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На Тернопільщині 
відкрили нову 

школу
Через складні погодні умови 

“Борт №1” не зміг приземлити-
ся на летовищі у Тернополі, то-
му довелося летіти в Івано-
Франківську область, а звідти 
екіпаж вирушив на авто в Тер-
нопільську область, що стало 
причиною двогодинного запіз-

нення згідно з планом візиту 
Петра Порошенка. 

Пункт призначення №1 – 
урочистості з нагоди відкриття 
нової школи у с. Соколів Тере-
бовлянського району, яку роз-
почали будувати ще у перший 
рік незалежності України, але 
основні роботи провели торік, 
вклавши 5 млн. 10,3 тис. грн. із 
Державного фонду регіональ-
ного розвитку та 556,7 тис. грн. 

– з місцевого бюджету. 20 січ-
ня ц. р. тут розпочнуть навчан-
ня 104 учні. Того дня Петро По-
рошенко подарував колективу 
Соколівської ЗОШ І-ІІ ст. об-
ладнання для комп’ютерного 
класу. У двоповерховій школі 
також є звичайні навчальні кім-
нати, спеціалізовані класи із 
лабораторіями для уроків хімії 
та фізики, сучасний спортзал, 
простора шкільна бібліотека. 

Інвестиції — 
найкраща реклама 

інвестиційного 
клімату України
У рамках робочої поїздки на 

Тернопільщину Петро Поро-
шенко побував у Тернопіль-

ському районі – відвідав під-
приємство ТОВ “СЕ Борднетце-
Україна”, яке розташоване на 
території Байковецької сіль-
ської ради. Тут Президент огля-
нув потужності виробництва, 
мав розмову з керівником під-
приємства Екхартом Бістра-
мом. 

— Ваше підприємство дуже 
символічне, — сказав, звертаю-
чись до колективу ТОВ “СЕ 
Борднетце-Україна”, Петро По-
рошенко, — адже нарешті Укра-
їна отримала безперешкодний 
доступ на ринки країн ЄС —  
1 січня в повному обсязі всту-
пила в дію всеохоплююча зона 
вільної торгівлі. 

Продовження на 2 стор.

Президент України Петро Порошенко виступає перед колективом ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”, 11 січня 2016 р.,  
с. Байківці Тернопільського району. Під час візиту на підприємство Президента супроводжували (на фото):  

голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської райдержадміністрації  
Олександр Похилий, народний депутат України Олег Барна, директор ТОВ “СЕ Борднетце-Україна” Екхарт Бістрам. 

Ірина ЮРКО. 
Фото Володимира  ЯВНИЧА.

У 
перший день цього тижня, 11 січня, з робочим візитом 
Тернопільщину відвідав Президент України Петро 
Порошенко. З Главою держави прибули головнокоман-
дувач Збройних сил України Віктор Муженко та міністр 

оборони Степан Полторак. 

Відтепер читачі газети  
“Подільське слово” можуть 
оформити передплату нашого 
видання в електронній версії.

Для цього необхідно надісла-
ти на електронну адресу редак-
ції: podilske_slovo@ukr.net ін-

формацію про себе (прізвище, 
ім’я, по батькові або назва орга-
нізації чи підприємства, контак-
тний телефон,  вказати електро-
нну адресу для направлення ра-
хунку на оплату вартості перед-
плати електронної версії газети). 
За допомогою мобільного теле-

фону,  комп’ютера чи планшета 
читайте газету в будь-який зруч-
ний для Вас час і в будь-якому 
місці.

Ціна на електронну версію га-
зети “Подільське слово” на 2016 
рік для населення — 61,70 грн., 
для організацій — 73,70 грн.

Передплачуйте газету  
“Подільське слово” в електронній версії

У цьогорічному 
районному 

конкурсі-огляді 
вертепів “Нова 

радість стала-2016” 
були представлені 

20 колективів.

“Світильник істини” 
— урочиста 

академія з нагоди 
150-ої річниці з дня 

народження 
митрополита Андрея 

Шептицького  
у Козівці.

Голова 
Тернопільської 
районної ради  

Андрій Галайко: 
“Мистецькі колективи 

Тернопільського 
району є справжніми 
носіями духовності  

і національної 
самобутності”.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Зараз важливо створити спри-
ятливі умови для роботи інвесто-
рів, адже інвестиції — найкраща 
реклама інвестиційного клімату 
України. Важливо, що бізнес вже 
дерегулювано. Позитивні рішення 
прийнято у сфері податкового за-
конодавства — спрощено адміні-
стрування податку на додану вар-
тість, який перестав бути джере-
лом корупції. Тим, хто працює на 
ринки країн ЄС, ПДВ буде відшко-
довано автоматично. 

— Петро Порошенко вже другий 
раз відвідав Тернопільщину як Пре-
зидент України, — зазначив голова 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Олександр Похилий, який того 
дня був у складі супроводу Прези-
дента. — Цього разу Президент 
побував на найбільшому підприєм-
стві Тернопільського району —  
ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”. Це 
дуже важливий жест для налаго-
дження співпраці з іноземним ін-
вестором та створення позитивно-
го інвестиційного клімату в Терно-
пільському районі. За минулий рік 
нашою командою на Тернопільщи-
ні виконано великий об’єм роботи, 
освоєно кошти з Державного фон-
ду регіонального розвитку на більш 
як 40 об’єктах. Значну кількість 
об’єктів буде профінансовано з 
Державного фонду регіонального 
розвитку у 2016 році.

З початку 2016 року ТОВ “СЕ 
Борднетце-Україна” працює над 
відкриттям нового невідокремле-
ного виробничого підрозділу в 
Чорткові. Очікується, що на вироб-
ничій площі 20 тис. кв. метрів буде 
працевлаштовано 2000 осіб. 

2016-ий — рік 
Повітряних сил 

України
Надвечір 11 січня Петро Поро-

шенко зустрівся і з колективом 44-
ої окремої артилерійської бригади 
в Тернополі. Це була перша зустріч 

Президента із військовослужбов-
цями цьогоріч. 

— 2016 рік мною оголошено ро-
ком Повітряних сил, — зазначив 
Петро Олексійович. — У контексті 
цього передбачено провести ре-
організацію та підвищити ефектив-
ність Повітряних сил України. На-
самперед, це стосується протипо-
вітряної оборони. Необхідно не 
лише відновити озброєння та тех-
ніку, але і навчити людей користу-
ватися високотехнологічним об-
ладнанням, бути готовими до його 
застосування. Вже у січні ц. р. у 
межах ухваленого бюджету запла-
новано удвічі підвищити грошове 
забезпеченням військовослужбов-
ців військової служби за контрак-
том. З державного бюджету Мініс-
терству оборони України виділено 
57 млрд. грн. — це мінімально не-
обхідна потреба армії, але це мак-
симум, який може витримати укра-
їнська економіка.

Того дня десять військових 44-
ої окремої артилерійської бригади 
з рук Президента отримали дер-
жавні нагороди “За військову 
службу України”, орден “За муж-
ність” ІІІ ступеня та орден Богдана 
Хмельницього ІІІ ступеня. Чотири 
сім’ї військових отримали ключі 
від квартир за місцем проживан-
ня, які Петро Порошенко вручив 
сестрі загиблого бійця полку осо-
бливого призначення “Азов” Пав-
ла Баса Кароліні, дружині заги-
блого військовика 6-го окремого 
мотопіхотного батальйону 128-ї 
гірсько-піхотної бригади Юрія На-
ливайчука Наталії, дружині заги-
блого військового Романа Мусія 
Галині, пораненому під Дебальце-
вим Олександру Сеньовському. 
Червоні троянди Президент по-
клав до підніжжя пам’ятника-стели 
загиблим воїнам-артилеристам, 
що на території військової частини 
в Тернополі.

Візит Президента

Президент України Петро Порошенко 
під час відкриття нової школи у  

с. Соколів Теребовлянського району, 
11 січня 2016 року.

Петро Порошенко вручає ключі від квартири сім’ї Олександра 
Сеньовського, який отримав важке поранення під Дебальцевим.

Наказ  
військового комісара Тернопільського 

об’єднаного міського військового комісаріату  
від 24.12.2015 р.

Про приписку громадян України чоловічої статі 1999 року 
народження до призовної дільниці Тернопільського об’єднаного 

міського військового комісаріату
1. На підставі Закону України “Про військовий обов`язок і військову 

службу “ з 4 січня по 31 березня 2016 року оголошується приписка до 
призовної дільниці Тернопільського об’єднаного міського військового 
комісаріату громадян України чоловічої статі 1999 року народження.

2. Медичне обстеження громадян чоловічої статі 1999 року наро-
дження провести з 4.01.2016 року до 31.03.2016 року.

3. Явці для приписки підлягають усі громадяни чоловічої статі, що 
народилися з 1 січня по 31 грудня 1999 року включно, які постійно або 
тимчасово проживають на території м. Тернополя та Тернопільського 
району, а також юнаки старшого призовного віку, які не були приписа-
ні раніше.

4. Усі громадяни чоловічої статі, яким належить з’явитися для при-
писки до призовної дільниці, зобов`язані прибути на приписку за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5 у визначений для них час, маю-
чи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не 
отримали  повістку, зобов`язані прибути за зазначеною адресою 
23 січня 2016 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.

5. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову 
службу “ керівники підприємств, установ, організацій та навчальних за-
кладів зобов’язані звільнити громадян, яким необхідно прибути для 
приписки до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження 
приписки і забезпечити їх своєчасну явку до військового комісаріату.

6. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.
7. Наказ довести до осіб, що їх стосується. 

Військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського 
військового комісаріату підполковник С. П. ГАВРИЛЮК.

Різдвяне привітання мешканцям 
Великого Глибочка

Дорогі односельчани, шановні педагоги! 
Сердечно вітаю Вас з нагоди світлих днів — Різд-
вяних свят. Щиро зичу міцного здоров’я, щастя, 
добра, мирного неба над Україною. Нехай 2016 
рік виправдає наші надії і сподівання, принесе 
спокій і достаток. У ці святкові дні побажаймо 
один одному віри в свої сили. Від душі зичу кож-
ній родині благополуччя, хай Божа благодать за-
вжди буде з Вами та Вашими рідними.

З повагою — Надія ТИЩУК,  
директор Великоглибочецької  

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька.

Ігровицька сільська рада веде пошук спадкоємців земельної 
ділянки Перкія Мирослава Петровича, власник якої помер на тери-
торії Ігровицької сільської ради, Тернопільського району Тернопіль-
ської області. У разі не виявлення спадкоємців сільська рада цю 
земельну ділянку передасть у тимчасове утримання до появи спад-
коємців цієї земельної ділянки у порядку, передбаченому ст. 1285 
Цивільного кодексу України. У разі виявлення спадкоємцям слід 
звернутися до Ігровицької сільської ради, або за номерами теле-
фону: 29-27-45, 29-27-46.

Суб’єктам господарювання, що використовують земельну ділян-
ку на території сільської ради відповідно до чинних договорів орен-
ди землі прохання звернутись у сільську раду із відповідним клопо-
танням щодо оформлення договору на управління спадщиною у 
разі використання земельної ділянки громадянина, який помер, а їх 
спадкоємці не оформили право власності на себе та не уклали  
відповідних договорів оренди.

Ігровицький сільський голова Г. Б. ГОЛИК.

Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кор-
дуби, 63) проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності на проведен-
ня експертної оцінки земельної ділянки площею 0.2500 га — землі жит-
лової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування буді-
вель торгівлі(реконструкції тваринницького приміщення під ткацьку май-
стерню, приміщення та СТО) в межах населеного пункту. Документи 
приймають в приміщені сільської ради. Довідки за тел.: 29-17-75.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Колектив Стегниківської сільської ради висловлює глибоке 
співчуття директору ТОВ “Україна” Василю Васильовичу Уличу з 
приводу непоправної втрати — смерті дружини Лесі Михайлівни. 
Щиро співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять.

Виконком Буцнівської сільської ради висловлює щире співчуття 
директору ТОВ “Україна” Василю Васильовичу Уличу з приводу тяж-
кої і непоправної втрати — смерті дружини Лесі Михайлівни. 

Колектив Тернопільської райдержадміністрації висловлює щире 
співчуття головному спеціалісту відділу юридичної і кадрової роботи 
апарату Тернопільської РДА Олені Володимирівні Кравець з приво-
ду важкої і непоправної втрати — смерті її матері Валентини  
Петрівни Ватралик. 

Педагогічний колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів вислов-
лює щире співчуття вчителю інформатики Галині Іванівні Івасюк з 
приводу важкої і непоправної втрати — смерті її матері.

Під час зустрічі Президента України з особовим складом 44-ої окремої артилерійської бригади  
в Тернополі голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради  

Віктор Овчарук, Тернопільський міський голова Сергій Надал з військовими.

Наша 
сторінка

www.facebook.com/ 
PodilskeSlovo
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Колегія ● Це важливо ●

Під час засідання колегії 
Тернопільської райдержад-
міністрації, яку напередодні 
нового року провів голова 
РДА Олександр Похилий, 
представлено новий склад 
колегії. В склад колегії уві-
йшли: голова райдержадмі-
ністрації Олександр Похи-
лий, перший заступник го-
лови РДА Володимир Ося-
дач, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Га-
лайко, заступник голови 
райдержадміністрації Ан-
дрій Колісник, начальник 
фінансового управління РДА 
Світлана Марчук, начальник 
Тернопільської ОДПІ Петро 
Якимчук, сільський голова 
Байковецької об’єднаної 
громади Анатолій Кулик, 
сільський голова Великога-
ївської об’єднаної громади 
Олег Кохман, начальник 
Тернопільського РВ поліції 
Петро Гукалюк, голова гро-
мадської ради при Терно-
пільській райдержадміні-
страції Володимир Петрик.

З питання про проект бюдже-
ту району на 2016 рік доповідала 
начальник фінансового управлін-
ня Тернопільської райдержадмі-
ністрації Світлана Марчук. Світ-
лана Миколаївна представила на 
розгляд учасників колегії проект 
бюджету Тернопільського району 
на 2016 рік, проаналізувала осно-
вні аспекти дохідної і видаткової 
частин, зупинилася на особли-
востях фінансування у 2016 році 
основних галузей – освітньої, 
медичної, соціальної сфери, га-
лузі культури.

