вав його Ангел Хоронитель і сам 
Господь Бог від біди. Улітку ще був 
випадок у Станиці Луганській, коли 
відійшов недалеко від своїх пози-
цій порозмовляти з батьками по 
телефону. Зв’язок там поганий, 
сепари глушать, тож треба було 
шукати спеціального місця, щоб 
зловити антену. Раптом за кілька-
надцять метрів від нього з гущави-
ни лісу відкривають вогонь по на-
ших позиціях. Це наблизилася 
впритул ворожа ДРГ (диверсійно-
розвідувальна група). А Юрко пе-
ред ними, як на долоні. Богу дяку-
вати, не зачепило… Атаку відбили.

Вояки з передової неодноразо-
во стверджували: хтось за нас 
сильно молиться! Бо потрапляли в 
такі ситуації, що залишитися жи-
вим було на межі фантастики. Во-
ни вірять в силу Божу і в рятівну 
силу християнських та дитячих, 
власноруч виготовлених оберегів, 
з якими не розлучаються.

На війні без казусів не обхо-
диться. Був випадок, пролетіла на 
швидкості повз блокпост наша вій-
ськова вантажівка. Поспіхом минає 
Балу, не відаючи, що це вже остан-
ній рубіж. Не звернула ні ліворуч, ні 
праворуч (напрямки до своїх), а 
продовжує рухатися вперед. Свис-
тіти навздогін не допоможе… тож 
Юркові довелося зупинити гарячих 
“гонщиків” пострілами по колесах, 
а то би за хвилю-дві опинилися 
просто “в гостях” у сепаратистів.

Знаменитий блокпост Балу за-
ймав частину проїжджої траси. 
Праворуч був поворот на Нікішино, 
ліворуч — Чорнухіно. По обидва 
боки в полі розміщувалась артиле-
рія. Пропускний пункт блокпосту 
був надійно викладений з чотирьох 
сторін  великими бетонними бло-
ками. Усередині облаштовані два 

приміщення: “спаль-
не” на кілька місць, 
яке обігрівалося бур-
жуйкою, і “харчоблок” 
при вході. А вхідними 
дверима служила 
проста капа (покри-
вало), вона ж і захи-
щала від прямого по-
трапляння усередину 
морозяного повітря. 
Ви не уявляєте, як на 
тій дерев’яній лаві, 
оббитій папером, та 
за довгеньким 
дерев’яним столом 
було комфортно сма-
кувати солдатський 
чай чи каву! Такого 
душевного обслуго-
вування не було і не-
має, мабуть, в жод-
ному найпрестижні-
шому ресторані! Як і 
смачнющого борщу 
від сердечного і над-
звичайно скромного 
закарпатського шефа 
Юри Керецмана. До 
слова, воїнів на ім’я 
Юрій на фронті було 
густо (мабуть, велів 
сам покровитель Ге-
оргій Побідоно-
сець). Щодо згаду-

ваного польового кухаря із За-
карпаття, то в нього своя трагіч-
на, але зі щасливим кінцем, іс-
торія. При відході з Дебальцево-
го він десь відстав від колони, 
чого не помітили відразу його 
побратими. Був контужений, три-
валий час лежав на землі без 
свідомості, відморозив ноги. На 
ледь притомного Юрка згодом 
натрапили інші наші вояки, піді-
брали на БМП. У рідній частині 
його вважали зниклим безвісті, 
поки не віднайшли у Дніпропе-
тровському шпиталі.  Втратив 
частину ступні. Зі слів його по-
братимів, зараз удома. Пропону-
вали Юрі реабілітацію в США, 
однак відмовився… бо не знає 
англійської! Його так і не пере-
конали, що це не проблема. Вра-
жаюча українська простота!

Біля блокпоста постійно чер-
гувала  прикрашена національ-
ним стягом “Надія”, бойова ма-
шина нашого земляка з Великої 
Березовиці Андрія Сороки. Його 
обличчя при кожній зустрічі ви-
промінювало щиру радість. Чо-
ловік вже у поважному віці до-
бровольцем пішов захищати рід-
ну землю, тож кожна вісточка і 
передача з дому зігрівали обтя-
жену війною душу. З того періо-
ду залишилося кілька пам’ятних 
світлин з Андрієм. На одній з них 
поруч зовсім юний солдат Саша 
Тарасюк з Волині, позивний Че-
бурашка. Ні, не через вуха!))) 
Він, по-моєму, був механіком 
бойової машини, а один з при-
ладів у ній називався “чебураш-
ка”. Розпитую Юрка про долю 
цього скромного мовчазного 
хлопця. 

Під час інтенсивних бойових дій 

Сашко був важко поранений, за-
чепило печінку, втратив багато 
крові. Його довезли оперативно на 
Комуну біля Дебальцевого, де роз-
міщувалися операційні намети сан-
частини. Після огляду хірург відмо-
вився Сашка оперувати через зна-
чну втрату крові. Звелів покласти у 
намет №4, де лежали ті поранені, 
які не мали вже жодних шансів ви-
жити. Хлопець був приречений. 
Однак медик блокпосту Балу, який 
вражав хлопців своєю професій-
ною адекватністю, наполіг таки на 
операції. Хірург вимушений був по-
годитися, незважаючи на те, що не 
бачив доцільності, та й шкода було 
витрачати дорогоцінний час на 
безнадійного солдата, коли чекали 
десятки інших. І диво! Сашко ви-
жив, він витримав! Пізніше лікар 
сказав хлопцям, що його врятував 
юний вік. Якби йому було 25, а не 
20, то організм би не справився… 
Це з медичної точки зору. А з точки 
зору віри — маємо яскравий при-
клад того, як дивним чином діє 
рятівна правиця Божа!