Відповідно до ст. 76. та 77 
Бюджетного кодексу України, 
статті 18 Закону України “Про 
місцеві державні адміністрації”, 
колегією схвалено проект район-
ного бюджету на 2016 рік та пе-
редано в установленому порядку 
на розгляд сесії районної ради. 

Заступник головного лікаря 

ТРТМО Ігор Войтович інформував 
про виконання районної програми 
боротьби з онкологічними захво-
рюваннями на період до 2016 ро-
ку. Про актуальність питання свід-
чить те, що за останні 10 років в 
Україні відбувається стійке зрос-
тання онкологічної захворюванос-
ті: у 2011-2012 роках кількість он-
кохворих складала в нашій держа-
ві понад 1 мнл. осіб, у 2014 р. цей 
показник дещо нижчий через не-
врахування окупованих територій. 
За 11 місяців 2015 р. на диспан-
серний облік в Тернопільському 
районі взято 197 онкохворих, що 
більше, в порівнянні з 2014 роком, 
на 59 випадків. “У 2015 році бю-
джетом на виконання програми 
виділено 258176 грн., що більш як 
на 60 тис. грн. перевищує показ-
ник фінансування у 2014 р. Збіль-

шення пов’язане з різким здорож-
чанням наркотичних анальгетиків”, 
— зазначив Ігор Войтович.

Завідувач сектору опіки, піклу-
вання та соціально-правового за-
хисту служби у справах дітей Тер-
нопільської районної держадміні-
страції Марія Герасимів інформу-
вала про виконання районної 
програми подолання дитячої без-
доглядності та безпритульності 
на 2012-2015 роки. “На обліку в 
службі у справах дітей райдер-
жадміністрації перебуває 54 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування: 38 дітей 
перебувають під опікою і піклу-
вання, 13 дітей — у прийомних 
сім’ях та дитячому будинку сімей-
ного типу, — зазначила Марія Ге-
расимів. — На обліку служби у 
справах дітей перебувають 4 по-

дружні пари, які бажають усино-
вити дитину, та 15 дітей, які під-
лягають усиновленню”.

Марія Герасимів відзначила 
якісну співпрацю організацій 
партнерів, які брали участь у ре-
алізації районної програми подо-
лання дитячої безпритульності 
на 2012-2015 роки, зокрема, від-
ділу освіти та відділу культури 
РДА, управління соціального за-
хисту населення райдержадміні-
страції, сектору молоді та спор-
ту, ТРЦСССДМ, ТРТМО, Терно-
пільського РВ поліції.

На колегії розглянуто перспек-
тивний план роботи райдержад-
міністрації на 2016 рік.

З розглянутих питань прийняті 
розпорядження та доручення го-
лови Тернопільської райдержад-
міністрації.

Акценти на старті року

Під час засідання колегії Тернопільської РДА (зліва направо): голова громадської ради  
при Тернопільській РДА Володимир Петрик, начальник фінансового управління  

Тернопільської РДА Світлана Марчук, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник,  
перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир Осядач, 

голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко, начальник Тернопільського РВ поліції Петро Гукалюк.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

29 грудня, напередодні Ново-
го року, відділ освіти Тернопіль-
ської райдержадміністрації та 
Тернопільський районний мето-
дичний кабінет організували для 
69 учнів, які здобули перші місця 
в другому етапі предметних 
олімпіад, ХVІ Міжнародному кон-
курсі української мови імені 

Петра Яцика, VІ Міжнародному 
мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської моло-
ді імені Тараса Шевченка, свят-
кову розважальну програму. Та-
кий захід у Тернопільському ра-
йоні відбувся вперше. Школярі 
22 загальноосвітніх навчальних 
закладів — НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені 
Степана Балея”, Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ярос-

лава Стецька, Шляхтинецької 
ЗОШ І-ІІ ст. імені Олександра 
Барвінського, Мишковицької, 
Товстолузької, Ангелівської, До-
вжанківської, Великогаївської, 
Баворівської, Малоходачківської, 
Почапинської, Великоберезо-
вицької, Буцнівської, Острів-
ської, Настасівської ЗОШ 
І-ІІІ ст., Білецької, Домамориць-
кої, Байковецької, Дубівецької, 
Плотицької, Стегниківської, Луч-

ківської ЗОШ І-ІІ ст. — відвідали 
в кінокомплексі “Сінема Сіті” 
(ТРЦ “Подоляни”) сеанс 
мультфільму “Снігова битва” у 
форматі 3D, зіграли в боулінг, 
отримали солодкі подарунки. 
Відділ освіти Тернопільської 
райдержадміністрації, Терно-
пільський районний методичний 
кабінет щиро вдячні підприєм-
цям, за сприяння яких вдалося 
відзначити юні таланти.

Юні таланти ●

Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, завідуюча Тернопільським районним  
методичним кабінетом Галина Кубелко, працівники Тернопільського РМК зі школярами ЗОШ Тернопільського району — 

переможцями конкурсів і предметних олімпіад та педагогами в ТРЦ “Подоляни”, 29 грудня 2015 року.

Новорічний подарунок переможцям 
конкурсів і предметних олімпіад

Фінансове управління Терно-
пільської  районної державної 
адміністрації оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста  відділу 
бухгалтерського обліку та звіт-
ності фінансового управління 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи:

1. Заяву про участь у  
конкурсі;

2. Особову картку (форма П-2 
ДС) з відповідними додатками;

3. Дві фотокартки розміром 
4х6  см.;

4. Копію  паспорта громадя-
нина України;

5. Копію ідентифікаційного 
номеру; 

6. Копію документа про  
освіту;

7. Декларацію про майно,  
доходи, витрати і зобов’язання                           
фінансового характеру за  
2015 рік;

8. Попередження про спеці-
альні обмеження щодо прийнят-
тя на державну службу;

9. Згоду на збір та обробку 
персональних даних;

10.  Медичну довідку про 
стан здоров’я форми № 133/0;

Вимоги до учасників кон-
курсу: володіння державною 
мовою, вища освіта, спеціаль-
ність “комп’ютерні системи  та 
мережі”.

Довідки за телефоном  
43-63-71.

Документи приймаються 
впродовж 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення.

Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та 
кадастру розрахувала величину 
коефіцієнту індексації норматив-
ної грошової оцінки земель за 
2015 рік. 

Земельне відомство інформує, 
що станом на 1 січня 2016 р. нор-
мативну грошову оцінку земель 
за 2015 рік необхідно індексувати 
на коефіцієнт індексації, що до-
рівнює 1,433. Коефіцієнт розра-
ховано, виходячи з індексу спо-
живчих цін за 2015 рік – 143,3% 
(відповідно до пункту 289.2 статті 
289 Податкового кодексу України 
з врахуванням змін, відповідно до 
пункту 6 підрозділу 6 Перехідних 
положень Податкового кодексу 
України (в редакції Закону Украї-
ни від 24.12.2015 р. №909-VIII 
“Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 
році”).

Відділ Держгеокадастру у Тер-
нопільському районі повідомляє, 
що коефіцієнт індексації норма-
тивної грошової оцінки земель 
застосовується кумулятивно за-
лежно від дати проведення нор-
мативної грошової оцінки земель. 
Коефіцієнт індексації нормативної 
грошової оцінки земель стано-
вить: 2015 рік – 1,433 (норматив-
на грошова оцінка земель за 
2002, 2003, 2004 та 2006 роки не 
індексувалася). Таким чином, ку-
мулятивне значення коефіцієнта 
індексації нормативної грошової 
оцінки земель з 1995 року станом 
на 1 січня 2016 року становити-
ме:

•для сільськогосподарських 
угідь (ріллі, багаторічних наса-
джень, сіножатей, пасовищ та пе-
релогів), а також земель водного 
фонду (внутрішніх водойм, озер, 
ставків, водосховищ) – 4,796;

•для інших земель сільсько-
господарського призначення, зе-
мель населених пунктів та інших 
земель не сільськогосподарсько-
го призначення – 5,728.

Андрій ФЕДУЩАК, 
в. о. начальника відділу 

Держгеокадастру 
у Тернопільському районі.

ІНФОРМАЦІЯ  
для землевласників  

та землекористувачів 
Тернопільського району 

„Про індексацію 
нормативної грошової 

оцінки земель”



Програма телепередачП’ятниця, 15 січня 2016 року

18 січня
Понеділок 

19 січня
ВіВторок

20 січня 
середа

21 січня
четВер

22 січня
П’ятниця

23 січня 
субота

24 січня 
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05,
        14.55, 22.50, 23.20 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.25 Мiграцiйний вектор
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Уряд на зв’язку з громадянами
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт
11.10 Чоловiчий клуб
12.05 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
12.35, 20.30 Зроблено в Європi
13.15 Вiкно в Америку
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.00 Школа Мерi Поппiнс
14.20 Мультфiльми
15.30 Х/ф “Секрет озера Ерроу”
17.05 Книга ua
17.40 Суспiльний унiверситет
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

канал «1+1»
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
       09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
       19.30 ТСН
07.35 “Маша i ведмiдь” (1)
09.30, 10.50, 12.30 “Мiняю жiнку-4”
12.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”
13.55, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття.
         Роксолана” (1)
20.15 “Лiга смiху”
23.30 Т/с “Шерлок-1: Етюд 
         у рожевих тонах” (2)

інтер
05.35, 20.00 “Подробицi”
06.05, 11.15, 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 Х/ф “Осiннiй марафон” (1)
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.00, 16.15 “Чекай на мене”
18.05, 19.05 “Стосується кожного”
21.00 Т/с “Одну тебе кохаю” (1)
23.00 Т/с “Вангелiя” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 18.50 Оголошення.
         Бюро знахiдок
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.45 Колядує Тернопiльщина
14.00 Х/ф “Танго смертi”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Магiя природи”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Переписуючи Бетховена”

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 
         України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Дивитись усiм!
11.05 Т/с “Штрафбат”
12.05, 13.05 Х/ф “Розбiрки у малому Токiо”
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф “Клуб шпигунiв”
16.10 Х/ф “Помри, але не зараз”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
00.10 Х/ф “Похмурi тiнi” (2)

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Моя правда. Анастасiя 
         Приходько. Викувана чоловiками”
09.55 “Зiркове життя”
12.40 Х/ф “Я щаслива”
14.25 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “Україна має талант!-7”
23.20 “Нацiональне талант-шоу
         “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
05.50, 07.05 Kids Time
05.52 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
         Штани”
07.07 Т/с “Друзi”
09.55 Хто зверху?
14.00 Х/ф “Жiнка-кiшка”
16.05 Х/ф “Лiга видатних джентельменів”
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
21.45 Страстi за ревiзором
23.35 Х/ф “Крутi кекси” (3)

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 “Нове вбрання короля” (1)
12.10 Т/с “Та, що говорить 
          з привидами” (1)
13.50 Вiталька
14.00 Рятiвники
22.00 Т/с “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Велети духу i слави.
         Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
         19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Не перший погляд”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “На вiдстанi душi”
13.15 “Загубленi у часi”
13.30 “Мамина школа”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.35 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Вiд Миколая до Йордану”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Так було...”
17.30 “Легенди Запорiжжя”
18.00 “Щедрий вечiр”
18.40 “У пошуках легенд”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Свiтлиця”
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”
        (В. Вихрущ. ч. 1)
21.45 “7 природних чудес України”
22.30 “Чаc країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

нтн
05.40 Х/ф “Добре сидимо!” (1)
07.05 Х/ф “Любов на асфальтi”
09.15 “Правда життя. Професiї”
09.50 Т/с “Шах i мат”
11.35 Х/ф “Загiн особливого призначення”
13.35, 14.20 Т/с “Грабуй награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.30 Т/с “День гнiву”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
21.30 Т/с “Той, що читає думки”
23.45 Т/с “Кримiналiсти:
         мислити як злочинець-8” (2)

канал “україна”
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
09.15 Зоряний шлях
10.15, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
11.30 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Т/с “Якби я була цариця...” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
21.00 Т/с “Щасливий квиток” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Смертельна гонка-2” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05,
        12.00, 22.50, 23.20 Погода
07.25, 23.25 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
11.05 Чоловiчий клуб. Спорт
12.15 Перша студiя
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Школа Мерi Поппiнс
14.30 Мультфiльми
15.05 Фольк-music
16.20 Подорожнi
17.05 Д/ф “Печерний
         храм Дацзу”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Сiон на Шпрее”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки

канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
          09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-4”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана” (1)
20.15 “Лiга смiху”
23.30 Т/с “Шерлок-1: 
         Велика гра” (2)

інтер
06.05, 11.25, 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 “Особистi обставини” (1)
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Одну тебе кохаю” (1)
23.00 Т/с “Вангелiя” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50 Оголошення.
         Бюро знахiдок
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 Новоріччя!
16.10 Дитяча година
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Зустрiч з Наталею Земною
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “Надобранiч 
          i хай щастить” (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 Т/с “Штрафбат”
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф “Дiаманти назавжди”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни”
23.15 Х/ф “Розплата” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Моя правда. Анастасiя 
         Приходько. Викувана чоловiками”
09.40 “Битва екстрасенсiв. 
         Третя свiтова”
13.55 Х/ф “Справжнє кохання”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “Україна має талант!-7”
23.05 “Нацiональне талант-шоу 
         “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — 
         Прямокутнi Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
10.50 Т/с “Щасливi разом”
16.00 Хто зверху
19.00 Половинки
20.30 Х/ф “Блейд”
23.00 Т/с “Гра Престолiв” (3)

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 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Т/с “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

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, 13.00, 15.00, 17.00, 
       19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Iз нашої вiдеотеки” 
        (В. Вихрущ. ч. 1)
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Легенди Запорiжжя”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “Свiтлиця”
14.00 “Щедрий вечiр”
14.35 “Так було...”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
       на хвилинку”
15.15 “У пошуках легенд”
15.30 “Енергоманiя”
16.05 “Iноземна
         для дiтей”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Не перший 
         погляд”
17.35 “Смакота”
18.00 “Замки 
          Тернопiлля”
18.15 “Музей води”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Iз нашої 
         вiдеотеки” (В. Вихрущ)
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматi

нтн
06.00 Х/ф “Пострiл у трунi” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Шах i мат”
11.40, 21.30 Т/с “Той, що
          читає думки”
13.30, 14.20 Т/с “Грабуй 
          награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35, 19.30 Т/с “Кулагiн 
        та партнери” (1)
17.15 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Кримiналiсти: 
         мислити як злочинець-8” (2)

канал “україна”
06.00, 12.15 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу 
        “Говорить Україна”
14.10, 15.30 Т/с “Урятувати боса”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
21.00 Т/с “Щасливий
          квиток” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину
         Майамi” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 22.50, 
         23.20 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Д/ф “Дiм щастя i любовi” iз циклу 
      “Київська старовина. Свiт мистецтва”
11.35 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Мультфiльми
15.00 На гостину до Iвана Поповича
15.45 Гра долi
16.20 Театральнi сезони
16.45 Д/ф “Замки Європи”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.25 Тепло. Ua

канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
         16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-4”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана” (1)
20.15 “Лiга смiху”
23.30 Т/с “Шерлок-2: Скандал 
        у Белгравiї” (2)

інтер
06.05, 11.25, 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 “Особистi обставини” (1)
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Одну тебе кохаю”
23.00 Т/с “Вангелiя” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50 Оголошення.
         Бюро знахiдок
07.35 Зустрiч з Наталею Земною
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.35 “Щоденник для батькiв”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Повернення у таємничий сад”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Жорстокий струмок” (2)

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
11.50, 13.20, 21.25 Т/с “Диверсант. 
         Кiнець вiйни”
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.15 Х/ф “Живи 
        i дай померти iншим”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.20 Х/ф “Викуп” (2)

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Моя правда. Шура. Таємне кохання”
09.35 “Зiркове життя”
11.15 “Битва екстрасенсiв. Третя свiтова”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55 “Україна має талант!-7”
22.35 “Нацiональне талант-шоу 
        “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi
         Штани”
07.20 Т/с “Друзi”
11.15 Т/с “Татусевi дочки”
16.00 Хто зверху?
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя
20.20 Х/ф “Блейд—2” (2)
23.00 Т/с “Гра Престолiв” (3)

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 Т/с “Та, що говорить
           з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного 
         разу пiд Полтавою
22.00 Т/с “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

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, 13.00, 15.00, 17.00, 
        19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Замки Тернопiлля”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Європа очима українця”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “Будьте здоровi”
14.30 “Не перший погляд”
14.55, 18.25 “Гуморинка
          на хвилинку”
15.15 “Музей води”
15.30 “Час змiн”
16.00 “Iз нашої 
        вiдеотеки” (В. Вихрущ)
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Своє, українське”
17.30 “Дорога на Схiд”
17.45 “7 природних
          чудес України”
18.00 “Arte, viva!”
18.30 “Cад. Город. Квiтник”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Дiловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматi

нтн
05.10 Х/ф “Танго смертi” (1)
06.45 Х/ф “Золото партiї” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Шах i мат”
11.40, 21.30 Т/с “Той, що читає думки”
13.30, 14.20 Т/с “Грабуй награбоване”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35, 19.30 Т/с “Кулагiн 
         та партнери” (1)
17.15 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець-8” (2)

канал “україна”
06.00, 12.15 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зоряний шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу 
         “Говорить Україна”
14.10, 15.30 Т/с “Урятувати боса”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
21.00 Т/с “Щасливий квиток” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце 
        злочину Майамi” (2)

ут 1
06.00, 07.25, 08.00, 09.00, 
        18.15, 22.50 Погода
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.15 Гра долi
09.45 Мистецькi iсторiї
10.00 Спогади
10.30 Твiй дiм
11.15 Фольк-music
12.25 Бiатлон. Кубок свiту.
         Естафета 4х6 км. Жiнки
14.15 Чоловiчий клуб. Спорт
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Естафета 4х7 км. Чоловiки
17.25 Д/ф “Повернення видiв. 
         Бiлий лелека”
18.35 Театральнi сезони
19.10 Х/ф “Його мати та я”
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 “Шiсть кадрiв”
08.00 “Українськi сенсацiї”
09.00 “Лото-забава”
09.45 Мультфiльм
09.55 “Маша i ведмiдь” (1)
10.05 ТСН
11.00 “Свiт навиворiт-4: В’єтнам”
12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.45, 
        16.40 “Свiт навиворiт: Камбоджа”
17.35 Х/ф “З новим роком, мами!” (1)
19.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Х/ф “Чемпiони з пiдворiття” (2)
01.00 Х/ф “Жанна Пуассон. 
         Маркiза де Помпадур” (2)

інтер
05.45 “Подробицi”
06.15 Х/ф “Знахар” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i Решка. Ювiлейний сезон”
12.00 Х/ф “Дитина на листопад” (1)
13.55 Т/с “Гордiїв вузол”
17.40, 21.40 Т/с “Братськi вузи”
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
23.30 Х/ф “В Париж!” (2)

TV-4
06.00 Х/ф “Тримайся козаче”
07.30, 15.30, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.30, 11.55, 15.50, 19.35, 
        22.00 Оголошення. Бюро знахiдок
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 “Домовик i мереживниця”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
16.00 “Щоденник для батькiв”
16.30 “Слiдства. Інфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Лiкарська справа в Українi”
17.40 “Сад, город, квiтник”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Космiчний дозор” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
06.05 Факти
06.45 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
07.40 Х/ф “Червона планета”
09.35 Дивитись усiм!
10.35 Знай наших!
11.30 Без гальм
12.10 М i Ж
12.40, 13.00 Х/ф “Вторгнення”
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф “Вiчно молодий”
16.35 Х/ф “Констянтин.
        Повелитель пiтьми” (2)
18.45 Факти тижня
20.25 10 хвилин 
       з Прем’єр-мiнiстром України
20.35 Х/ф “Казино “Роял”
23.15 Х/ф “Каратель” (2)

стб
06.10 “ВусоЛапоХвiст”
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
12.05 “Караоке на майданi”
12.55 “Перевтiлення”
15.20 Х/ф “Жiноче царство”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.35 Х/ф “Красуня та чудовисько” (2)
22.45 Х/ф “З привiтом, Козаностра”
00.35 Т/с “Коли ми вдома” (1)

ноВий канал
06.05 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”
08.25, 10.20 Kids Time
08.27 М/ф “Джастiн i лицарi доблестi”
10.22 Х/ф “Любов на островi”
12.05 Т/с “Пригоди Мерлiна”
15.50 Х/ф “Подорож Гуллiвера”
17.25 М/ф “Iндики: Назад у майбутнє”
19.10 Х/ф “Медальйон”
21.00 Х/ф “Вiйна богiв: Безсмертнi” (2)
23.20 Х/ф “Дракула-3” (3)

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстрiв:
        Перегони в нiч на суботу” (1)
06.50 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)
11.25 М/ф “Барбi та потаємнi дверi” (1)
12.45 М/ф “Фантастичний мiстер Лис” (1)
14.25 Х/ф “Нове вбрання короля” (1)
15.35 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 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Поклик таланту “
14.00 “Своїми очима”
14.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
14.40 “Звiрi у квартирi”
14.55, 18.25 “Гуморинка
          на хвилинку”
15.00 “У народному стилi”
15.25 “Вiнтаж”
15.45 “Думки вголос”
16.00 “Iноземна для дiтей”
16.10 “Маленька перерва”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 Театральнi 
         зустрiчi (“Брехня”)
18.00 “Назбиране”
18.15 “Стародавнi культури”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 22.15 “Край,
         в якому я живу”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “На вiдстанi душi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.20 “Невигаданi iсторiї”
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматi

нтн
06.00 Х/ф “Загiн особливого 
          призначення” (1)
07.25 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” (1)
11.20 “Правда життя. Професiї”
13.45 Х/ф “Новорiчний шлюб” (1)
15.25 “Розсмiши комiка”
17.15 “Легенди карного розшуку”
19.00 Т/с “День гнiву”
22.40 Х/ф “Чорний дрiзд” (2)
00.30 Х/ф “Щури-2” (3)

канал “україна”
07.00 Подiї
07.50 Реальна мiстика
09.45 Т/с “Поцiлунок долi” (2)
13.20 Т/с “Сила серця”
17.10, 20.00 Т/с “Кращий 
         друг родини” (2)
19.00 Подiї тижня
           з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин
        iз Прем’єр-мiнiстром України
22.00 Х/ф “Маша й Ведмiдь”
00.00 Т/с “Не зарiкайся”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
          21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 10.55, 
        13.55, 23.20 Погода
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
14.10 Надвечiр’я. Долi
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт 7,5 км. Жiнки
16.55 Свiтло
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Два серця в грудях: 
       нiмецькi турки у пошуках батькiвщини”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки

канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
        09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь” (1)
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-4”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана” (1)
20.15 “Лiга смiху”
23.30 Т/с “Шерлок-2: 
        Собаки Баскервiля” (2)

інтер
06.05, 11.25, 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 “Особистi обставини” (1)
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Одну тебе кохаю” (1)
23.05 Т/с “Вангелiя” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Велика порожнеча”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Дiвчата. Кращi
        друзi дiляться всiм” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55 Секретний фронт
11.45, 13.05, 21.25 Т/с “Диверсант.
         Кiнець вiйни”
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф “Шпигун, 
          який кохав мене”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
00.00 Х/ф “П’янкий свiтанок” (2)

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Моя правда. Денис 
          Майданов. Мiцний горiшок”
09.30 “Зiркове життя “
11.15 “Битва екстрасенсiв. Третя свiтова”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55 “Україна має талант!-7”
22.35 “Нацiональне талант-шоу 
         “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
        Штани”
07.17 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
16.00 Хто зверху?
19.00 Половинки
20.40 Х/ф “Блейд-3” (2)
23.00 Т/с “Гра Престолiв” (3)

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 “Принцеса на горошинi” (1)
12.10 Т/с “Та, що говорить 
          з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного разу 
          пiд Полтавою
22.00 Т/с “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

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, 13.00, 15.00, 17.00, 
        19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Cад. Город. Квiтник”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40 “Зупинись i здивуйся”
12.50 “7 природних чудес України”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “На часi”
14.30 “Arte, viva!”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
        на хвилинку”
15.15 “Запорiжжя туристичне”
15.30 “Фабрика iдей”
16.00 “ПрофStyle”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Храми Подiлля”
17.30 “Розмова без нотацiй”
18.00 “Iз нашої вiдеотеки”
        (М. Паращук)
18.10 “Спадщина”
18.30 “Думки вголос”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Що робити?”
20.35 “Пiсня 
         в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Уряд на звэ’зку 
       з громадянами”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматi

нтн
05.30 Х/ф “Шереметьєво-2” (1)
07.00 Х/ф “Поїзд поза
          розкладом” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Шах i мат”
11.40, 21.30 Т/с “Той, що читає думки”
13.30, 14.20 Т/с “Морський патруль”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35, 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
17.15 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як злочинець-8” (2)

канал “україна”
06.00, 12.15 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.30 Зоряний шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу 
         “Говорить Україна”
14.10, 15.30 Т/с “Урятувати боса”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
21.00 Т/с “Щасливий квиток” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину 
       Майамi” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
        13.55, 22.50 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.25 Територiя закону
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
10.10 Д/ф “Кенгiр. Сорок днiв свободи”
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
14.10 Вiра. Надiя. Любов
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 
       10 км. Чоловiки
17.05 Д/ф “Євромайдан. SOS. 
         Право на гiднiсть”
17.50 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.40 Перша студiя
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Телеверсiя аудiокниги “Аеропорт”
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.20 Вертикаль влади

канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
         16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
        “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь” (1)
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-5”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана” (1)
20.15 “Вечiрнiй Київ-2015”
22.30 “Свiтське життя”
23.30 Х/ф “Ед Вуд” (2)

інтер
06.05, 11.25, 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 “Особистi обставини” (1)
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “В Париж!” (2)
23.30 Х/ф “Талановитий мiстер Рiплi” (1)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Інфо”
08.05 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
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 20.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Бренда Старр”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 “Сiльський календар”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Без звуку” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.15, 21.25 Т/с “Диверсант.
         Кiнець вiйни”
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф “Корабель
        “Мiсячний гонщик”
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
23.15 Х/ф “Теорiя змови” (2)

стб
06.10 “Зiркове життя”
08.00 Х/ф “Подарунок долi” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55 “Україна має талант!-7”
22.35 “Нацiональне талант-шоу
         “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
05.50, 07.10 Kids Time
05.52 М/с “Губка Боб — 
        Прямокутнi Штани”
07.12 Т/с “Друзi”
11.25 Половинки
14.35, 19.00 Суперiнтуїцiя
16.00 Хто зверху?
18.00 Абзац!
20.40 Х/ф “Iнтерв’ю з вампiром” (2)
23.00 Т/с “Гра Престолiв” (3)

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 “Блакитна свiчка” (1)
12.10 Т/с “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 “Батько нареченої” (1)
20.00 Х/ф “Батько нареченої-2” (1)
22.00 Х/ф “Запеклi шахраї” (1)
00.00 Х/ф “Пагорби мають очi-2” (3)

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, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
        22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Спадщина”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Запорiжжя туристичне”
12.45 “Тема дня”
13.15 “Армiя нескорених”
13.30 “Що робити?”
14.30 “Храми Подiлля”
14.45 “У пошуках легенд”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 Д/ф “Монолог гетьмана”
16.00 “Iз нашої вiдеотеки” (М. Паращук)
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Cад. Город. Квiтник”
17.30 “Cлово має 
         народний депутат”
18.00 “Музеями Тернопiлля”
18.15 “В об’єктивi ТТБ”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Захисник 
          Вiтчизни — рятувальник”
21.30 “Тетерiв”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматi

нтн
05.15 Х/ф “Дот” (1)
07.00 Х/ф “Загiн особливого 
        призначення” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55 Т/с “Шах i мат”
11.40, 21.30 Т/с “Той, 
         що читає думки”
13.30, 14.20 Т/с “Морський патруль”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35, 19.30 Т/с “Кулагiн
        та партнери” (1)
17.15 Т/с “Детективи”
23.45 Т/с “Кримiналiсти:
         мислити як злочинець-8” (2)

канал “україна”
06.00, 12.15 Реальна мiстика
06.10, 18.00 Т/с “Не зарiкайся”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.00, 19.45 Ток-шоу 
         “Говорить Україна”
14.10, 15.30 Т/с “Урятувати боса”
21.00 Х/ф “Маша й Ведмiдь”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце 
        злочину Майамi” (2)