Так, на лінії оборони Дебальце-
вого було пекельно гаряче. “Вели-
ке щастя, — згадує Юрко, —  нікого 
не було на блокпосту у той мо-
мент, коли по ньому вдарив танк. 
Ми відстрілювалися зовсім поруч і 
бачили, як кількатонні бетонні 
блоки легко розлетілися на друз-
ки, немов сірникові коробочки.  
Потрапити на Балу під час прямих 
двосторонніх боїв, які загостри-
лися у січні, було практично не-
можливо. 

Якось невчасно зателефонува-
ла Юркові. Хвилювалася за хлоп-
ців. На другому кінці під гул кано-
нади він хриплим, знервованим 
голосом прокричав: “Не дзвони!!! 
Чуєш, що діється!?”. Це був крик 
розпачу, там творилося щось 
жахливе… Хлопцям не вистачало 
сил… Вони втрачали побрати-
мів… Життя кожного висіло на 
павутинці. Потім контузія, госпі-
таль, сильні головні болі… І не-
ймовірна підтримка найрідніших 
людей — батьків і сестри Світла-
ни, — за яких Юра у будь-яку мить 
був готовий віддати життя. 

На щастя, Господь його зберіг! 
Міцний, здоровий і змужнілий,  
хіба що з розхитаними нервами, 
він у строю. Свої знання і неоці-
ненний бойовий досвід передає 
підопічним солдатам, яких має 
три десятки, на навчаннях на Яво-
рівському полігоні. Там зараз уся 
п’ятитисячна 128 окрема гірсько-
піхотна бригада проходить бойо-
ве злагодження і переформату-
вання. Хлопці ще не знають, коли 
назад, а чи вперед, на Схід. Але 
це буде… Вони мусять повернути-
ся на передову… допоки не повер-
нуть наших кордонів. 

А ми мусимо за них молитися і 
вболівати усім серцем! Солдати це 
відчувають і це їх тримає. Адже Бог 
послуговується кожним з нас у 
своєму незбагненному Провидінні, 
переконуючи у непереможній силі 
людського духу! Слава Україні та її 
героїчним синам!

Портрети з війни

Андрій Сорока з Великої Березовиці (зліва), волонтер Світлана Гоч, 
Саша Тарасюк (позивний Чебурашка) з Волині на блокпосту Балу.

Юрій Потійко на позиції у Станиці Луганській.

Валентина СЕМЕНЯК.

Калита жив у лісі самітни-
ком. Так поза очі про нього 
казали люди.  Довкола його 
хатинки завжди вирувало 
видиме й невидиме життя 
лісу. Співали пташки, у вер-
ховіттях дерев гуляв вітер. 
Коли не було сонця — лопо-
тів дощ, а коли не було до-
щу — дзвеніло сонячне літе-
пло, восени під ногами ше-
лестіло листя, а весною де-
рева стугоніли соками. Ніхто 
на хуторі не знав, звідки 
взявся тут цей дивний і мов-
чазний чоловік. Всі так зви-
кли до нього, що вже ніхто й 
не уявляв життя без цього 
дивака. Однак Калита, ко-
трий жив за межами хутора, 
ніби зрісся з ним невидими-
ми мотузочками і став 
невід’ємною його часткою… 

Іноді він вибирався з лісу... Чи 
то падав дощ, чи стугонів вітер, а 
чи хурделило — на околиці хутора 
несподівано з’являлася згорблена 
стареча постать і повільно набли-
жалася… Люди кидали тоді робо-
ту, бігли до воріт й очима прикипа-
ли до ходи чоловіка. Старші згаду-
вали молитву, хтось хрестився, 
хтось стояв мовчки… Та спостері-
гали не так за Калитою, як за… 
звіриною, що вервечкою тягнулася 
позаду нього. Це були зайці, ли-
сички, білочки, дика косуля і навіть 
одинокий вовк. Іноді склад звірини 
мінявся. Але це ще не все. Майже 
з кожного двору вибігала якась 
птиця й приєднувалася до проце-
сії: качка, гуска, курка. Іноді — кіт 
або пес. Якби хтось чужий збоку 
побачив це дійство…

Калита спирався на обструга-
ний саморобний ціпок і йшов, не  
озираючись та не зупиняючись. 
Щоразу він мав новий патик. Ста-
рий не бачив нікого. І ніхто ніколи 
не бачив його очей. Погляд був зо-
середжений всередину себе, пові-
ки — опущені. І тільки губи воруши-
лись, щось жебоніли. Як не при-
слухалися хуторяни до того жебо-
ніння, але так ніхто  не міг його 
розшифрувати.  Що хотів сповісти-
ти людям старий Калита? Дехто 
навіть вигадував всілякі небилиці, 
мовляв, самітник з тих, хто “щось” 
знає, от і  нашіптує  якусь старезну-
престарезну молитву.  А може, не 
приведи Господи, яке заклинання? 
Просто так звірина за ним би не 
ходила…

Стара, вицвіла від часу одежи-
на, світилася латками. Але, о диво, 
вона йому… пасувала. Навіть важ-
ко було уявити Калиту в якомусь 
іншому одязі. 

Звірята тягнулися вервечкою, 
немов зачаровані: один за одним. 
Збоку виглядало так, що Калита 
ніби й не знав про їхнє існування… 
У цьому загадковому дійстві він був 
незворушним і цілеспрямованим. 
Щоправда, Ялосовета Фуртова за-
вжди першою помічала, що після 
цих “відвідин” через хутір ніби ян-
голи перелітали. Бо ще цілий тиж-
день ніхто ні з ким не сварився, 
ніхто ні на кого не гнівався… До-
вкола процвітала Божа благодать. І 
хай тривало це недовго, але це 
було.

Аж якось під час чергового “об-
ходу” Калити, двоє хутірських хлоп-
чаків, які бавилися на сільській до-
розі, стали чубитися за м’яч, який 
одному з них,  напередодні, привіз 
з міста дядько. М’яч, непомітно ви-
слизнув і покотився назустріч про-
цесії… Один з хлопців не розгубив-
ся і щодуху кинувся навперейми… 
М’яч зупинився біля самісіньких ніг 
самітника. Хлопчина нагнувся за 
ним, щоб забрати, і врапт у старе-
чому жебонінні розчув ледь-ледь 
вловиме: “Дякую Тобі, Господи, за 
все. Дякую Тобі, Господи, за все. 
Дякую Тобі, Господи, за все…”. І не 
було тій молитві ні кінця, ні краю.