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20, 08.00, 09.00, 17.30, 22.50,
         23.15 Погода
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 Школа Мерi Поппiнс
09.30 Хочу бути
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.35 Х/ф “Смак романтики”
12.20 5 баксiв.net
13.05, 21.30 Полiцiя
14.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
       Гонка переслiдування 10 км. Жiнки
15.20 Чоловiчий клуб
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
    Гонка переслiдування 12,5 км. Чоловiки
17.40 Д/ф “Августин Волошин. Метеорит
        незалежностi - над Срiбною землею”
18.40 Х/ф “Виправити Пiта”
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
00.20 Вiд першої особи. Пiдсумки

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”
08.00, 19.30 ТСН
09.00 “Свiтське життя”
10.00 “Лiга смiху”
13.00 “Вечiрнiй Київ-2015”
15.15 “Вечiрнiй квартал “
17.30 “Розсмiши комiка-5”
18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Вечiрнiй квартал”

інтер
06.15, 20.00 “Подробицi”
07.15 “Чекай на мене”
09.30 Х/ф “Принцеса на бобах” (1)
11.40 Х/ф “Знахар” (1)
14.20 Т/с “Фродя” (1)
18.10, 20.30 Т/с “Гордiїв вузол”
22.20 Х/ф “Брати. Остання сповiдь”
00.30 Х/ф “Дiдька лисого” (2)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 Програма “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50 Оголошення. 
        Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Тримайся козаче”
09.00 Час-Tайм
09.30 Зустрiч 
         з Наталею Земною
10.30 Блага звiстка 
        з Р. Реннером
11.30 Змiни свiй свiт
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Охоронець брами”
14.30 “Щоденник для батькiв”
15.00 Х/ф “Домовик i мереживниця”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 “Любов врятує свiт”, 
        мунiципальний Галицький 
        камерний оркестр
21.30 “Євромакс”
22.00 Х/ф “Дiвчина моїх страхiть” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
06.20 Факти
06.50 М/с “Молода Лiга 
        Справедливостi”
07.30 Х/ф “Корабель
         “Мiсячний гонщик”
10.00 Секретний фронт
10.55 Антизомбi
11.50, 13.00 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.05 Громадянська оборона
14.00 Iнсайдер
14.55 Х/ф “Червона планета”
16.55 Х/ф “Вторгнення”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки
20.05 Х/ф “Констянтин. 
        Повелитель пiтьми” (2)
22.15 Х/ф “Бiла iмла” (2)
00.05 Х/ф “Теорiя змови” (2)

стб
06.35, 09.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.05 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
11.55 Т/с “Коли ми вдома” (1)
15.15 “Перевтiлення”
17.05 Х/ф “З привiтом, 
         Козаностра”
19.00 Х/ф “Жiноче царство”
22.40 Х/ф “Крижана пристрасть” (2)
00.30 “Нацiональне 
        талант-шоу “Танцюють всi!-8”

ноВий канал
06.00 М/с “Пригоди
         Джиммi Нейтрона”
07.35, 09.40 Ревiзор
12.30 Страстi за ревiзором
14.20 Суперiнтуїцiя
17.15 М/ф “Джастiн
        i лицарi доблестi”
19.15 Х/ф “Подорож Гуллiвера”
21.00 Х/ф “Дракула-2000” (2)
23.00 Х/ф “Дракула-2” (3)
00.35 Х/ф “Блейд-2” (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)
10.35 М/ф “Барбi 
          та потаємнi дверi” (1)
11.55 М/ф “Фантастичний 
         мiстер Лис” (1)
13.50, 22.00 Х/ф “Модна 
         матуся” (1)
16.00 Х/ф “Батько нареченої” (1)
18.00 Х/ф “Батько 
        нареченої-2” (1)
20.00 Х/ф “Запеклi 
         шахраї” (1)
00.05 Х/ф “Пагорби 
         мають очi-2” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Новини України”
10.30 “Велети духу i слави.
          Українська мiсiя”
10.35 “Музеями Тернопiлля”
10.50, 16.50 “Пiснi 
        нашого краю”
11.00 “Удосвiта”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Не перший погляд”
12.55, 18.35 “Гуморинка 
         на хвилинку”
13.00 “Тетерiв”
13.30 “На часi”
14.30 Театральнi зустрiчi 
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “Словами малечi
         про цiкавi речi”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Учнiвський 
         щоденник”
17.15 “Iноземна для дiтей”
17.25 “Звiрi у квартирi”
17.40 “Своїми очима”
18.10 “У народному стилi”
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
05.10 “Правда життя. Професiї”
06.15 Х/ф “Щит i меч” (1)
11.30 “Речовий доказ”
13.10 Т/с “Детективи”
15.15 Т/с “Кулагiн 
         та партнери” (1)
17.15 “Легенди
           карного розшуку”
19.00 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Новорiчний шлюб” (1)
21.20 Х/ф “22 кулi: безсмертний” (2)
23.30 Х/ф “Cправжнє правосуддя.
        Криваве братство” (2)

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00, 15.20 Т/с “Щасливий 
          квиток” (2)
17.30, 19.40 Т/с “Поцiлунок долi” (2)
22.10 Т/с “Сила серця”
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П’ятниця, 15 січня 2016 року5 Офіційне
Рішення ●

Розглянувши подання Терно-
пільської районної державної адмі-
ністрації, враховуючи пропозиції 
постійної комісії Тернопільської ра-
йонної ради з питань бюджету та 
відповідно до пункту 17 частини 
першої статті 43 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Тернопільська районна 
рада

 ВИРІШИЛА:
 1. Визначити на 2016 рік:
—  доходи районного бюджету у 

сумі 278504,1 тис. грн., в тому чис-
лі доходи загального фонду район-
ного бюджету 274370,0 тис. грн., 
доходи спеціального фонду район-
ного бюджету 4134,1 тис. грн. згід-
но з додатком №1 цього рішення;

—  видатки районного бюджету 
у сумі 278504,1 тис. грн., в тому 
числі видатки загального фонду 
районного бюджету 273530,0 тис. 
грн., видатки спеціального фонду 
районного бюджету 4974,1 тис. 
гривень;

— профіцит районного бюджету 
у сумі 840,0 тис. грн., в тому числі 
загального фонду районного бю-
джету 840,0 тис. грн. та згідно з 
додатком №2 до цього рішення.

— дефіцит спеціального фонду 
районного бюджету у сумі 840,0 
тис. грн. згідно з додатком №2 до 
цього рішення.

2. Затвердити бюджетні при-
значення головним розпорядникам 
коштів районного бюджету на 2016 
рік у розрізі відповідальних вико-
навців за бюджетними програма-
ми, у тому числі по загальному 
фонду 273530,0 тис. грн. та спеці-
альному фонду 4974,1 тис. грн. 
згідно з додатком №3 до цього рі-
шення.

3. Визначити оборотний касо-
вий залишок бюджетних коштів 
районного бюджету  у сумі 200 тис. 
гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  пере-
лік об’єктів, фінансування яких бу-
де здійснюватися за рахунок ко-
штів бюджету розвитку згідно з 
додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити  на 2016 рік  ре-
зервний  фонд районного бюджету 
у сумі 500 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захище-
них статей  видатків загального 
фонду районного бюджету на 2016 
рік за їх економічною  структурою:

· оплата праці працівників бю-
джетних установ;

· нарахування на заробітну пла-
ту;

· придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів;

· забезпечення продуктами хар-
чування;

· оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв;

· поточні трансферти населен-
ню;

· поточні трансферти місцевим 
бюджетам;

7. Затвердити в складі видатків 
районного бюджету кошти на реа-
лізацію місцевих (регіональних) 
програм у сумі 1102,0 тис. грн. 
згідно з додатком №5 до цього рі-
шення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 
Бюджетного кодексу України нада-
ти право фінансовому управлінню 
районної державної адміністрації  
отримувати у порядку, визначено-
му Кабінетом Міністрів України:

— позики на покриття тимча-
сових касових розривів районно-
го бюджету, пов’язаних із забез-
печенням захищених видатків за-
гального фонду, в межах поточ-
ного бюджетного періоду за ра-
хунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків 
за користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного пе-
ріоду.

9. Розпорядникам коштів міс-
цевих бюджетів забезпечити в 
першочерговому порядку потребу 
в коштах на оплату праці праців-
ників бюджетних установ відповід-
но до встановлених законодав-
ством України умов оплати праці 
та розміру мінімальної заробітної 
плати; на проведення розрахунків 
за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними 

установами. Затвердити ліміти 
споживання енергоносіїв у нату-
ральних показниках для кожної 
бюджетної установи, виходячи з 
обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань.

10. Установити, що у загально-
му фонді районного бюджету на 
2016 рік:

до доходів належать надходжен-
ня, визначені статтею 64 Бюджет-
ного кодексу України, зокрема:

а) 60 відсотків податку на дохо-
ди фізичних осіб (крім податку на 
доходи фізичних осіб, визначеного 
пунктом 1-1 частини другої статті 
29 Бюджетного кодексу України), 
що сплачується (перераховується) 
згідно з Податковим кодексом 
України на території району ;

б) податок на прибуток підпри-
ємств та фінансових установ кому-
нальної власності, засновником 
яких є районна рада;

в) інші надходження.
11. Установити, що джерелами 

формування спеціального фонду 
районного бюджету на 2016 рік у 
частині доходів є надходження, ви-
значені статтею 691  Бюджетного 
кодексу України, а саме власні 
надходження бюджетних установ, 
що утримуються за рахунок район-
ного бюджету.

12. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
районного бюджету на 2016 рік у 
частині фінансування є надходжен-
ня, визначені статтею 71 Бюджет-
ного кодексу України.

13. Надати право Тернопіль-
ській районній державній адміні-
страції:

13.1. Здійснювати перерозпо-
діл видатків бюджету в межах за-
гального обсягу бюджетних при-
значень головного розпорядника 
коштів районного бюджету за ко-
дами функціональної класифікації 
видатків за загальним та спеці-
альним фондами бюджету, вклю-
чаючи резервний фонд бюджету, 
додаткові дотації та субвенції (з 
урахуванням частини шостої стат-
ті 102 та частини шостої статті 
108 Бюджетного кодексу Украї-
ни), а також збільшення видатків 
розвитку за рахунок зменшення 
інших видатків за погодженням із 
постійною комісією Тернопіль-
ської районної ради з питань бю-
джету;

13.2 Протягом 2016 року при-
ймати рішення щодо розподілу та 
перерозподілу обсягів трансфертів 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам у період між сесіями 
Тернопільської районної ради за 
погодженням з постійною комісією 
Тернопільської районної ради з пи-
тань бюджету з наступним внесен-
ням змін до рішення про районний 
бюджет.

14. Надати право фінансовому 
управлінню Тернопільської район-
ної державної адміністрації:

14.1. В межах поточного бю-
джетного періоду здійснювати на 
конкурсних засадах розміщення 
тимчасово вільних коштів районно-
го бюджету на депозитах, з по-
дальшим поверненням таких ко-
штів до кінця поточного бюджетно-
го періоду;

14.2. В процесі виконання ра-
йонного бюджету у виняткових 
випадках за обґрунтованим по-
данням головного розпорядника 
коштів здійснювати перерозподіл 
бюджетних асигнувань, затвер-
джених у розписі бюджету та ко-
шторисі в розрізі економічної кла-
сифікації видатків бюджету у меж-
ах загального обсягу бюджетних 
призначень за кодом функціо-
нальної класифікації окремо за 
загальним та спеціальним фонда-
ми бюджету.

15. Додатки № 1-6 до цього рі-
шення є його невід’ємною части-
ною.

16. Контроль за виконанням 
цього рішення доручити постійній 
комісії з питань соціально-
економічного розвитку, фінансів, 
бюджету та міжбюджетних відно-
син.

 Голова Тернопільської 
районної ради А. В. ГАлАйко.

Прийнято на сесії 
Тернопільської районної 
ради 29 грудня 2015 р.

Про районний 
бюджет на 2016 рік

код Найменування згідно з класи-
фікацією доходів бюджету Всього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження  26350000,00 26350000,00 0,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості  

26350000,00 26350000,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізич-
них осіб 26340000,00 26340000,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується податковими аген-
тами з доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

22300000,00 22300000,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, 
що сплачується податковими аген-
тами, із доходів платника податку 
інших, ніж заробітна плата

3140000,00 3140000,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

900000,00 900000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  10000,00 10000,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної влас-
ності 

10000,00 10000,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  4154100,00 20000,00 4134100,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження  20000,00 20000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження  20000,00 20000,00 0,00 0,00

24060300 Інші надходження  20000,00 20000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджет-
них установ  4134100,00 0,00 4134100,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послу-

ги, що надаються бюджетними уста-
новами згідно із законодавством 

4134100,00 0,00 4134100,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 

2629500,00 0,00 2629500,00 0,00

25010200 Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності 1221600,00 0,00 1221600,00  

25010300 Плата за оренду майна бюджет-
них установ  277000,00 0,00 277000,00 0,00

25010400

Надходження бюджетних установ 
від реалізації в установленому по-
рядку майна (крім нерухомого май-
на)

6000,00 0,00 6000,00 0,00

Р А З о М 
ДоХоДІВ  30504100,00 26370000,00 4134100,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  248000000,00 248000000,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  248000000,00 248000000,00 0,00 0,00

41020000 Дотації  11900600,00 11900600,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 11900600,00 11900600,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції  236099400,00 236099400,00 0,00 0,00

41030600

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату до-
помоги сім`ям з дітьми, малозабез-
печеним сім`ям, інвалідам з дитин-
ства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допо-
моги по догляду за інвалідами I чи II 
групи внаслідок психічного розладу 

77292400,00 77292400,00 0,00 0,00

41030800

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного га-
зу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій), вивезення по-
бутового сміття та рідких нечистот

88073700,00 88073700,00 0,00 0,00

41031000

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 

120800,00 120800,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 40255000,00 40255000,00 0,00 0,00

41034200 Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 29463300,00 29463300,00 0,00 0,00

41035800

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату дер-
жавної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, грошового забез-
печення батькам-вихователям і при-
йомним батькам за надання соціаль-
них послуг у дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях за 
принципом “гроші ходять за дитиною”

894200,00 894200,00 0,00 0,00

В С Ь о Г о 
ДоХоДІВ  278504100,00 274370000,00 4134100,00 0,00

Додаток 1 до рішення районної ради 
“Про районний бюджет на 2016 рік”

Доходи Тернопільського   
районного бюджету на 2016 рік

(грн.)

код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Всього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -840000,00 840000,00 840000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 0,00 -840000,00 840000,00 840000,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -840000,00 840000,00 840000,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -840000,00 840000,00 840000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -840000,00 840000,00 840000,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -840000,00 840000,00 840000,00

Додаток №2 до рішення Тернопільської районної ради 
“Про районний бюджет на 2016 рік”

Тернопільський районний бюджет  
на 2016 рік: фінансування

(грн.)

Додатки 3-6 — у наступному номері “Подільського слова”.



6 П’ятниця, 15 січня 2016 року Суспільство
Талановиті земляки ● Освіта ●

Галина Юрса —  
ТРР “Джерело”.

Тернопілля — край, багатий на 
творчі обдарування. 29 грудня 
1943 року у селищі Велика 
Березовиця побачив світ 
уславлений письменник, дра-
матург, журналіст, педагог, 
громадсько-політичний діяч 
Левко Миколайович Крупа. 
Лауреат премії імені братів 
Лепких, член Національної 
спілки письменників України, 
депутат Верховної Ради Укра-
їни 1-го скликання. Учителю-
вав у Тернопільському районі. 
Був редактором газети “Тер-
нове поле” (1989-1991). Спів-
засновник Крайової організа-
ції  Народного Руху України 
(1988), член Проводу, делегат 
4-х з’їздів Руху. В 1991-2000 
— генеральний директор Тер-
нопільської обласної держав-
ної телерадіомовної компанії. 
Автор поетичних збірок “Чоти-
ри струни” (1986), “У дзеркалі 
плуга” (1990), “Міра болю” 
(1998). Його перу належать 
драми “Легенда Тернового 
поля” (1990), “Ой, Морозе, 
Морозенку” (1991), “Василь-
ко — князь Теребовельський” 
та “Три сторінки літопису” 
(обидві 1993). 

Скупі рядки Вікіпедії дають уяв-
лення про багатогранне життя на-
шого земляка, проте не відобразять 
ту міру болю, яку заплатив Левко 
Крупа за талант, даний Богом, та за 
те, що пощастило, чи ні, народити-
ся саме у цей час більшовицького 
безбожжя в Україні, залишатися до 
кінця відміряного йому короткого 
земного віку українцем, який не цу-
рається своєї славної історії та  бо-
реться з брехнею та несправедли-
вістю, яка засіла тоді (і нині не до 
кінця викорінена) у всі сфери сус-
пільного життя.

 Ще під час навчання у Черні-
вецькому державному університеті 
юний Левко Крупа цікавився та за-
хоплювався історією, українською 
старовиною, козаччиною, поетами-
дисидентами. “Неблагонадійним” 
став у час учителювання, бо свої 
націоналістичні погляди, віру в Бога, 
хоч не відкрито, але прищеплював 
дітям, а ще писав твори, у яких ви-
кривав суть тоталітарної системи як 
тюрми народів, про рідну Україну — 
не “вільну серед вільних”, як бреха-
ла тоді на увесь світ більшовицька 
пропаганда, а як найбезправнішу та 
найгонимішу із п’ятнадцяти бранок 
тодішнього Радянського Союзу. 
Єдине світло, що тримало на цьому 
грішному світі, давало стимул до 
життя — родина. Це батьки — прості 
селяни, що навчили любити чесну 
хліборобську працю, дружина Ма-
рія, яка завжди розділяла погляди 
свого чоловіка та двійко дітей: до-
чка Наталя та син Любомир. А ще 
друзі — однодумці, такі ж гонимі 
системою — великоберезовицькі 
друзі-ровесники, зокрема Михась 
Іваницький, Ігор Герета, Василь Яр-

муш, Богдан Ткачик. 
Вірна дружина письменника Лев-

ка Крупи пані Марія зізналася, що 
кожен кінець року, починаючи з 
2000-их просякнутий болем для її 
родини. Адже 29 грудня Левко Ми-
колайович народився, а 28-го його 
не стало у віці 56 років. Це був       
розквіт сил: залишились недописа-
ними рукописи, незавершеними за-
думані справи. Міра болю пере-
йшла  критичну межу. Адже просто 
живеться лише пристосуванцям.

“Зимовим спогадом я повернусь 
до вас” — так назвали вечір світлої 
пам’яті Левка Миколайовича Крупи 
у Великоберезовицькій селищній 
бібліотеці. “Коли відходить у засвіти 
поет, його зірка не гасне, а загора-
ється новим світлом, який освічує 
шлях тих, хто залишився на землі, 
щоб вони не блукали у мороці жит-
тя, — розпочала завідуюча бібліоте-
кою Марія Галайко, — таким доро-
говказом на українському писемно-
му небосхилі залишається наш зем-
ляк, Левко Миколайович Крупа,  72 
роки з дня народження і, одночасно 
15 років з дня відходу у Вічність,  
минає у ці грудневі дні. Тож погор-
таємо його “книгу життя”…

Вшанувати пам’ять Левка Кру-
пи у цей грудневий вечір  прийшло 
багато його друзів, колег, родичів, 
тих, хто любить і популяризує його 
безсмертне слово. Благословив 
вечір доктор богослов’я, викладач 
вищої духовної семінарії  ім. патрі-
арха Йосифа Сліпого о. Михайло 
Пастух. Разом з учасниками вечо-
ра пам’яті Левка Крупи був голова 
Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко.

“Це було  вже далекі у часі 
шістдесяті-сімдесяті роки минулого 
століття, — поділилася спогадами 
шкільна товаришка Левка Крупи, 
педагог Галина Хортик, — Левко по-
знайомив мене з поезією Василя 
Симоненка. Ще я знала про його 
щиру дружбу з Василем Ярмушем. 
Левко і його друзі мріяли про вільну 
Україну. Під їх впливом і я почала 
глибше задумуватись про зміст 
власного життя, про долю мого на-
роду, непросту історію моєї рідної 
знедоленої землі. Левко був гнаний 
та переслідуваний, не просто йому 
жилось і тоді, коли Україна здобула 

незалежність”
Кандидат філологічних наук, ви-

кладач Тернопільського національ-
ного педагогічного університету ім. 
Володимира Гнатюка Марія Філе-
вич охарактеризувала творчий до-
робок Левка Крупи, назвавши його 
“публічною сповіддю” митця, поета, 
якому “треба повірити”.  Науковець 
розповіла про збірку поезій Левка 
Крупи, впорядковану його дружи-
ною Марією та дочкою Наталею 
“Марева легке крило”, зупинилась 
на вершині творення жанру поезії 
— сонеті, яким митець володів філі-
гранно. “Вагоме місце у творчості 
Левка Крупи займає драматургія, 
— наголосила  Марія Філевич, — 
проте викликає великий подив той 
факт, що ці твори не ставляться на 
сценах Тернополя — визнаного міс-
та театралів…”.

Педагог з Великої Луки Стефанія 
Яновська зізналася, що була чи не 
першою слухачкою “бунтарської” 
поезії  Левка Крупи, після чого пи-
тала у свого товариша: “Левку, а ти 
не боїшся?”. Він не боявся. З лірика 
дуже скоро став дзвонарем, який 
будив людей (“В чиїх мундирах ми 
ще не служили?” — питає поет не 
лише в окремому вірші, а в усіх тво-
рах, присвячених історії рідного 
краю). З часом рукописи потрапили 
до КДБ. За вірші, як неблагонадій-
ний, був звільнений від учителюван-
ня. Постійно перебував під пильним 
наглядом радянських спецслужб. 
“Левко Крупа був духовним мучени-
ком за правду, тому маємо шанува-
ти його, вивчати, популяризувати, 
гордитися, що саме наша земля 
дала Україні такого титана поетич-
ної думки”, — констатувала Стефа-
нія Яновська.

Колишній голова Великоберезо-
вицької селищної ради Богдан Гна-
тишин розповів про книгу Іларіона 
Пилипця  “Тужливий погляд у мину-
ле”, яка незабаром побачить світ. 
Видання про галицьких літераторів, 
науковців, композиторів нині живу-
чих і які, гнані тоталітарною систе-
мою, дочасно покинули світ. Багато 
місця у майбутній книзі відведено 
постаті Левка Крупи.

На сімейно-літературному вечорі 
пам’яті Левка Крупи прозвучали 
пропозиції створити у Великій Бе-
резовиці (“Велика Березовиця — 
душі моєї столиця” писав про рідне 
селище поет) музею митця, а також 
у місцевій бібліотеці запровадити  
щорічні грудневі читання поезії Лев-
ка Крупи, творів українських поетів, 
колись заборонених, а також сучас-
них поетів та власних творів обда-
рованої молоді. Це стане дійсно 
гідним пошанівком пам’яті Левка 
Крупи, поетів-дисидентів.

А на цьому вечорі поезію Левка 
Крупи читали Тарас Галайко, Ігор 
Керничний, Святослав Данько, Ро-
ман Цюпа, дочка поета Наталя Да-
щенко, онуки  Володимир та Свя-
тослав Крупи, а також Олег Стаси-
шин, Віктор Підгайний, Руслана 
Стасишин, Оксана Ганевська, Ольга 
Костишин. 

Левко Крупа повернувся до своїх 
земляків у поезії, пісні.

“Зимовим спогадом  
я повернусь до вас…”

Учасники вечора пам’яті письменника, драматурга, журналіста, педагога,  
громадсько-політичного діяча Левка Крупи у бібліотеці-філії смт Велика Березовиця.

Лілія МАРФУТ,  
методист Тернопільського 

районного методичного 
кабінету.                                                               

Мета пробного ЗНО — озна-
йомлення майбутніх абітурі-
єнтів із процедурою прове-
дення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання. Такої по-
слуги їм не зможе надати 
жоден репетитор і жодна 
школа. Процедура пробного 
ЗНО — точна копія ЗНО  ”бо-
йового”.

Реєстрація  бажаючих на про-
бне ЗНО пройде  з 5 по 30 січня 
2016 року через мережу Інтернет 
на офіційному сайті Івано-
Франківського РЦОЯО www.test.
if.ua. Для реєстрації особі, яка ви-
явила бажання взяти участь у про-
бному ЗНО, необхідно:

— зайти на сайт ІФРЦОЯО www.
test.if.ua у розділ “Реєстрація на 
пробне ЗНО-2016”;

— заповнити на сайті форму за-
яви;

— роздрукувати заяву на про-
бне ЗНО з кодом та паролем ін-
формаційної сторінки “Особистий 
кабінет учасника пробного ЗНО” 
(далі — інформаційна сторінка) і 
квитанцією(-ями) на оплату прохо-
дження пробного ЗНО;

— здійснити оплату на основі 
квитанції(-ій) на оплату проходжен-
ня пробного ЗНО протягом семи 
робочих днів в установах будь-
якого банку України. Вартість од-

ного пробного тесту під час про-
бного ЗНО 2016 року 111 гривень. 
Оплачена квитанція є підтверджен-
ням факту реєстрації на пробне 
ЗНО. Для отримання інформації 
про пункт(-и) проведення пробно-
го ЗНО учасникові необхідно після 
12 березня 2016 року зайти на ін-
формаційну сторінку на сайті ІФР-
ЦОЯО за кодом, зазначеним у за-
яві на пробне ЗНО, і роздрукувати 
запрошення (реєстраційну картку).

У разі неучасті особи у пробно-
му ЗНО сплачені кошти не повер-
таються. Ця особа має право отри-
мати комплект тестових матеріа-
лів, звернувшись у триденний тер-
мін у пункт проведення пробного 
ЗНО за адресою, вказаною у за-
прошенні (реєстраційній картці).

Кожен зареєстрований може 
взяти участь у тестуваннях з таких 
предметів за власним вибором:

— 2 квітня 2016 року — україн-
ська мова і література;

— 9 квітня 2016 року — англій-
ська, німецька, французька, іспан-
ська мови, біологія, географія, іс-
торія України, математика, росій-
ська мова, фізика, хімія.

Перед початком пробного ЗНО 
у пункті проведення пробного ЗНО 
учасник повинен пред’явити такі 
документи:

— запрошення (реєстраційну 
картку);

— паспорт (або свідоцтво про 
народження);

— квитанцію про сплату вартос-
ті послуг за проведення пробного 
тестування.

Пробне ЗНО у 2016 році 
відбудеться 2 та 9 квітня

Державне підприємство “Ук-
рпошта” за підсумками 2015 
року очікує отримати прибу-
ток на суму близько 50 млн. 
грн. Цей показник у 2,5 рази 
перевищує план (+250%) і є 
кращим за останні 15 років. 
Про це заявив в. о. генераль-
ного директора підприємства 
Ігор Ткачук, звітуючи за рік 
роботи “Укрпошти”.

“Наприкінці 2014-го року мені 
довелося прийняти із збитком 4 
млн. грн. поглинуте корупційни-
ми схемами і оборудками під-
приємство, — відзначає керівник 
Укрпошти Ігор Ткачук. — Завдяки 
оптимізації логістичних та техно-
логічних процесів, удосконален-
ню системи управління якістю та 
розширенню сфери застосуван-
ня кур’єрських послуг за цей пе-
ріод вдалося докорінно змінити 
ситуацію на підприємстві на кра-
ще. За 2015 рік Укрпошта мати-
ме прибуток близько 50 млн. грн. 
Крім того, цього року ми затвер-
дили три основні програми: ан-
тикорупційну, програму підви-
щення енергозбереження та про-
граму підвищення рівня безпеки 
працівників. І це лише початок. 
Ми готові удосконалюватися для 
наших споживачів й у наступному 
2016 році”. 

Зростання прибутку досягнуто 
за рахунок збільшення доходів та 
оптимізації витрат. Зокрема, зрос-
тання доходів спостерігається від 
послуг з пересилання дрібних па-
кетів (207,9%) та посилок (123,9%), 
приймання платежів (127,7%) та 
міжнародного поштового обміну 
(147,5%). Незважаючи на складну 
економічну ситуацію у країні, під-
приємство вчасно поповнює казну 
держави. Лише цього року Укрпо-
шта сплатила до бюджетів усіх рів-
нів понад 1,2 млрд. грн. 

Протягом 2015 року Укрпоштою 
запроваджено низку нових послуг 
та сервісів. “Прискорена пошта” 
(доставка того ж дня в межах міста 
та за 1-2 дні між обласними цен-
трами) на сьогодні діє у 418 по-
штових відділеннях країни, плану-
ється розширення.  Доставка з 
Китаю за 7-10 днів дрібних пакетів 
“ePaсket” (до 2-ох кг) — з моменту 
запуску послуги у квітні вже до-

ставлено 45 тис. відправлень. За-
мовлення товарів з Естонії через 
інтернет-магазини — з липня до-
ставлено 270 тис. відправлень. 
Оновлено сервіс “Кур’єрська до-
ставка”, доставлено 265 тис. від-
правлень. Замовлення та доставка 
електроніки та побутової техніки з 
ТМ “Ельдорадо” — вперше можна 
зробити через відділення Укрпо-
шти (за 3 місяці вже доставлено 6 
тис. од. товарів). 