Коли процесія повертала назад, 
якраз збиралось смеркати. Одна 
гусочка відірвалася від ходи і по-
вернула в обійстя до Мошкутелихи 
Марфи, качка — до Гончарички Га-
ні, а курочка — до Хмари Івана. 

Відтоді селяни зранку й до ве-
чора не переставали дякувати Богу 
за все, що мали, а хутір, який досі 
був Безіменним, став Подячним.

Бувальщина ●

Жив-був 
Калита
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Від Миколая до Різдва ●

Ольга ЛИТВИН,  
заступник директора з 

навчально-виховної роботи 
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Великою радістю для дітей є 
очікування зимових свят. З 
особливим нетерпінням вони 
чекають Святого Миколая. 
Діти вірять, що добрий Ми-
колай не омине їхнього дому 
в чарівну зимову ніч. 

Але хто такий, цей Миколай, 
для наших дітей? Лише добрий ді-
дусь з сивою бородою у красивих 

ризах, який мандрує світом в ніч з 
18 на 19 грудня? Мабуть, усім ці-
каво було б більше дізнатися про 
історію святого та зрозуміти, чому 
саме він роздає дарунки всьому 
світу.

Цього року учні та вчителі на-
шої школи вирішили здійснити 
мандрівку у мальовничий куточок 
покутсько-буковинських гір — се-
ло Пістинь Косівського району та 
відвідати “Маєток Святого Мико-
лая”. Атмосферою дива та казки 
була наповнена наша подорож. 
Діти підготували свої листи та 
малюнки, і з особливим трепе-

том чекали на зустріч із Святим 
Миколаєм.

Незабутні враження залишила 
екскурсія маєтком. Тут ми побачи-
ли, пошту Св. Миколая, його світ-
лицю, покої, кімнату-музей приро-
ди, яка розповідає про тварин і 
рослини мальовничих Карпат. Ді-
ти розповідали вірші, співали пісні 
та отримали пам’ятні подарунки.

Дитяча мрія потрапити в казку 
здійснилась. А дорослим варто 
пам’ятати, що Святий Миколай 
творить чудеса для тих людей, які 
з вірою та молитвою звертаються 
до нього.

Коли збуваються мрії
Школярі Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. у гостях у святого Миколая.

ПРОДАМ
* молоду добру корову з 

третім телям, тільна 5 місяців. 
Тел. (067) 146-92-17.

* картоплю. Тел.  (096) 134-
43-68. 

* квашену капусту. Тел.: 
(068) 246-76-14.

* ВАЗ 2107, 2005 року ви-
пуску, газ-бензин. Тел.: (067) 
924-76-90, (067) 369-26-54.

* пшеницю. Тел. (097) 437-
62-86, (093) 283-86-37. 

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешев-
ше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58, 
066 665-36-06. www.
tractor_c.com ua 

КУПЛЮ 
* сіно. Тел.: (098) 945-21-30.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочистих 

подій (серця, лебеді тощо), ведучі 
на весілля, тамада, народні обря-
ди. Тел. 098 592-71-01. 

* обміняю земельну ділянку у 
Хмельницькому на житло у Терно-
полі.. Тел. (067) 28-54-360.

* пасажирські перевезення в 
Україні, авто МБ Віто на 7 місць. 
Тел.: (067) 728-25-32.

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

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 

заміна стояків, водопроводу, ка-
налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, юві-
лей), тел.: 095-64-03-266, 096-
36-17-373.

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

У гендерному центрі Терно-
пільського міськрайонного 
центру зайнятості відбу-
лось засідання жіночого 
клубу “Гармонія” на тему 
“Стале домогосподарство: 
від особистої енергоефек-
тивності до енергетичної 
незалежності держави”, 
яке у формі тренінгу прове-
ли представники Громадян-
ської мережі ОПОРА.

“Cьогодення вимагає від нас 
раціональності та заощадження. 
З підняттям тарифів на кому-
нальні послуги люди все більше 
цікавляться темою економії 
енергоресурсів, не втрачаючи 
комфорту”, — звернулась до 
присутніх фахівець центру за-
йнятості Інна Лісовська.

Представники ОПОРи Наталія 
Радковська та Олена Зарічна 

ознайомили учасників заходу з 
досвідом та практикою європей-
ських країн, де запроваджено 
обов’язкове сортування сміття, 
вторинне використання ресурсів 
та бережливе ставлення до при-
роди.

“Ми повинні навчитися не 
заощаджувати, а раціонально 
використовувати ті ресурси, 
які нам потрібно. Якщо вими-
кати світло, економити воду, 
купувати прилади економкла-
су, зрештою, замінити старі 
лампочки на енергозберігаючі 
— то одразу зможемо відчути 
різницю по оплаті комунальних 
послуг, — сказада еко-тренер 
Олена Зарічна. — Тому нама-
гайтесь скоротити кількість 
відходів: купуйте мінімум това-
рів в упаковці або обирайте 
товари в таких пакуваннях, які 
можна використовувати багато 

разів. Зміна наших щоденних 
дій, звичок щодо використання 
ресурсів може зробити зна-
чний внесок в енергетичну не-
залежність держави”.

Під час заходу учасники жва-
во обговорювали підняті питан-
ня, ділилися досвідом та наво-
дили власні життєві приклади 
щодо того, як раціонально вико-
ристовувати електроенергію, 
газ, тепло та воду.

На завершення тренінгу при-
сутні отримали постери та лис-
тівки, розроблені за підтримки 
Проекту USAID “Муніципальна 
енергетична реформа в Україні”.

 
За матеріалами відділу 

активної підтримки 
безробітних Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

Уроки успіху ●

Енергетична незалежність: 
несподіваний ракурс

Державна служба з питань 
геодезії, картографії та када-
стру в рамках звіту Кабінету 
Міністрів підбиває проміжні 
підсумки роботи за 2015 рік.

Згідно з програмою діяльності 
Уряду пріоритетними напрямами 
роботи Держгеокадастру на 2015 
рік були визначені боротьба з по-
бутовою корупцією в земельних від-
носинах, у тому числі – за рахунок 
дерегуляції та кадрового переза-
вантаження, підвищення рівня сер-
вісу для громадян шляхом впрова-
дження безконтактних адміністра-
тивних послуг, а також розробка та 
відпрацювання механізмів, що за-
безпечать децентралізацію у сфері 
земельних відносин. 

Голова Держгеокадастру Мак-
сим Мартинюк, який був призначе-
ний на цю посаду в березні 2015 
року, на першому етапі фокусував 
зусилля команди на завершенні 
процесу реорганізації відомства, 
який суттєво відставав від графіку, а 
також оновленні кадрового складу 
керівництва територіальних органів 
земельної служби. «Завершення 
організаційних процедур та форму-
вання нової команди дозволило за-
класти основу для ефективної ро-
боти Держгеокадастру та 
зосередитись на виконанні довго-
строкових  завдань – впровадженні 
механізмів децентралізації функцій 
розпорядження землями сільсько-
господарського призначення, а та-
кож підготовці інфраструктури для 
функціонування ринку землі, які бу-
дуть реалізовуватись уже на почат-
ку наступного року». 

Серед реформ, здійснених зе-
мельною службою, ефект яких став 
очевидним одразу після впрова-
дження, – переведення в електро-
нний формат найбільш популярних 
послуг у земельній сфері, а також 
надання доступу нотаріусам до 
Державного земельного кадастру, 
що дозволило оптимізувати  про-
цедуру здійснення правочинів з зе-
мельними ділянками і підвищило 
комфорт громадян.  

На 2016 рік пріоритетними за-
вданнями Держгеокадастру є деті-
нізація використання земель, що 
перебувають у користуванні дер-
жавних підприємств; запроваджен-

ня механізмів ефективного контро-
лю за використанням земель; впро-
вадження транспарентності при пе-
редачі земель у власність (користу-
вання); демонополізація, скорочен-
ня термінів та здешевлення адміні-
стративних послуг, у тому числі че-
рез електронне урядування; онов-
лення планово-картографічних ма-
теріалів населених пунктів.

10 цифр, що характеризують 
роботу Держгеокадастру.

39 днів загалом тривали відкриті 
кадрові конкурси на заміщення ва-
кантних посад керівників територі-
альних органів Держгеокадастру.

4 електронні  адміністративні по-
слуги впроваджено Держгеокад-
стром з липня 2015 року.

328 060 запитів на відкриття да-
них про власників земельних діля-
нок опрацьовано спеціалістами 
Держгеокадастру.

У 3,5 раза – з 368 до 1319 – 
зросла за 10 місяців 2015 року в 
порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року кількість земельних 
ділянок, права оренди на які були 
продані на відкритих аукціонах.

11 814 витягів про земельну ді-
лянку замовлено в електронній 
формі з застосуванням принципу 
екстериторіальності.

132 нотаріуси підключені до Дер-
жавного земельного кадастру.

6 законопроектів, спрямованих 
на розвиток земельних відносин в 
Україні та впровадження інфра-
структури ринку землі, розроблено 
фахівцями Держгеокадастру та вне-
сено на розгляд Уряду.

До 3 робочих днів замісить 7 
скорочено терміни видачі витягу 
про нормативну грошову оцінку зе-
мель.

4 місяці замість 12-24 триває 
оформлення земельної ділянки у 
власність в рамках експерименту з 
дерегуляції, який проводить Держ-
геокадастр в чотирьох областях. 

13 064 земельні ділянки загаль-
ною площею 7,7 тис. га фактично 
передано у власність учасникам 
АТО; всього надано дозволи на від-
ведення 34 556 земельних ділянок 
загальною площею 32,3 тис. гекта-
рів. 
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Земельна реформа ●

Держгеокадастр: 
нова команда

Управління соціального захисту населення Тернопільської  
районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста з питань оплати, нормування та 
продуктивності праці відділу з питань праці та соціально-трудових від-
носин управління соціального захисту населення Тернопільської район-
ної державної адміністрації.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі доку-
менти:

1. Заяву про участь у конкурсі;
2. Особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;
4. Копію  паспорта громадянина України;
5. Копію ідентифікаційного номеру; 
6. Копію документа про освіту;
7. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-

сового характеру за 2014 рік;
8. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на 

державну службу;
9. Згоду на збір та обробку персональних даних.
Вимоги до учасників конкурсу:
Володіння державною мовою, повна вища економічна освіта, во-

лодіння ПК, стаж роботи не менше 2-х років.
Довідки за телефоном  53-25-99. Документи приймаються впро-

довж місяця з дня опублікування оголошення.
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Вітаємо! ●Ми — українці ●

Казимир ЯРЕМА, 
голова Тернопільського 

районного відділення 
“Просвіти”.

Сонце з високого неба
Хліб нам дає, дає квіти,
Волі шукати нам треба
В ясного сонця “Просвіти”. 

(Василь Щурат, “Гімн 
“Просвіти””).

6 грудня 2015 року в акто-
вому залі Тернопільського 
обласного краєзнавчого 
музею Тернопільським ра-
йонним відділенням Всеу-
країнського товариства 
“Просвіта” проведено уро-
чистості з відзначення 
147-ої річниці з часу ство-
рення “Просвіти”.

Завдяки директору Терно-
пільського обласного краєзнав-
чого музею Степану Костюку, 
який надав приміщення і техніч-
ні засоби для проведення уро-
чистостей, присутні змогли по-
бачити на екрані світлини і 
письмові повідомлення про 
основні етапи становлення Все-
українського товариства “Про-
світа”, Тернопільського облас-
ного та Тернопільського район-
ного відділень, які представили 
ведучі — завідуюча клубом с. 
Красівка Любов Васусь і вчи-
телька Великобірківської школи-
гімназії Марія Замойська.