У 2015 році відкрито 32 нових 
відділення та відремонтовано 374 
об’єкти поштового зв`язку, що 
майже вдвічі більше, ніж минулого 
року. 

Вперше запроваджено цілодо-
бовий або подовжений режим ро-
боти (після 19.00) у 45 відділеннях 
в обласних центрах та вперше за-
працювали без обідньої перерви 
1007 міських відділень Укрпошти.

Cкорочено на одну добу термі-
ни доставки пошти, газет та жур-
налів між більшістю обласних цен-
трів, що дозволило підприємству 
не лише підвищити якість послуг, а 
й додатково заощадити 1,68 млн. 
грн. 

Для посилення контролю за пе-
ресиланням вхідної в Україну між-
народної простої “авіа” письмової 
кореспонденції в Укрпошті вста-
новлено спеціальні “ворота” (Гло-
бальна система моніторингу). 

Серед нових фінансових послуг 
Укрпошти за цей період — запро-
вадження двостороннього обміну 
міжнародними електронними пе-
реказами Єврожиро з Болгарією, 
приймання платежів з торговель-
ною виручкою, видача готівкових 
гривень та поповнення платіжних 
карток через POS-термінали При-
ватбанку, надання можливості клі-
єнтам оформити миттєвий банків-
ський переказ коштів з картки на 
картку за допомогою платіжних 
систем VISA та Master Card через 
сайт Укрпошти (Фідобанк) та бага-
то інших. 

Для забезпечення максималь-
ної прозорості у цьому році Укрпо-
штою вперше запроваджено про-
ведення процедур закупівель в он-
лайн режимі, а також приєднано 
до системи електронних держав-
них закупівель “ProZorro”. 

Завітайте до нас на сайт: www.
ukrposhta.ua

Сфера послуг ●

Укрпошта показала  
кращі результати  

за останні 15 років
Таким пам’ятають сучасники 
Левка Миколайовича Крупу.
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Духовні роздуми ● Вітаємо! ●

Ольга ВОВЧАНСЬКА, 
вчитель основ християнської 

етики НВК “Козівківська  
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Україна у 2015 році на дер-
жавному рівні вшанувала 
пам’ять митрополита Укра-
їнської греко-католицької 
церкви Андрея Шептицько-
го — 150-річчя з дня наро-
дження. Знаковою для Укра-
їни подією стало підписання 
16 липня 2015 року Папою 
Франциском декрету, який 
проголосив усьому світу 
чесноти митрополита Ан-
дрея. Це стало першим кро-
ком до беатифікації (визна-
ння святості) Шептицького.

Цей час для українства є на-
годою згадати та вшанувати не 
просто церковного служителя, а 
політичного та громадського дія-
ча, щедрого мецената в галузі 
освіти, культури, захисника люд-
ських прав і гідності. У складні 
часи боротьби за українську дер-
жавність його діяльність духовно 
гуртувала націю та сприяла збе-
реженню її самобутності. Голов-
ною метою життя митрополита 
Андрея було створення на заса-
дах християнської церкви собор-
ної України, яка забезпечила б 
розквіт нації. Перебуваючи на 
митрополичому престолі, Шеп-
тицький рятував не тільки душі, а 
й життя багатьох людей, які за-
знавали переслідувань з боку 
двох тоталітарних режимів. Як 
член Галицького сейму, Палати 
панів у Відні він відстоював пра-

во українців на самостійність, на-
голошував на потребі розвитку 
українських середніх шкіл і за-
снування Українського універси-
тету.

Відзначення 150-ої річниці з 
дня народження митрополита 
Андрея Шептицького у навчаль-
них  закладах є важливим при-
кладом національно-
патріотичного  виховання дітей і 
молоді, формування їх громадян-
ської позиції та моральних цін-
ностей, як це було  за часів 
Митрополита, так і в сьогодніш-
ній, нелегкий для України час.

У НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ 
ст.-ДНЗ” проходив Тиждень ду-
ховності, присвячений 150-ій 
річниці з дня народження ми-
трополита Андрея Шептицько-
го. Першого дня учні, вчителі, 
батьки разом із деканом Вели-
кобірківського деканату отцем 
Василем Брегіним молилися за 
Україну, за мир і припинення 
війни на сході нашої держави, 
зносили молитви до Господа 
на прославу великого сина 
України, Митрополита  Львів-
ського та Галицького Андрея 
Шептицького.

 Учні 1-4 класів мали можли-
вість переглянути духовні фільми 
про життя і діяльність митропо-
лита, а учні 5-8 класів із захо-
пленням та цікавістю перегляну-
ли  художній кінофільм Олеся 
Янчука “Владика  Андрей”.

 У парафіяльній церкві відбув-
ся акафіст за Україну та на про-
славу митрополита Андрея Шеп-
тицького. На богослужінні були 
присутні учні та вчителі місцевої 

школи, жителі села.
Змістовним був виховний за-

хід “Урочиста академія з нагоди 
150-ої річниці з дня народження 
праведного митрополита Андрея 
Шептицькогона тему “Світильник 
істини”. На свято були запрошені 
отець-декан  Василь  Брегін,  ре-
гент  місцевої  церкви Іван  Ван-
чура, батьки учнів. Академію до 
150-річчя митрополита розпочав 
отець-декан Василь Брегін мо-
лебнем до Найсвятішого Серця 
Ісусового за мир в Україні, за 
благословення для українського 
народу, за прославу митрополи-
та Андрея Шептицького.

Після молитви учні НВК розпо-
відали про життєвий шлях митро-
полита Андрея Шептицького, його 
духовну, політичну, громадську, 
меценатську, культурну діяльності 
та її роль у розбудові Української 
держави. Старшокласники наго-
лосили на благочинній діяльності 
Владики у часи Голодомору і Дру-
гої світової війни, підкреслили 
значимість духовного спадку Шеп-
тицького, який має загальноукра-
їнський характер.  

Учні молодших класів прочи-
тали вірші про митрополита, про 
Божу любов до людей, про Укра-
їну. Сніжана Зелена та Богдан 
Ванчура поклали кошичок із кві-
тами біля портрета Владики.

Присутні мали можливість пе-
реглянути світлини, презентацію 
про життя та діяльність Митропо-
лита на екрані телевізора. За-
вершилися урочистості спільною 
молитвою за Україну та вірного 
сина українського народу Андрея 
Шептицького.

Світильник істини
Учні НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” читали вірші  

про Митрополита, про Божу любов до людей, про Україну.

Декан Великобірківського деканату отець Василь Брегін,  
учасники відзначення 150-ої річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького  

у НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

У світлі дні Різд-
вяних свят відзна-
чає свій день на-
родження і день 
ангела заслуже-
ний економіст 
України Василь 
Степанович ДІДУХ, 
який впродовж ІV скли-
кань був головою Терно-
пільської районної ради. Від душі 
вітаємо Вас, Василю Степановичу, 
зичимо міцного здоров’я, радості 
й добра, прихильності долі. Нехай 
новонароджений Ісус обдарує Ва-
шу родину щастям та благосло-
венням, а Різдвяна зоря осяє Ва-
шу оселю світлом нових надій і 
сподівань.

 З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

З днем народження та днем 
ангела вітаємо заслуженого еко-
номіста України Василя Степано-
вича ДІДУХА. Шановний Василю 
Степановичу! Щиро зичимо щас-
тя, радості, міцного здоров’я, лю-
бові та добра на многії літа!

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

А сьогодні, у це свято, 

Щастя зичимо багато.

Хай Вас Бог благословляє,

Многі літа посилає.

З повагою — депутати 
Тернопільської районної ради 

VІ скликання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження чарівну жінку, доброзич-
ливу колегу,  провідного бібліоте-
каря села Ступки Уляну Микола-
ївну ЗОЛОТНИК.

З днем народження вітаємо 

                               щиро нині,

Здоров’я, радості бажаємо сповна.

Нехай любов Тобі дарують, як богині,

А чаша щастя хай не має дна.

Будь завжди весела, привітна і щира,

Будь трішечки горда й весняно красива.

Візьми собі в подруги чесність і ніжність,

Чекай в нагороду повагу і вірність,

Красою серця хай буде кохання

І сповняться всі Твої мрії й бажання!

З повагою — виконавчий  
комітет, депутатський корпус,  

працівники Ступківської 
сільської  ради.

НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-
ДНЗ” щиро вітає з днем наро-
дження вчителя географії Марію 
Зиновіївну ФРАНКІВ, учителя по-
чаткових класів Ольгу Теодозівну 
ЛОГІН.

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить 

з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира 
Гарматія вітає з днем народження 
вчителя початкових класів та ін-
форматики Степана Вікторовича 
ШКІЛЬНЮКА, вчителя іноземної 
мови Марію Володимирівну 
ТЕСЛЮК, учителя фізики Марину 
Василівну ТРЕТЯК, соціального 
педагога Олену Степанівну БАС, 
технічного працівника Ольгу  
Степанівну БОДНАР.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Від усього серця вітаємо з 50-
річчям люблячого чоловіка, турбо-
тливого батька Анатолія Петро-
вича СИСАКА з с. Жовтневе Тер-
нопільського району.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

З любов’ю — дружина Надія, 
сини Сергій і Роман.

У благословенний час Різдва 
Христового виповнилося 90 років 
найстаршій жительці села Курники 
Ганні Павлівні ДОБРОВОДСЬКІЙ. 
Усе своє життя Ганна Павлівна 
працювала в місцевому колгоспі, в 
селі її знають як чесну, сумлінну, 
щирого серця жінку, яка завжди з 
добром ішла до людей і своїх дітей 
виховала Богові на славу. Вітаючи 
ювілярку, щиро зичимо їй та її рід-
ним злагоди, здоров’я, достатку, 
Господнього благословення.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай життя освятить.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального ро-
бітника с. Драганівка. Наталію 
Ярославівну ЗАЛУЗЬКУ, з с. Буц-
нів Марію Андріївну ГОРИНУ.

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.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
лаборанта школи Наталію Ярос-
лавівну ЛИХОЛАТ, кухаря Тетяну 
Йосипівну ЩЕРБИК.

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 доброю була.

Колектив Ігровицької ЗОШ  
І-ІІ ст. вітає  з днем народження 
вчителя української мови і літера-
тури Зоряну Василівну СТУПКУ.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Вітаємо з днем народження го-
ловного лікаря Баворівської СДЛ 
Івана Івановича СМУКА, пульмо-
нолога ТРТМО Галину Петрівну 
МЕДВЕДИК, сімейного лікаря Ма-
рію Леонівну МАЦ, лікаря-
лаборанта Олександру Володи-
мирівну КВІК, анестезіолога Віта-
лія Івановича БАРНУ, рентгенолога 
Богдана Євгеновича СУМА, ме-
дичних сестер ТРТМО Ольгу Сте-
панівну ГУМНИЦЬКУ, Марію Іва-
нівну ЗАЛЕЦЬКУ, Оксану Мико-
лаївну ПАРХОМЧУК, Тетяну Бог-
данівну РУДАКЕВИЧ, молодшу 
медсестру Тамару Юріївну СОЛО-
ВЕЙ, водія Івана Володимировича 
СВІТЛИКА, молодшу медсестру Ве-
ликоглибочецької АЗПСМ Оксану 
Петрівну ГОЛОВАТУ, медсестру 
Шляхтинецької АЗПСМ Оксану Ми-
хайлівну МАТКОВСЬКУ.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження водія Миколу 
Володимировича МОРОЗА,  
сторожа Олега Миколайовича 
БАЛАБАНА.

З днем народження вітаємо, 

щастя й радості бажаємо,

Здоров’я Вам такого, як у дуба молодого,

Щоб щасливо Вам жилося

 і задумане збулося,

Щоб у роботі все горіло і в кишені шелестіло,

Щоб здорові Ви були і сто років прожили.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
вчителя початкових класів Нелю 
Зеновіївну СТОЙКО, вихователя 
групи продовженого дня Тетяну 
Зеновіївну БІЛУ, технічного пра-
цівника школи Любу Петрівну  
КАПІТАН.

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!
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Від Різдва до Стрітення ●

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 випус-
ку, 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 дешевше 
— 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 

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочис-

тих подій (серця, лебеді тощо), 
ведучі на весілля, тамада, на-
родні обряди. Тел. 098 592-71-
01. 

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. 
Пенсіонерам та учасникам Ве-
ликої Вітчизняної війни — зниж-
ки. 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.

КУПЛЮ 
* 8 листів 8-хвильового шифе-

ру, б/к. Тел.: (097) 317-15-23. 

ВВАжАТИ неДійСнИМ
* загублене посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї, видане на ім’я  
Хлипавка Ірина Іванівна,  
№ДБ — 031874, вважати недійсним.

* загублене посвідчення дити-
ни з багатодітної сім’ї, видане на 
ім’я Луцик Андрія Ростиславовича 
(серія ВОО 223229), вважати  
недійсним.

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 ●

Зима — пора чарівної казки, 
гучної коляди, веселих розваг. 
Зимою і діти, і дорослі чекають 
чуда. У Великоберезовицькій 
ЗОШ І-ІІІ ступенів учні 5-А класу 
разом із класним керівником 
Світланою Богданівною При-
шляк  підготували новорічну фе-
єрію “Від хати до хати із верте-
пом хлопці йдуть колядувати”. 
Діти вітали усіх із прийдешнім 
Новим роком та Різдвом Хрис-
товим. Лунали українські коляд-
ки, слова привітань та поба-

жань. На свято завітали вертеп-
ні герої — цар Ірод,  пастухи, 
Біда, Смерть, Чортик. Софія 
Зейдліц виконала колядку “Див-
ная новина”. Чарівний звук бан-
дури та неповторний голос Со-
фійки зачарували присутніх. 
Свої таланти продемонстрували 
учні 5-А класу. Христина Динька 
і Лілія Гудак виконали колядку 
“Щедрий вечір, Україно моя”, 
нагадавши про те, що коли 
Христос народився, світ зрадів і 
розвеселився. В Україні ново-

річні свята завжди зустрічали 
по-особливому з піснями, весе-
лощами, колядкою. Тому учні 
5-А класу з класним керівником 
Світланою Пришляк вітають 
батьків школярів. 