Товариство “Просвіта” засно-
ване у Львові 8 грудня 1868 ро-
ку. Головою товариства було 
обрано Анатолія Вахнянина. Го-
ловною метою “Просвіти” було 
здійснювати освіту селян та ін-
ших верств українців, боротися 
за збереження і розвиток укра-
їнської мови, культури, обстою-
вати ідентичність українського 
народу і права українців на свою 
державність.

29 червня 1876 року було 
створено Тернопільську філію 
товариства “Просвіта”. Голо-
вою товариства обрали адвока-
та, міського голову Тернополя 
Володимира Лучаківського, се-
кретарем — Олександра Бар-
вінського, уродженця села 
Шляхтинці (недалеко від Тер-
нополя).

Одним із перших осередок 
“Просвіти” у Тернопільському 
районі виник у 1884 році в с. 
Біла, керівником був Авмросій 
Крушельницький — батько Со-
ломії Крушельницької. 22 квітня 
1896 року була відкрита читаль-
ня “Просвіти” в селі Дичків, а в  
1912 році — в селі Прошова. В 
ці роки осередки “Просвіти” ді-
яли в 75% населених пунктів 
Тернопільщини, читальні були 
відкриті в тих селах, де біль-
шість населення були українці, 
— Настасів, Острів, Мишковичі, 
Велика Березовиця, Великі Гаї 
та інших.

Московські окупанти і царі у 
1914 році, більшовицькі окупан-
ти у 1939-1944 роках здійсню-
вали погроми товариств “Про-
світи”, знищували читальні, бі-
бліотеки, крамниці, арештову-
вали і відправляли на заслання 
активістів “Просвіти”, греко-
католицьких священиків. Заги-
нули в концтаборах Воркути го-
лови “Просвіти”: із села Прошо-
ва — Павло Гарник, із села Йо-
сипівка — Богдан Ярема та ба-
гато інших. У 1944 році товари-
ство “Просвіта” було забороне-
не більшовиками і не діяло в 
Україні 45 років.

Переслідувала просвітян 
польська окупаційна влада і осо-
бливо жорстоко розправилась із 
просвітянами під час пацифікації 
— акції втихомирення україн-
ського народу в 1930 році. 

“Просвіта” виконала свою іс-
торичну місію. Завдяки її діяль-
ності збереглась українська на-
ція. За роки своєї діяльності 
“Просвіта” виховала сотні тисяч 
патріотів, героїв, які боролися і 
віддавали життя за незалеж-
ність України в рядах січового 
стрілецтва, УГА, армії УНР, в ря-
дах ОУН-УПА.

У час піднесення національно-
визвольного руху в Україні у 
1989-1991 роках в боротьбі за 
незалежність України відроди-
лась і “Просвіта”, яка спочатку 
носила назву “Товариство укра-
їнської мови ім. Тараса Шев-
ченка”. В листопаді 1988 року 
було утворене обласне  Товари-
ство української мови, яке з 10 
жовтня 1991 року було пере-
йменоване на товариство “Про-
світа” ім. Тараса Шевченка. 
Першим його головою був про-
фесор Роман Гром’як, згодом, з 
1992 року по 2004 — Богдан Го-
ловин, а з 2004 року і до цього 
часу Петро Шимків.

Тоді ж утворилися Товари-
ства української мови і в Терно-
пільському районі, в селах Ве-
ликі Гаї, Острів, Біла, Мишкови-
чі, смт Великі Бірки, Прошова, 
де головами були Тарас Ваври-
нів, автор цих рядків, Степан 
Проць, Богдан Венгер, Василь 
Дячун, Зеновій Гарник, які та-
кож зазнали утисків від тодіш-
ньої влади. Поступово осередки 
“Просвіти” утворились у майже 
всіх селах Тернопільського ра-
йону. Спочатку обов’язки голо-
ви Тернопільського районного 
відділення “Просвіти” виконував 
Тарас Вавринів, згодом Дарія 
Миколенко (впродовж 1992-
1997 рр.),  Мирон Сагайдак у 
1997-2004 рр., потім — Іриней 
Васильків.

За роки незалежності України 
просвітяни Тернопільського ра-
йону разом з громадами сіл зро-
били значний вклад у розбудову 
Української держави, відновлен-
ня історичної пам’яті.  Просвітя-

ни брали активну участь в 
національно-визвольних змаган-
нях у 1989-1991 рр., в усіх акціях 
боротьби — за “Українську Укра-
їну”, “Україна без Кучми”, у По-
маранчевій революції, Революції 
Гідності, відзначають пам’ятні 
дати українського календаря. 
Хвилиною мовчання присутні 
вшанували пам’ять першопро-
хідців “Просвіти” — Романа 
Гром’яка, Василя Подуфалого, 
Героїв Небесної Сотні та заги-
блих українських воїнів у зоні 
АТО.

Свято прикрасили піснями, 
музикою і художнім словом юні 
просвітяни Тернопільського ра-
йону і дорослі виконавці.  За-
чарували співом і музикою при-
сутніх юні бандуристи зразко-
вого ансамблю “Дивоструни” 
Острівської музичної школи під 
керівництвом Л. Атаманчук, які 
виконали пісні на слова Тараса 
Шевченка і Лесі Українки. Шко-
лярі ЗОШ I-III ст. с. Острів Свя-
тослав Кожушко, Дмитро Дідук, 
Євген Комуш, Назар Коляса під 
керівництвом вчительки Н.В. 
Кошильовської майстерно ви-
конали пісню “Незабудки” на 
слова поета-патріота Василя 
Ярмуша, якому в 2015 році ви-
повнилося б 75 років. Учні Бог-
дан Антимиш і Богдан Костри-
ба цієї ж школи виконали пісні 
на слова Василя Ярмуша 
“Острів’яночна”, “Тернопільчан-
ка”, а всі хлопчики разом вико-
нали “Пісню про Острів”, яку 
підхопив весь зал. Щирими 
оплесками присутні подякували 
юному виконавцю гри на клар-
неті Любомиру Яремі за вико-

нання пісні “Лисичка”. 
З увагою присутні слухали 

авторську поезію Лесі Любар-
ської “Небесна Сотня”, Люби 
Васусь — “Лист матері до сина 
на війну”, “Пробудіться, люди!”, 
Валерія Залізного “Трагедія на-
ції” і повчальної гуморески “Про 
Гриця й мову”.  Авторську пісню 
“Молитва за Україну” майстер-
но виконала просвітянка із села 
Смиківці Є. Думанська. Юний 
просвітянин із с. Довжанка Мак-
сим Безпалько виконав пісню 
“Мамина молитва”, а Діана Ху-
добець із села Біла прочитала 
вірш “Бог все бачить”. Завідую-
ча клубом с. Довжанка Галина 
Михайлишин прочитала вірш 
“Заповіт Ярослава Мудрого”.

Значний внесок у підготовку і 
проведення цього заходу зро-
били активісти районної “Про-
світи” Марія Романюк, Василь 
Івасечко та Оксана Трегуб.

Другу і завершальну частини 
свята на честь “Просвіти” при-
красив хор ім. І. Кобилянського, 
який є колективним членом то-
вариства “Просвіта” і під керів-
ництвом художнього керівника 
Михайла М’якуша пропагує 

українську пісню і дарує жите-
лям Тернополя і області пре-
красні, з надзвичайно високою 
майстерністю виконання, чарів-
ні народні мелодії, виконання 
яких, як справжній майстер ху-
дожнього слова, оголошувала 
ведуча хору Галина Шот. Учас-
ники хору виконали високопа-
тріотичні пісні “Галичанка” (сло-
ва і музика Івана Кобилянсько-
го), “Мати, рідна мати” (музика 
О. Стадник), присвячену україн-
ським воїнам, які боронять 
Україну в зоні АТО, “Нас війна 
не там зустріла” — у виконанні 
чоловічої групи хору. Парадува-
ли пісні “Тече річка”,  “Чорним 
очкам пора спати”…

В кінці дійства голова “Про-
світи” Тернопільського району 
— автор цих рядків — щиро по-
дякував організаторам та учас-
никам свята, обдарував юних 
просвітян цукерками, а дорос-
лих квітами, побажав здоров’я і 
плідної праці.

Зараз, коли нависла смер-
тельна загроза — бути чи не бу-
ти нашій державі —  “Просвіті” 
треба посилити роботу у справі 
виховання в українців національ-
ної свідомості, гордості за те, 
що ми — українці, сприяти 
об’єднанню української нації.

Ми, українці, обов’язкова пе-
реможемо московсько-
бандитських окупантів, бо ми 
народ Героїв. Пророк україн-
ської нації Тарас Шевченко нам 
заповів: “Борітеся — поборете, 
вам Бог помагає! За вас правда, 
за вас слава і воля святая!”. 

Слава Україні! Героям слава!

Сонце, що дає нам волю

Голова Тернопільського районного відділення Всеукраїнського товариства “Просвіта”  
Казимир Ярема вручає подарунки юним учасникам  

зразкового дитячого ансамблю бандуристів “Дивоструни” Острівської музичної школи.

Ведучі — завідуюча клубом с. Красівка Любов Васусь (справа) 
та вчителька Великобірківської школи-гімназії Марія Замойська.

Колектив Наста-
сівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вітає з 
днем народження 
вчителя початко-
вих класів Надію 
Іванівну ПИНДУС і 
вчителя німецької мо-
ви Михайла Манолійо-
вича ТИМЧУКА.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить повсякчас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує ще довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З Днем 
ангела та 
днем наро-
дження віта-
ємо дирек-
тора Острів-
ської музич-
ної школи, 
заслуженого 
працівника 
к у л ь т у р и 
України, го-
лову постій-
ної депутатської комісії з питань 
української національної освіти, 
культури, духовності і засобів ма-
сової інформації Тернопільської 
районної ради Степана Дмитро-
вича БОРОДАЯ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе. 

З повагою — редакція газети 
“Подільське слово” і 

радіокомпанія “Джерело”.

Вітаємо з днем народження жи-
тельку с. Лозова Тернопільського 
району Наталію Іванівну  
КАПЕЦЬ.

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 любов’ю — чоловік Андрій, 
син Тарас.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів вітає з 50-річчям учителя 
початкових класів Марію Володи-
мирівну ЮРІЙЧИН.

З днем народження щиро вітаємо,

Щасливої долі й здоров’я бажаємо,

Кар’єрного росту і процвітання,

І щоб збувалися всі бажання!

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження завідуючого ви-
робничим відділком Віталія Воло-
димировича РОСОВСЬКОГО, 
тракториста Родіона Станіславо-
вича ЛЕВИЦЬКОГО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Педагогічний колектив НВК “Ве-
ликобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. С. Балея” вітає з днем наро-
дження вчителя фізичної культури 
Сергія Ігоровича КАСІЯНА.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом 

шлях життя рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки!

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження заступника ди-
ректора з навчальної роботи, вчи-
теля біології та основ здоров’я 
Марію Йосипівну ГЕВКО, вчителя 
музичного мистецтва та художньої 
культури Михайла Івановича  
ЗЕЛЕНОГО.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.
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Від Миколая до Різдва ●

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №50 

від 18 грудня 2015 року.

Жінка — чоловікові:
— Уявляю, які страшні підозри вини-

кли в твоїй голові, коли я зникла на два 
дні.

— Так. Я одразу подумав, що ти по-
вернешся.

Рабам давали їжі й одягу стільки, щоб 
їм вистачило не померти з голоду і вони 
змогли продовжити працювати. Нічого 
істотно в принципах формування зарп-
лати з тих пір не змінилося.