З Новим роком ми вітаєм
Вас, господарі.
Щастя Вам бажаємо
В хаті і дворі.
Побажати хочемо 
             радісні слова, 
Слава Сину Божому
В день Його Різдва.

Світ радіє і веселиться
Учні 5-А класу Великоберезовицької ЗОШ і-ііі ступенів

із класним керівником Світланою Пришляк біля новорічної ялинки.

У зв’язку із зниженням темпе-
ратурних показників та мороз-
ною погодою на водоймах Тер-
нопільського району почав фор-
муватися льодовий покрив, тов-
щина якого в деяких місцях ще 
не є безпечною. Прогулянки або 
зимова риболовля у таких умо-
вах є небезпечними для здоров’я 
та життя людей. Проте громадя-
ни здебільшого ігнорують еле-
ментарні правила безпеки та ви-
ходять на тонку кригу, що стає 
причиною трагічних наслідків. 

Саме тому на території Терно-
пільського району тривають 
інформаційно-роз’яснювальні 
рейди, під час яких фахівці ра-
йонного відділу відвідують місця 
масового перебування людей на 
льоду та проводять із громадяна-
ми профілактичні бесіди, вруча-
ють їм пам’ятки та листівки із 
попереджувальним змістом. 

Рятувальники нагадують лю-

бителям зимової риболовлі осно-
вні правила безпеки на кризі. 
Зокрема, перш ніж ступати на 
лід, слід впевнитися в тому, що 
крига є міцною (не менше 7-10 
см, для масової переправи — не 
менше 15 см). Особливо обе-
режними слід бути поблизу бе-
рега, де крига не щільно 
з’єднується із сушею, можливі 
тріщини та під льодом може бути 
повітря. Кожен рибалка повинен 
мати засоби самостійного поря-
тунку та бути обізнаним з прави-
лами поводження на кризі. Також 
забороняється виходити на лід в 
нетверезому стані. У жодному 
разі не можна дозволяти дітям 
без нагляду дорослих бавитись 
на кризі.

Тернопільський районний 
відділ управління ДСнС 

України у Тернопільській 
області.

Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісарі-
ат проводить відбір громадян 
призовного віку, які мають ви-
щу, професійно-технічну, повну 
або базову загальну середню 
освіту і не проходили строкової 
військової служби та 
військовозобов’язаних віком від 
18 до 60 років, а також жінок, 
які не мають військових звань 
офіцерського складу, з відпо-
відною освітою та спеціальною 
підготовкою віком від 18 до 50 
років на військову службу за 
контрактом на посади осіб ря-
дового та сержантського складу 
до військових частин, які дис-
локуються на території України, 
Тернопільської області га на-
вчальних центрів Збройних Сил 
України (НЦ ВДВ ЗСУ м. Жито-
мир, НЦ СВ ЗСУ смт. Десна, с. 
Старичі, м. Полтава).

Урядом та керівництвом 

Збройних Сил України вжива-
ється ряд заходів, зокрема: 
військовослужбовцям за призо-
вом під час мобілізації, на осо-
бливий період при укладанні 
контракту передбачено одно-
разову грошову допомогу (осо-
бам рядового складу вісім міні-
мальних заробітних плат, осо-
бам сержантського і старшин-
ського складу — дев’ять міні-
мальних заробітних плат, осо-
бам офіцерського складу - де-
сять мінімальних заробітних 
плат);

введено короткостроковий 
контракт терміном на 6 місяців;

запроваджено присвоєння 
первинного військового звання 
“молодшого лейтенанта” вій-
ськовослужбовцям рядового 
складу, сержантського та стар-
шинського складу, які прохо-
дять військову службу за призо-
вом під час мобілізації, на осо-

бливий період;
запроваджено порядок при-

значення на офіцерські посади 
осіб сержантського і старшин-
ського складу, які мають бойо-
вий досвід та не мають вищої 
освіти;

З 1 січня 2016 року вій-
ськовослужбовець служби за 
контрактом з вислугою мен-
ше 1 року буде отримувати 
грошове забезпечення в роз-
мірі 7 (сім) тисяч гривень.

Громадяни, які бажають про-
ходити військову службу за 
контрактом у військових части-
нах, що дислокуються на тери-
торії Тернопільської області та 
України, просимо звертатись в 
Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат 
за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Тролейбусна, 5 з понеділка по 
п’ятницю з 08:00 до 17:00 год., 
та за тел. 43-58-19, 43-58-15.

Оголошення ●

Великобірківська селищна рада має намір встановити власника безхазяйного нерухомого майна 
в смт Великі Бірки, Тернопільського району, Тернопільської області: господарська будівля (гаражі), яка 
розташована по вул. Л. Українки, 6а, смт. Великі Бірки.

За додатковою інформацією звертатися по телефону 49-23-60, 49-22- 62.
Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦеЛЮХ.

4 січня ц. р. Президент 
України Петро Порошенко 
підписав Закон України 
“Про внесення змін до за-
конодавчих актів щодо ста-
білізації фінансового стану 
держави та удосконалення 
окремих положень соціаль-
ної політики”, спрямований 
на оптимізацію соціальних 
видатків у 2016 році. 

Законом встановлено, що ін-
дексація доходів населення про-
водиться в разі, якщо величина 
індексу споживчих цін перевищи-
ла поріг індексації в розмірі 103% 
(згідно з чинним законодавством 
— 101%). У ряд законів внесено 
зміни, згідно з якими у період з 1 
січня до 31 грудня 2016 року 
максимальний розмір пенсії з 
урахуванням надбавок, підви-

щень і доплат не може переви-
щувати 10 тисяч 740 гривень. 
Внесені зміни в закон про пен-
сійне забезпечення передбача-
ють, що працівники сфери осві-
ти, охорони здоров’я, соціально-
го забезпечення зможуть вихо-
дити на пенсію за вислугою років  
за наявності спеціального стажу 
лише після досягнення 55 років. 
Надання ряду пільг інвалідам, 
учасникам війни, тим, на кого по-
ширюється дія закону про статус 
ветеранів війни, перекладено на 
органи місцевого самоврядуван-
ня і місцеві бюджети. Крім того, 
скасовані пільгові умови вступу 
до вишів, які раніше були перед-
бачені для окремих категорій абі-
турієнтів. Згідно із законом, те-
пер їм можуть призначати соці-
альну стипендію і додаткову ма-
теріальну допомогу.

Нове в законодавстві ●

Оптимізація 
соціальних видатків

Служба 101 ●

Обережно на льоду!

Валентина СеМенЯК.

Поет, прозаїк, публіцист, у 
минулому вчитель зарубіжної лі-
тератури Богдан Манюк презен-
тував нову книжку своїх віршів, 
яка вийшла у видавництві “Тер-
нограф”.  Манюк увійшов  до 
четвірки літераторів — перемож-
ців альманаху “Подільської толо-
ки” за 2014-й рік. (фінансова 
підтримка Тернопільської місь-
кої ради). “Янголам написані 
листи” — це поєднання чудових 
символічних образів та мовної 
екзотики, візуального і трепет-
ного сприйняття душі, якій 
близьке і земне, і небесне. 

— Протягом багатьох років я 
спостерігав за творчим зростан-
ням Богдана, — каже письмен-
ник Зіновій Кіпибіда. — Якщо у 

попередній його книзі “День 
предвічний” всі поезії підпоряд-
ковувались реліг ійно-
філософській тематиці, то ця не-
се в собі житейсько-
філософський зріз буденності. У 
кожній строфі душа поета бо-
лить за справедливість у всіх 
сферах життя. Збірка нагадує 
мені оголений нерв, який про-
низує високою напругою мета-
фор, своєрідністю викладу ду-
мок. Інколи їх важко переосмис-
лювати, але їх не можна не про-
пускати крізь серце.

Богдан Манюк народився на 
Підгаєччині. Автор поетичних 
збірок “Між зорями і хрестами”, 
“День предвічний”, оповідань — 
“Зворотний шлях”, публіцистич-
ної книги “Михайло Фурда — па-
тріот, лідер СУМ Америки”.

На книжкову полицю ●

“Янголам  
написані листи”
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Колектив тери-
торіального цен-
тру соціального 
обслуговування 
(надання соціаль-
них послуг) Тер-
нопільського райо-
ну щиро вітає з юві-
леєм соціального ро-
бітника с. Застав’я Марію 
Степанівну ЗЮБРИЦЬКУ, з 
днем народження головного бух-
галтера Івана Богдановича 
ПРЕДИКА, провідного бухгалте-
ра Марію Миколаївну ГАРА-
СИМ, соціального робітника с. 
Івачів Долішній Наталію Іванівну 
ПОЛІХУ, соціального робітника 
с. Настасів Марію Петрівну 
ШВАРЧЕВСЬКУ, соціального ро-
бітника с. Смолянка Наталію 
Миколаївну ДЕРЕВЛЯНУ.

День народження раз у рік 

Переступить Ваш поріг. 

З ним до Вас хай завітає 

Все, що серце забажає! 

Нехай Вам віднині й далі 

Щасливо живеться, 

Хай лише добро й достаток 

У домі ведеться!

Колектив Великоберезовиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем на-
родження вчителя англійської 
мови Лесю Антонівну БІЛОУС, 
учителя музики Олександру 
Ориславівну ПАВЛЮК, медсе-
стру Ольгу Богданівну ПІНЯЗЬ, 
секретаря Марію Василівну 
ПРОЦІВ.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

Щиро вітаємо з 45-річчям бух-
галтера відділу культури Терно-
пільської РДА Марія Ярославів-
ну СЦІБАЙЛО. Бажаємо шанов-
ній іменинниці міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя. Хай Вас 
підтримують та надихають рідні 
люди, розуміють та допомагають 
колеги. Нехай обходять Вас будь-
які негаразди, а доля збагачує 
життєвою мудрістю, енергією, 
натхненням та радістю.

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА, районна 

організація профспілки, 
працівники культури району.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо директору 
будинку культури с. Йосипівка 
Марії Ярославівні СЕМИРКО.  

Нехай оминають невдачі і грози,

Хай лиш від сміху з’являються сльози,

Хай буде здоров’я міцним, як граніт,

І Вам з ним прожити не менше ста літ!

Завзяття і настрій хай будуть завжди. 

З роси і води!

З повагою – працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 
будинку культури, районна 

організація профспілки 
працівників культури. 

З днем народження щиро ві-
таємо директора Острівської му-
зичної школи Степана Дмитро-
вича БОРОДАЯ.

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.

З повагою – працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 
будинку культури, районна 

організація профспілки 
працівників культури. 

Колектив Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з 55-річчям учителя 
хімії Людмилу Анатоліївну КЕР-
НИЧНУ, з днем народження 
вчителя-пенсіонера Ганну Воло-
димирівну КОПАНІЦЬКУ, робіт-
ника з ремонту Андрія Богдано-
вича ЖМУРКА.

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.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження  
вчителя основ християнської 
етики Марію Володимирівну 
ВІТИШИН.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження керівника народної ама-
торської студії “Музична стриня” 
Василя Петровича ХЛИСТУНА, 
художнього керівника будинку 
культури с. Настасів Василя Ми-
хайловича КРАВЦЯ, художнього 
керівника будинку культури с. 
Йосипівка Марію Ярославівну 
ОСТРОВСЬКУ, майстра 
декоративно-прикладного мис-
тецтва (лозоплетіння) с. Біла 
Олега Івановича ДМИТРУКА.

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 – працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 
будинку культури, районна 

організація профспілки 
працівників культури. 

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Світлану Тадеївну  
ГАНУЛЯК.

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб щастя і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість, наснага

 хай будуть завжди.

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многі літа.

З повагою – колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. вітає з днем народження 
психолога школи Тетяну  
Василівну ЛЕГЕТУ.

Зичимо здоров’я, 

щастя, довголіття,

Настрою веселого

                     на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

                        Вам здавався святом.

Ювілейне свято завітало до 
милої, щирої, порядної працівни-
ці нашого колективу, завідуючої 
бібліотекою-філією с. Острів  
Галини Йосипівни ПАУЧОК. 
Шановна ювілярко! Прийміть щи-
рі вітання з нагоди ювілею. Нехай 
у Ваших задумах завжди буде 
мудрість, на роботі — підтримка, 
вдома — увага, в серці — світло 
людської вдячності. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я, нових до-
сягнень та успіхів. Нехай завжди 
Вас супроводжують щаслива зо-
ря удачі, Боже благословення. 
Хай у Вашому домі панують лю-
бов, злагода та добробут на мно-
гая  і благая літ!

Відділ культури 
Тернопільської РДА, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури, 
бібліотечні працівники 

Тернопільського району.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна ор-
ганізація профспілки працівників 
культури, бібліотечні працівники 
Тернопільського району щиро ві-
тають із 35-річчям завідуючу 
бібліотекою-філією с. Ступки  
Уляну Миколаївну ЗОЛОТНИК.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

І хоча грудень навіть не пах-
нув снігом, однак у Терно-
пільському академічному 
обласному українському 
драматичному театрі імені 
Тараса Шевченка під час пе-
регляду окремих вистав та 
новорічних дійств візуально 
можна компенсувати цю 
природну “прогалину” і на-
повну насолоджуватись кра-
сою матінки-зими. Штучний 
сніг, звукові спецефекти, 
відповідні декорації (худож-
ник Григорій Лоїк), правди-
ва гра акторів — все це ті-
шить найбільше дітлахів, які 
реально скучили за справж-
ньою зимою.

Вистава “Чари прадавнього лі-
су” за мотивами казки Богдана 
Лепкого “Дванадцять місяців”, яка 
написана у співавторстві Богдана 
Мельничука та Олега Мосійчука, 
почалась не зі сцени, як зазвичай, 
а з... інтриги  ще у холі театру. 
Казкові герої — Професор (Т. Ні-
колаєв), Міністр (М. Павлентій), 
Вартівник (М. Замороз), помічниці-
кралечки (І. Баліцька, А. Любая, 
Ю. Небесна) зустрічають  Діда 
Мороза (М. Безпалько) та Снігур-
ку (Н. Кубишин), неслухняну  юну 
Королівну (О. Яцишин) і 
з’ясовується, що остання (Коро-
лівна) має багато негативних рис, 
з якими зовсім не хоче розлучати-
ся. Юні глядачі просто вражені, 
що знаходяться поруч з героями, 
навіть можуть до них доторкнути-
ся. Більше того, вони відчувають 
себе безпосередніми учасниками 
цього феєричного дійства. І ця 
важлива деталь ще більше підси-
лює казковість новорічного свята. 
Адже діти — це та частина люд-
ства, яка завжди вірить у диво. 
Казка має особливий глибокий 
підтекст: вона повчальна. Спосте-

рігаючи за поведінкою улюблених 
героїв, діти розуміють, що казати 
неправду, бути жорстокими, 
нав’язувати свою волю іншим, бу-
ти неслухняними, не поважати 
старших — це зло, якого всіляко 
треба уникати і прагнути у своєму 
житті абсолютно протилежного: 
світла, любові, добра, радості, 
служіння іншим, миру і спокою.