— Ох і гарна ж була футбольна коман-
да в нашому місті! Чому зараз про неї 
нічого не чути?

— Розпалася.
— Гравці постаріли чи їх забрали в ін-

ші міста?
— Та ні. Просто вкрали м’яча. 

— Запишіть мене на рентген шлунка, 
але тільки не на п’ятницю. 

— Чому?
— У мене бенкет.

Чоловіки стверджують, що жінка має 
бути струнка, мов лань, забуваючи, що 
середня вага лані 100 кілограм.

Немолода жінка зробила молодіжну 
стрижку і питає чоловіка:

— Любий, правда, я тепер не схожа на 
стару?

— Так, ти тепер схожа на старого.

— Корупція — як поїзд: зупинити її мо-
же тільки машиніст, який веде ешелон.

— Або партизани пустять його під 
укіс…

Жанна БАСЮК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів. 

І дорослі, і малі — всі чекають 
приходу святого Миколая. До 
цього дня потрібно гарно під-
готуватися: пригадати хороші 
і погані справи, вчинки; виба-
читися перед тими, кого 
скривдили; поміркувати, хто з 
людей потребує співчуття і 
підтримки, та як ми можемо 
допомогти. Свої побажання, 
мрії, прохання для себе та 
близьких діти та дорослі ви-
словлюють у листах до свято-
го. Хоча він знає про всі наші 
вчинки і побажання, проте ду-
же любить читати листи та 
розглядати малюнки. Крім ма-
теріальних подарунків у Мико-
лая можна просити про інші 
важливі речі: здоров’я для 
рідних і близьких, добробуту 
у державі та кожній сім’ї, миру та 
спокою на планеті.

Малюки Малоходачківського дошкільно-
го закладу “Сонечко” теж із нетерпінням 
чекали Дня святого Миколая. До цього 
свята вихователі, батьки та діти готувалися 
заздалегідь. Вихователі дитячого садка 
розробили сценарії святкових ранків для 
молодшої та старшої груп  “Миколаю, при-
йди до нас!”

 Музичний керівник Ірина Кузюк, ви-
хователі Галина Будій та Любов Киналь 
навчили дітей таночків, пісень, віршів, 
сценок. На святкових ранках дітки пере-
втілювалися в казкових персонажів: 
хитру лисичку, вовчика-братика, 
білочку, зайчиків, зірочок, ангеликів. Ді-
ти разом зі святим Миколаєм водили 
хороводи: “Їде, їде святий Миколай”. Та 
яке ж свято Миколая без подарунків? 
Діти добре знають, що святий Миколай 
про них пам’ятає. Вже кілька років по-

спіль помічником святого Миколая для 
діток Малоходачківського ДНЗ “Соне-
чко” є керівники ПП “Агрон”  Наталя та 
Юрій Березовські. Завідуюча дитячим 
дошкільним закладом Оксана Андріївна 
Пучко, діти та батьки вдячні їм за чудові  
щорічні миколаївські подарунки, зичать 
добробуту та процвітання.

Пані Наталіє та пане Юрію! Бажаємо Вам 
здоров’я, радості, любові! Нехай Вас Бог 
оберігає, а святий Миколай принесе щедрі 
дари!

Миколаївські дарунки

Так у Малоходачківському дитячому садку “Сонечко” зустрічали Миколая.
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Вітаємо! ●

Шкільний меридіан ●

Україна зараз переживає важ-
кі часи. Багато наших чолові-
ків відстоюють єдність країни 
на Сході нашої держави. 

Серед численних батальйонів, 
які дислокуються на небезпечній 

території, і наші земляки. Це ба-
тальйони “Збруч” та “Тернопіль”. 
Іде зима. Важкий період як в пла-
ні харчування, так і в погодних 
умовах. Оскільки 5 грудня увесь 
світ відзначає Всесвітній день во-
лонтера, учні Петриківської ЗОШ 

І-ІІ ступенів приєднались до по-
чесної місії села у зборі допомоги 
для наших воїнів-земляків. На 
думку школярів, теплий одяг, за-
соби гігієни, продукти харчуван-
ня, в тому числі консервація, ста-
нуть частиною такої необхідної 

для них допомоги. Окрім цього, 
для підтримки бойового духу та 
вісточки з рідного краю, учні вия-
вили бажання і намалювали ма-
люнки, де побажали бійцям 
здоров’я, терпіння, удачі і якнай-
швидшого повернення додому.

Петриківські школярі — воїнам АТО
Петриківські школярі зібрали продукти для воїнів АТО та намалювали малюнки.

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото з архіву родини  
Арсена Чудика.

Вони стояли на найвищій 
сходинці п’єдесталу поша-
ни у Збаражі, Зборові, Ко-
зовій, Великих Гаях Терно-
пільського та Скалаті Під-
волочиського району. 
П’ять років поспіль (2011-
2015) родина депутата 
Тернопільської районної 
ради Арсена Чудика пере-
магає на Тернопільських 
обласних сільських спор-
тивних іграх, здобуваючи 
звання “Краща спортивна 
сім’я”. Голова родини — 
Арсен Ігорович, дружина 
Ірина Василівна, дочка 
Мальвіна та син Арсен, 
який поки що участі у зма-
ганнях не бере, але зі 
спортом дружить мало не 
з пелюшок. 

Коли людина чи вся її родина 
у чомусь успішні, завжди кор-
тить довідатись рецепт цього 
успіху. “А рецепт ніби й простий, 
— розповідає депутат Тернопіль-
ської районної ради від Ради-
кальної партії Олега Ляшка Ар-
сен Чудик, — це щоденна праця 
над собою”. Окрім  наполегли-
вих тренувань, незалежно від 
пори року, сім’я бере  участь у 
турпоходах, сплавах. Вони — ак-
тивні члени туристично-
спортивного клубу “Вершина”, а 
там, жартує  Арсен Ігорович, хоч 
би і не хотів жити активно, то 
змусять. Сам Арсен Чудик най-
більше полюбляє футбол. Доне-
чка Мальвіна — переможець 
міських змагань з плавання, нині 
більше уваги приділяє волейбо-
лу,  легкій атлетиці, аеробіці. 
Восьмирічний син Арсен займа-
ється плаванням та боксом. 
Окрім того, діти — відмінники у 
навчанні та відвідують музичну 
школу, бо не уявляють свого 

життя без прекрасного.
Коли Арсен Чудик-старший 

розповідає про дружину Ірину, 
то переходить на афоризми: “Я 
стіна — жінка опора”, “Якщо я 
сила, то Іра — дух”, “Якщо я за-
палюю вогнище,  дружина на-
дійно підтримує його”. Арсена 
Ігоровича як чоловіка ніколи не 
принижувало те, що його  сім’я 
матріархальна. “Нині з різних 
причин у 90% українських ро-
дин — матріархат. Читаючи іс-
торію нашої держави, приходи-
мо до висновку, що так було 
завжди, — розмірковує Арсен 
Ігорович, — матріархат не озна-
чає главенство жінки. Їй відво-
диться особливий статус. Вона 

— берегиня роду, турбується 
про родину в той час, коли чо-
ловік працює, а нині, на жаль, 
воює. Хороша жінка ніколи не 
буде керувати чоловіком, не за-
хоче бути першою. Вона завжди 
потрібна, любляча та ніжна.  
Мені пощастило, що Ірина у ме-
не саме така”.

Якщо відійти від лірики та по-
вернутися до спорту, то треба 
дійсно віддати належне жінці в 
сімействі Чудиків. Адже, не на-
рікаючи на інших представниць 
прекрасної статі, варто зауважи-
ти, що більшість наших жінок 
спорт не дуже полюбляє, не 
розділяє пристрасть (а треба) 
чоловіка до футболу, шахів, бі-

льярду. Вони вважають, що їхній 
час і так забирає власне робота, 
а ще кухня, город, прибирання, 
прання і таке інше. А Ірина Чудик 
— жінка-ініціатор, помічник та 
однодумець свого чоловіка, яка 
встигає і вдома, і в спорті. 

Загалом, приємно спостері-
гати, як на районних чи облас-
них сільських спортивних іграх 
ця сім’я показує найкращі ре-
зультати в бігу та естафеті,  а 
потім в особистих змаганнях 
Арсен Ігрович штовхає гирю, 
Мальвіна вправно кидає м’яча у 
ціль, мама Ірина набирає най-
більше очок у дартсі, а в ре-
зультаті — всі отримують заслу-
жену перемогу.    

Цікаві зустрічі ●

Сім’я Арсена Чудика — найкраща 
спортивна сім’я Тернопільщини

Арсен та Ірина Чудики з дітьми Мальвіною та Арсенчиком.

Педагогічний 
колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 
днем народжен-
ня вчителів  
п е н с і о н е р і в  
Зеновію Воло-
димирівну СЛОБОДЯН та  
Емілію Миколаївну КАЛАВУР.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження класовода  
Надію Ярославівну БРИКАЙЛО, 
практичного психолога Галину  
Зеновіївну БИЧКОВСЬКУ.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Тетяну Кос-
тянтинівну ПЕЛЕХАТУ, лаборанта 
і технічного працівника Надію 
Ярославівну СЛОБОДЯН, бібліо-
текара школи Стефанію Володи-
мирівну ПЕТРИШИН.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
заступника директора з навчальної 
частини Василя Івановича  
ФАНДАЛЮКА.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Колектив CПП «Мричко» щиро 
вітає з днем народження с/г робіт-
ника Василя Мироновича  
САВКУ, тракториста Степана  
Володимировича ХОДАНЯ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості з’являються сльози, 

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа! 

Вітаємо з днем народження 
акушера-гінеколога ТРТМО Ірину 
Юріївну КРАВЕЦЬ, отоларинголо-
га Юлію Михайлівну ВОНІТОВУ, 
анестезіологів Олега Богдановича 
ГОЛОЮХУ, Арсена Теодоровича 
ПАСТЕРНАКА, завідуючого відді-
ленням профілактики Георгія Іллі-
ча СЕРДЮКА, хірурга Гражину 
Євгенівну МАРЦЕНЮК, стомато-
лога Нелю Іванівну МАКСИМЧУК, 
ортопедів-травматологів Василя 
Олександровича КУХАРА, Олек-
сандра Вікторовича СТЕЛЬМА-
ХА, лікарів-лаборантів Марію Во-
лодимирівну МЕЛЬНИК, Наталію 
Петрівну ВАСИЛЮК, медсестер 
Ганну Богданівну ЦАРЕГОРОД-
ЦЕВУ, Галину Миколаївну ЛЕМЕ-
ЩАК, Марію Станіславівну ПАС-
ЛАВСЬКУ, Оксану Ігорівну ЛУЦІВ, 
молодших медсестер Надію Бог-
данівну МНЮХ, Ганну Йосипівну 
ДЗЮБАНОВСЬКУ, Ярославу Йо-
сипівну СЕМЕНИНУ, Надію Вікто-
рівну СТАРКО, лаборанта Марію 
Василівну ЧАБАН, економіста 
ТРТМО Ірину Миронівну РОМА-
НЮК, кухаря Любов Миколаївну 
ЛИСОБЕЙ, молодшу медсестру 
Баворівської СДЛ Ольгу Юріївну 
ЛЕВКОВИЧ, молодшу медсестру 
ФП с. Красівка Ганну Богданівну 
РОМАНІВ, медсестру Баворів-
ської СДЛ Марію Степанівну 
НОВОСАД, фельдшера Ступків-
ської АЗПСМ Христину Петрівну 
СЕМЧУК.  

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм. 

Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 

Краси і наснаги, здоров’я без ліку, 

І довгого-довгого, щедрого віку.

З повагою — колектив ТРТМО.