Маленькі глядачі, які спочатку 
допомагали творити виставу Ді-
дові Морозу та Снігурці, пере-
йшли згодом до просторої теа-
тральної зали і стали звідти на 
віддалі спостерігати за грою ак-
торів. Ця невеличка відстань між 
акторами та глядачами “спрово-
кувала” їх на іншу поведінку: вони 
стали співчутливішими до сироти 
Даринки (М. Гураль), Садівника 
(А. Мрига). І вимогливішими до 
Мачухи та її дочки Палагни (М. 
Ганич, Х. Станіславська). Своє 
емоційне ставлення діти виража-
ли через оплески та овації  Вдало 
підібране Олегом Мосійчуком та 
Олександром Чекаловим музичне 
оформлення із вкрапленими су-

часними композиціями, як от роль 
Посла зі сходу (В. Полош) і відо-
ма пісня “Шикидим” у виконанні 
нашого земляка Віктора Павліка, 
підсилювало реальність здава-
лось би нереального, згладжува-
ло відстань між минулим і тепе-
рішнім і викликало ще більшу до-
віру до того, що відбувалося на 
сцені. 

Варто додати, що у виставі “Ча-
ри прадавнього лісу” у постановці 
режисера Олега Мосійчука  були 
задіяні актори театрального відді-
лення (художній  керівник 
В’ячеслав  Хім’як). Молоді обдару-
вання викладалися наповну. А що 
це дійсно було так, можна не сум-
ніватися, адже головним камерто-
ном були наймолодші глядачі, а 
дітей, як відомо, не обдуриш. Як 
добре, що в репертуарі тернопіль-
ського театру є добра казка. Бо 
сьогодні всім нам, як ніколи, бра-
кує доброти. А це така якість, яка 
сама по собі не візьметься нізвід-
ки — її треба виховувати, набува-
ти. Отож, на казку варто йти й 
дивитися сім’ями.

“Чари прадавнього лісу” 
починаються... з інтриги

Сцена з вистави “Чари прадавнього лісу”.

Театр ●

Мар’яна ГУДЗЬ, 
бібліотекар Острівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів.

Книга — один з головних за-
собів  навчання, розвитку та 
душевної  насолоди. Спіл-
кування з книгою допомагає 
оволодіти певними знання-
ми, прилучає до культурних 
надбань і цінностей україн-
ського народу, його звичаїв 
і традицій. 

1 грудня 2015 року засідання 
школи молодих бібліотекарів ра-
зом з методистом районного ме-

тодичного кабінету Надією Са-
віцькою відбулося  у бібліотеці-
музеї “Літературне Тернопілля”.  
Завідувач бібліотекою-музеєм 
Галина Василівна Компанієць 
ознайомила шкільних бібліотека-
рів  з книжковим фондом бібліо-
теки, провівши цікаву мандрівку 
книжковими та тематичними ви-
ставками, що представлені у від-
ділі обслуговування маленьких 
читачів. Бібліотекар музею Окса-
на Лехітська провела захоплюю-
чу екскурсію, на якій ми не тільки 
більше дізнались про митців на-
шого краю, а й побачили цікаві 
експонати. Зокрема, на вистав-

кових стендах представлено спі-
ваник Уласа Самчука, якого не 
має жоден музей України, пор-
трет Івана Франка кінця XIX — по-
чатку XX століття та багато інших 
цікавих речей. В експозиції му-
зею “Літературне Тернопілля” 
представлено етапи створення 
Спілки письменників України, ма-
теріали про переслідування шес-
тидесятників, лауреатів премій і 
молодих письменників. Музей 
покликаний допомагати нашим 
дітям вивчати правдиві історичні 
факти про наш край і дізнаватися 
більше про визначних людей.

Бібліотекарі шкіл Тернопільського 
району у бібліотеці-музеї 
“Літературне Тернопілля”

Учасники засідання школи молодих бібліотекарів 
ЗОШ Тернопільського району в бібліотеці-музеї 

“Літературне Тернопілля”.  
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №1-2 

від 6 січня 2016 року.

Дівчина, яка нещодавно вийшла заміж, 
запитує в мами:

— Мамо, а що ти робила з обідом, якщо 
він не подобався батькові?

— Я завжди залишала його на вечерю.

— Ти знаєш, цей фільм справді зробле-
ний точно за книгою. Я заснула на тому ж 
місці.

Жінка грає на скрипці. Чоловік:
— Ну, добре, припини. Куплю тобі нову 

сукню.

М’яч ще летів у вікно директора, а діти 
вже гралися в хованки.

Щоб улітку добре виглядати на пляжі, 
Оля ще з початку зими почала відгодовува-
ти свою найкращу подругу Лесю.

— Семеро одного не чекають, — сказали 
медсестри і почали операцію без хірурга.

Не всі чиновники у нас патріоти — деякі 
беруть хабарі в чужій валюті.

Сидить ворона на гілці, тримає в дзьобі 
сир. Унизу пробігає лисиця:

— Вороно, ти на вибори підеш?
— Ні!
Сир падає. Ворона сидить і думає: “Якби 

я сказала “так”, чи змінилося би щось?”.

Якщо тебе весь час носять на руках, об-
сипають квітами і дарують діаманти — про-
кидайся, а то на роботу запізнишся!

Прізвище, ім’я, по батькові Освіта Посада Місце роботи
Майструк Володимир  

Михайлович
Середня Пенсіонер

Салук Оксана Богданівна С е р е д н я 
спеціальна

Землевпо -
рядник

Д р а г а н і в с ь к а 
сільська рада

Сагайдак Тарас Романович Вища Прива т ний 
підприємець

Романюк Любов Миколаївна Вища Секретар Д р а г а н і в с ь к а 
сільська рада

Рудий Нестор Васильович С е р е д н я 
спеціальна

Пенсіонер 

Піговська Марія Михайлівна Вища Т и м ч а с о в о 
не працює

Свинчак Андрій Ярославович Середня Т и м ч а с о в о 
не працює

Іграс Василь Йосипович Вища Майстер ТОВ «Тернопі-
льоблгаз»

Гецько Володимир  
Степанович

С е р е д н я 
спеціальна

Т и м ч а с о в о 
не працює

Пашко Світлана Василівна Середня Прива т ний 
підприємець

Палига Богдан Володимирович Незакінчена 
вища

Т и м ч а с о в о 
не працює

Бик Мирон Богданович Середня Т и м ч а с о в о 
не працює

Голова Драганівської сільської виборчої комісії Г. В. ДВОрніцьКА.

Обрані депутати на повторних виборах 
депутатів Драганівської сільської ради 

27 грудня 2015 року

У зв’язку з розробленням містобудів-
ної документації “Генерального плану 
сіл Лозова та Курники” (далі — генплан), 
з метою врахування громадських 
інтересів, відповідно до рішення викон-
кому Лозівської сільської ради від 
25.11.2015 р. № 25 “Про проведення 
громадського обговорення проекту генп-
лану сіл Лозова та Курники та громад-
ських слухань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розроблення ге-
нерального плану сіл Лозова та Курни-
ки” та оголошення в газеті Тернопіль-
ської районної ради “Подільське слово” 
№49 (5153) від 11 грудня 2015 року, від-
будеться громадське слухання даної 
містобудівної документації 22.01.2016 
року о 17:00 год в приміщенні Лозівської 
школи за адресою с. Лозова, 
вул. Грушевського, 61. 

Байковецький сільський голова  
А. р. КУЛИК.

Управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій своєчас-

но повідомляти органи, що призначають 
та виплачують пенсію, про прийняття на 
роботу, звільнення з роботи, зміни в 
складі сім’ї, зміни місця проживання та 
інші обставини, що можуть вплинути на 
пенсійне забезпечення. Телефон для  
довідок: 53-50-72, 53-51-54.
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Традиції ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора і  

Ярослава СТАРЕПРАВО.

Культурна спадщина — віко-
ве багатство звичаїв і тради-
цій. Кожен народ втілює се-
бе, свої думки, прагнення, 
мрії та сподівання в творчос-
ті. Самобутнім явищем укра-
їнської народної культури, 
окрасою Різдва є вертеп, 
який Іван Франко назвав най-
вищою художньою формою 
українського театру. Тради-
ція вертепу зародилася в 
Україні в середині XVII сто-
ліття. Колядники ходили зі 
світлою звісткою про наро-
дження Ісуса, даруючи ра-
дість кожній домівці. 

Вертепне мистецтво було також 
популярним у Польщі, Білорусі, 
Сербії та інших слов’янських краї-
нах. Сутність вертепу — молитовне 
прославлення Бога та комічне зо-
браження побутового життя. Відпо-
відно до ярусної структури вертеп-
ної скриньки, вистава поділялася 
на світську та духовну частини. На 
другому поверсі ставилися сцени, 
пов’язані з народженням Ісуса, з 
царем Іродом, янголами, пастуха-
ми, волхвами. На нижньому ярусі 
діяли персонажі різних національ-
ностей — українські селяни, запо-
рожець, солдат-москаль, жид, по-
ляк, циган, демонструвалася побу-
това комедія з піснями і танцями, 
безмежною народною фантазією і 
барвистим національним одягом. 

Перша частина вертепу, яку на-
зивали “святою”, мала стабільну 
композицію, натомість друга змі-
нювалася залежно від місцевих 
умов, здібностей і дотепності вер-
тепників. Використовуючи вертеп-
ні мотиви, українці в найбільш не-
сприятливих для української куль-
тури умовах порушували важливі 
проблеми національної ідентич-
ності, боротьби за збереження 
мови, літератури, народу і держа-
ви загалом. Вертепна скринька 
давала можливість паралельно по-
казувати народження і смерть, лю-
бов і ненависть, земне і небесне, 
реальне і уявне. Завдяки простоті 
сюжету вертеп пройшов випробу-
вання часом. Сценарії вертепу за-
писували, запам’ятовували і пере-
давали з покоління в покоління. 
Традиції вертепного дійства збе-
реглися в кожному селі Західної 
України. 

10 січня в Тернопільському ра-
йонному будинку культури відбув-
ся традиційний конкурс-огляд зи-
мового календарно-обрядового 
фольклору “Нова радість стала-
2016”, який щорічно з метою збе-
реження та примноження давніх 
українських різдвяних і новорічних 
традицій організовує відділ культу-
ри Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації. Цьогоріч ко-
ляди, щедрівки, яскраві вертепні 
вистави та зимові обряди гостям 
заходу подарували 20 колективів 
сіл і селищ Тернопільського райо-
ну. З привітальним словом до 
учасників конкурсу звернувся  

голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко. Андрій Васи-
льович наголосив, що громада 
Тернопільського району з великою 
шаною ставиться до збереження і 
примноження українських народ-
них традицій. Завдяки професіо-
налізму та наполегливості праців-
ників галузі культури району мис-
тецькі колективи є справжніми но-
сіями духовності і національної 
самобутності. 

Першими на сцену ведуча свят-
кового дійства — методист Терно-
пільського районного будинку 
культури Олена Стадник запроси-
ла минулорічних переможців кон-
курсу — зразковий фольклорно-
обрядовий ансамбль “Чернелівські 
забави” та дитячий гурт “Веселко-
ві кольори” будинку культури села 
Чернелів-Руський (керівники Люд-
мила Мита і Тарас Сотула). Учас-
ники чернелівського вертепу 
завдяки віртуозній грі на баяні, со-
пілці, кларнеті та іоніці, непере-
вершеному виконанню коляди 
“Нова радість стала” та “Щедрика” 
запалили серця присутніх світлом 
Вифлеємської зірки. В період цьо-
горічних різдвяних свят чернелів-
чани, які в останні чотири роки 
ставали переможцями районного 
конкурсу-огляду зимового 
календарно-обрядового фолькло-
ру “Нова радість стала”, прослав-
ляли свято Різдва на вулицях Тер-
нополя. Художній керівник “Черне-
лівських забав” Тарас Сотула роз-
повів, що до вертепної постановки 
ввійшли традиційні та нові коляд-
ки, сучасні тексти на музику учас-
ників колективу. З’явився новий 
персонаж — Мудрець, який захи-
щає від спокус хитрого Цигана.

Колектив із Великого Глибоч-
ка інсценізував жартівливий вер-
теп на фоні родинного затишку 
колядок і щедрівок. Вертеп Ігро-
вицького будинку культури пере-
конав, що “разом з Іродом зги-
нуть злі тирани і загояться Укра-
їни всі болючі рани”. Роман Пер-
жило з Ігровиці в образі жида 
виконав на баяні меланхолійний 
вальс Юбера Жиро “Небо над 
Парижем”. 

Продовження — в наступному 
номері “Подільського слова”.

Ходить вертеп

Зразковий фольклорно-обрядовий ансамбль “Чернелівські забави”  
(керівники Тарас Сотула і Людмила Мита) — переможець районного конкурсу-огляду  

зимового календарно-обрядового фольклору “Нова радість стала-2016”.
На сцені Тернопільського РБК — вертеп будинку культури  

села Ігровиця (керівник Юлія Чупик).

Учасники вертепу Настасівського БК (керівник Василь Кравець) 
прославляють Різдво дзвінкою колядою.

Вертеп клубу села Ступки, який зайняв на конкурсі почесне друге місце, завідуюча клубом  
с. Ступки Галина Іванська (праворуч), Ступківський сільський голова Ігор Радецький, провідний 

методист Тернопільського РМК Наталія Порада вітають односельчан із Різдвяними святами.

Переможці районного конкурсу-огляду зимового календарно-обрядового фольклору “Нова радість стала-2016” — вертеп  
народного аматорського театру будинку культури села Великий Глибочок (керівники Роман Винник і Михайло Хома). 


